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DECRETOS 

DECRETO N° 0731 DE 26 DE fevereiro DE 2002 

Altera o art. 2° e parágrafos, do 
Decreto n• 3286, de 22 de outubro de 
2001. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições . 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XY..V, da Constituição do Estado 
do Amapá, 

DECRETA: 

Art. 1 • - O art. 2• e parágrafos, do Decreto n• 3286, de 
22/10/01, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2° - ........ . .................................................. . 

§ 1 o - .............................................................. .. 

§ 2o 

§ 3° - A Secretaria de Estado da Administração analisará a 
Exposição de Motivos e emitirá parecer, autorizando ou não, a substituição. 

§ 4 ° - A substituição só deverá ser efetivada após a publicação 
da respectiva Portaria, que será emitida pelo Secretário de Estado da 
Administração. • 

Art. 2°- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Macapá, 26 de fevereiro de 2002 

DECRETO N° 0732 

... \ 

...--.___~ 

RODRIGUES CAPIBERIBE 

DE 26 DE fevereiro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO l>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso xxn, da Constituição do Estado 
do Am~pá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, 

R e·s O L V E: 

Exonerar Mnrivalda Maciel Simões do cargo de Auditor-Chefe, 
Cádigo CDS-5, da Auditoria-Geral do Estado. 

Macapá, 26 de fevereiro de 2002 _ ___ ...___,_ 

TO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governado-.:_r ____ _ 

DECRETO N" 0733 DE 26 DE fevereiro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso lll, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0636, de 14 de dezembro de 2001, 

RESOLVE: 

Exonerar Raymundo Sérgio Borges de Almeida Andréa do cargo de 
Secretário de Estado da Administração. 

Macapá, 26 de fevereiro de 2002 

----- '---,.· 
JOÃO AL ERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

DECRETO N° 0734 DE 26 DE fevereiro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XY..ll, da Constituição do 
Estado do Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, 

RESOLVE: 

Nomear farias Alberto Nery Matias, Chefe da Divisão de 
Auditoria Especial, para exercer, interina e acumi.tla.tivamente, o cargo em 
comissão de Auditor-Chefe, Código CDS-5, da Auditoria-Geral do Estado. 

Macapá, 26 de fevereiro de 2002 

DECRETO N° 0735 

TO RODRIGUESCÀPIDERIBE 
· Governador 

DE 26 DE fevereiro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso III, da Constituição do Estado i:io 
Amapá, efc a Lei n• 0636, de 14 de dezembro de 2001, 

RESOLVE: 

Nomear Marlvalda Maciel Simões para exercer o cargo de 
Secretário de Estado da AdministraçA.o. 
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PODER EXECUTIVO 
Governador: João Alberto Rodrigues Capiberibe 
Vice-Governadora: lllarin Dalva de Souza Figueiredo 
Gabinete Civil: Luis Nci da Sih•a nanha 
Casa Militar: Ccl. Ricardo Leão Dias 
Secretaria Extrllordinória: Tom:\s Togni Torqüino 
Auditora Geral: Marivalda Maciel Simões 
Procurador Geral: Jo'lo Da lista Silva Plúcido 
Defensor Público: Délcio Ferreira c.Jc M:agalhãcs, Interino 
Polícia Militar: Cel. l'M. Walcyr Alberto Costa Santos 
Corpo de Bombeiros: Ccl. DM. Raimundo Mnrqucs da Silva . 
Policia Técnico Cientilica: Dilson Ferreira da Silva 

SECRETA RIOS DE ESTADO 
Administraç11o: lhymundo Sér~ io Borges de A. Andrea, Interino 
Agricultura: Jolo Bosco Alfaia Dias 
Comunicação: Marcelo Ignácio da Ro:ta 
CiénciQ c Tecnologia: ll"lanotl Cabral de Castro 
Educaçi!o: Rosione do Socorro Andrade de Paula 
Fazenda: José Ramnlhn de Olivcirn 
lndustria c Com~rcio: J anctc Maria Góes Capiberibe 
Infra-Estruturo: Cláudio Pinho Santona 
Meio Ambiente: Antonio Sérgio Monteiro Filocre:lo 
Ploncj amenlo: Charlcs Achcar Cheia la 
Saúde: Jardel Adaillon de Souza !'\unes 
Segurança: Raymundo Sérgio D. de Almeida Andréa 
Trabalho c Cidadania: Oinctc Regina Pantuja 
Sctrop: Ruy Guilherme Smith 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
E ÓRGÃOS VINCULADOS 

Adap: 11-hria Garcia Neta lle>.erra 
Agcmp: Joelson Mim de Jesus 
Amprcv: Edm iJsan dos Snntos Cardoso, Interina 
Ccforh: Rita de C:issi:t Lima Andréa 
DDL Arohlo Mário Nina dn Costa 
Dctr;m: Lourival do C:1r mn Freitas 
Dctur: lvnnu Mu 1·ia Antunes ~1orcira 
f-cria: S:1ndra Regina Smilh Neves 
Fundccop: Scbasti:io Nelson Silv• úc Suuzo 
Hemonp: J nci l,cn:• Amnnnjás 
JEPA: Alan Cavaleanti da Cunh• 
lpcsap: Getulio do ),;spirito Santo Mota 
Jucap: Pi<rre Ateolumbre 
Laccn: El<a Lopes da Sih·a 
Prodap: José Roberto Lacerda Ramos 
RDM: Gitvona dos Santos Batista 
Rur>p: Wilson da Sitb Moraes 
Terrap: Ety dn Silva Almeida 
lPEM: Uúielma Cardoso do Silvn Nery, Interina 
AFAP: Sá••io José l'erts Fernandes 
Copen: Sônia Solonge hlarlins Maciel 
Pescap: llaimundo Alan Kardec nurges de Souza 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 
Cae.sa: Sérgio {{oherto Rodrigues de Lo-Rocque 
CEA: Joel llanha Pieanço 

ESTADO DO AMAPÁ 

DlÁRIO OFICIAL 
ALBINO ALVES DE SOUZA 

Dirotor 
LUIZIANE AMANAJÁS C. DA SILVA 

Chefe da Divisão Administrativa 

MANOEL RAIMUNDO MELINDRA LOPES 
Chefe da D'" isao Industrial 

ENEIDA MMi.. IMA FIGUEIREDO 
Chefe da Divisão de Comercia lização 

li 

Sede: Av. Pro r. Cora de Carvalho, 1643 - Santa Rita- Macapá-AP 
Divis3o Administrativa: 212-2 136 / 212-2137 / 212.-2 138 
Divis~o Industrial - 2 12-9571 
FAX: (096) i12-2135 

PRECOS DE ASSINATURAS 
ORDEM 

Ot 
02 

ASSINATURA 
Assinacur:t 
/usinnlur'A ~~ r c-m cssn p ostal 

3 MESES 
38,7? 
126,3 1 

REMESSA DE MATÉRIA 

6Mt:SES 
77,58 

252.63 

t2 MESF.Sl 
1ss,16 I 
50Sl9 

AS MAT~RIAS A SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 
ACEITAS SE APRESENTADAS NAS SEGUINTES MEOIOAS: Bem DE LARGURA PARA 3 
COLUNAS, 12cm DE LARGURA PARA 2 COLUNAS, OU 26cm DE LARGURA NO CASO 
DE BALANÇO. TABELAS E QUADROS. 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 
Exemplar ................................... ................................................................................ : ... RS O, 76 
Exemplar Atrasndo ........................................................................................................ R$ 0,86 

PREÇOS DE PUBLICAÇÕES 
Ccntlmclro composto em lauda padrão ................................................................... RS 
Centímclro para compor .......................................................................................... R$ 

~~;!~~~~~~~~;;;~~;~.·::::::::::.·:.·:::::.·::::::::::.·::::::::::::::::·.·.·.·:.·::.·:::.·:.·.·.·::.·.·.-.·::.·::.·.·.·.-.·.-.·.-.·.·.·:.·.·.·;: 

2,96 
4,15 

354,95 
32,49 

. Ao DtO rcscrva·sc o dirci lo de recusar a publicaç:to de matérius nprcscmadas em 
desacordo com suas nonnas. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Das: 07:30 às 12:00 c Das: 14 :30 às 18:00 horas 

Macapá, 26 de :fevereiro de 2002 

- - - ------=-TO RODRIGUEs CAPI BERIBE 
Gover nador 

DECRETO N° 0736 DE 26 DE :fevereiro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Arnap;i . cfc a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998 e tendo em vista o teor do 
Ofício n° 128/02-SESA , 

R E s ú. · "' : 

Exonerar Si<•2$iO Alves Corrêa do cargo em comissão de Chefe de 

Centro de Saúdcfl• Reg., Código CDS-2, da Secretaria d e Est ado da Saúde, a 
contar de 22 de feve reiro de 2002. 

Macapá, 26 de fevereiro de 2002 

Governador 

DECRETO N° 0737 DE 26 DE reverei r o DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

RESOL V E : 

Exonerar Márcio André Pereir a Cunha do cargo em comissão de 

Diretor da E. E. lgara p c da Fortaleza, Código CDS-2, da Secretaria de Estado da 
Educação, a contar de 20 d e fevereiro de 2002. 

Macapá , 26 de :fevereiro de 2002 

DECRETO N• 0738 DE 26 DE :fcvc rc i r o DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas p elo artigo 119, inciso XXJI, d a Constituição do Estado 
do Amapá, cf c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de a cordo 
com o Decreto n• 2522, de 14 /08/01, 

RESOLVE: 

Exonerar Eunice Bezerra de Paulo do cargo em comissão de 

Gerente de Subgrupo de Ativid ades do Projeto "PROECOTVR- AP", Código 

CDS-2, do Insti tuto de Desen volvimento do Turismo do Estado do Amapá, a 
contar de 25 de janeiro de 2002. 

Macapá, 26 de feve r ei ro de 2002 

DECRETO N° 0739 DE 26 DE :fevereiro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXJI,•da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998 e tendo em vista o teor do 
Ofício n° 128/02-SESA, 

R ES OLVE 

Nomear Carlos Absali!o da Silva para exercer o cargo em comissão 

de Chefe de Cen tro de Saúde/ 1" Reg., C6dig~ CDS- 2 , da Secretaria de Estado da 
Saúde, a contar de 22 de fevereiro de 2002. 

Macapá, 26 d e t"cvereiro de 2002 

' 
JOÃO ALBE TO RoõiüG'uEscA~ 

Governador 

DECRETO N" 0740 DE 26 • DE :fevereiro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, dà Constituição do Estado 
do Amapá, c / c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e U,ndo em vista o contido 
no Ofício n° 102/Gabinet~ . 

RESOLVE: 

· Exonerar Jane Maria da Silva Dias do cargo em comissão de 

Chefe do Núcleo de Planejamento, Código FGS-2, do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá. 

MSV 
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Macapá, 26 dr. fevereiro dr. 2002 DECRETO N° 0742 DE 26 DE reverei r o DE 2002 

' -...____;. 
TO R~ CAPIBERIBE 

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 contido no Processo n° 17.000.011/ 2002 -
LACEN, 

DECRETO N" 0741 DE 26 DE fevereiro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo nrtigo 119, inciso XXll, da Constituição do Estado 
do Amapã, c/c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, de acordo com o 
disposto no inciso lll, § 1°, do art. 2•, do Decreto n• 3286, de 22 de outubro de 
2001 e tendo em vista o teor do Ofício n° 1845/01-SESA, 

RESOLVE: 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Raimundo Iracl dos Santos Ribeiro dr. 

• . Autorizar Maria Louzr. Nobre Lamarao, ocupante do cargo de 
Farmaceuuco, Classe A, Padrão lll, Cadastro n• 1012450, integrante do 
Quadro_ de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá e exercendo o cargo em 
conussao de Chefe de Gabinete do LACEN, a freqüentar o Curso de Mestrado 
em Vigilãnda Sanitária de Produtos, a ser ministrado pelo Instituto Nacional 
de _Controle de Qualidade em Saúde - lNCQS, no Rio de Janeiro·RJ, nos 
penados. de 01.03 a 30.06.02; 01.08 a 30.09.02 e 01.11.02 a 30.04.03, 
conforme d1sposto no art. 112 e parágrafos, da Lei n• 0066, de 03.05.93, 
alterada pela Lei n• 0544, de 23.05.00, com direito a sua remuneração 
integral e demais vantagens. 

Olive ira, ocupante do cargo de Nutricionista, Classe A, Padrão lU, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, que exerceu, 
interina,.:nente e em substituição, a função comissionada de Chefe do Serviço 
de Nutrição e Dietética/H. Especialidade, Código CDI-3, da Secretaria de 
Estado da Saú.de, no período de OI a 30/11/01. Macapá, 26 dr. fevereiro de 2002 

Mo capá, 26 de fevereiro dr. 2002 

RODRiwE~B'EiwiE 
overnador 

Gabinete Civil 
Luis Nei da Silva Banha 

F.xtrato do Primeiro Termo Aditivo no Contrato 
n' 00512001- GADINF.TE CIVIL 

P:~rtes:Estado do Amapá como Contratante c R R do 
Rego-ME, cC>mo contrntada 

Do Fundamento Le~al: An1go 57, InciSO 11 da l.eo 
K666/93, c ürt 122. IV da Consmuição Estadual 
Da Altcr:lç~o: Pelo presenh.: instrumento licam 
alteradas a~ cl<iusula~ Terceira c:: Sétima do Contrato 
nnginâno que passarão a v1gorar com as seguinte!'~ 
redações 
Cláusula Terceira- Do Dotnç~o e do Preço: 
rlcmentos de Despesas 3390.30 c 3390.39, Programa 
de Trabalho n" 0·1.1 22 0016.2.416. Fontes de 
Recursos n• 001.007 c OI O, no valor total estimado de 
RS~O 000.00 (quarenta m1l reais). sendo empenhado 
"" rubrica 3390.30-Maceroal de Consumo. o valor 
onocoal de R$2.000.00 (dois mil reais), conforme Nota 
de Empenho n" 00050._ E na rubrica 3390 39· 
St:niços clc Terceiros Pes~oa Juridicn, o valor inicial 
cc R$2 )50,00 (dois m1l c trezentos e cinqüenta 
reaiS). conrorme Nota de Empenho n' OOU3L 
CJ~usula Sétima- Do Prato: 
22.01.2002 n 2205.2002 

·1 ermo Aditovo firmado por l.uis Nco da Silva 
Uanha e Ronaldu Rodrigues do Rógo. 

Macará·(Ap) 22 de J•ne~ro de 2002 

-~·~c· Et !Iene ,Uim:lr~e'ii Borges 
Chefe dn l 1nidade de Contratos c Convênios 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVF:NIOS 

.JUSTIFICATIVA 

I' Altcraçilo 
Contrato n• oosn o01 
Partes: Estado do Amapá e R. R do Rêgo-ME 

Justifica-se a Alteração, imposta ao 
Contrato n• 005nOO I, nos tennos dos Artigos 57, inciso 
11 da Lei n• 8 666/93, tendo em vista a garantia da 
prcslação continua, proporcionar a obtençao de· preços 
c condições mais vantajosas para a adminislraçao. 

I\ laca pá (AP), 22 de janeiro de 2002 

EDILEN~·s BORGES 
Chefe da Unidade de Contratos e Convênios 

Procuradoria Geral do Estado 
João Batista Silva Plácido 

PORTARIA 
N' 013/02-PROG 

O PROCliRADOR-GEAAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso dds atrJbuiçtJes que lhe s.Jo 
conferidas pelo dctigo 28, incisos I e IX da Lel 
Comp1ementu n ' 0006, de 18 de agosto de 1994. 

IlESOLVE; 

Homoloqt~c o dcslocdmento do De. 
MARCELO BRAZOLOTO Procurador de Estado Chete, 
pdca se deslocdr da sede de !IU6S ac:-ibuiçOes até 
4 CJddde de Belém/PA, no dia 28.02 . 2002, p•u 
ccatac de assunto.s de interesse da ActunlstrcJçdo 
Pública. 

Publ1que-se. 
Cumprd-se. 

radon.a -Geccll, 
em 20 de te 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO n' 016/01-PROG, DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO ENTRE A PROCURADORIA-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ E CASA FRANCESA CÂMBIO E 
TURISMO LTOA. 

FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO tem 
amparo legal no Processo Licitatório ( MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇO N. 00412001-PROG). nas disposições 
do art. 11 § 4• da Constituição do Estado do Amapá. Lei n 
8.666193 e suas alterações, Lei n. 4.320/64 e Decreto Estadual 
n. 2042 de 13 de julho de 1995. 
DO OBJETO: O presente CONTRATO tem por ob;cro a 
contratação de empresa para prestação de serviços de 
fornecrmento de passagens aéreas no âmbito nacional para a 
Procuradoria-Gera/ do Estado do Amapá, de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas pelo Edital da 
Licitação (MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N. 
004/:!001-PROG). devidamente homologado pelo 
Exce/entíssimo Senhor Procurador-Gero/ do Estado. 
VALOR ESTIMATIVO: RS 50.000.00 (cinquenta mil 
arcais). 
PROGRAMA DE TRABALHO: 03.062.00/9 2.448 
NATUREZA DE DESPESA: 3490.33. 
FONTE DE RECURSO : 00/- FPE. 
DATA DE VIGt.NCIA:1/.01.02 a 20.07.2002 . 
DATA DE ASSINATURA 21.01.2002. 
SIGNATÁRIOS: Jo/Io Batista Silva Plácido, Procurador

-Geral do E!tq_do do dolallá e_lfplternúJ?.io de M.fitos Bandeira. 

M~ode2002. 

- f,b-'L Batista i a Plácido 
P adoria- ' er do Estado 

ONTRATANTE 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N' OJ7f'J9·PROG, TEM POR OBJETO A 
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. ENTRE i\ PROCURADORIA· 
GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E VÂ:'>IIA SUEU DE 
SOUZA SILVA. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM 
IMÓVEL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS 
DE SUA PROCURADORIA-GERAL 
DO ESTADO COMO LOCATÁRIA. E 
VÂNTA SUELI DE SOUZA S ILVA. 
COMO LOCADORA E COM 
INTERVENIENCIA DE N.A.M. 
PEREIRA & CIA LTDA. 

FUNDAMENTO LEGAL: O prtstlllt CONTRATO ttm amparo 
legal 11as dlSposiçJ<s iiiSCIIIpufns pelo § 4', do arllgo 12, dn 
Conslltuiçào do Estado do Amap<í, I m Ftdtnm, 11.' 8.666 dt 21 dt 
Jlmho de 1993, 11.' 8.245, de 18 o11t11bro dt 1991, 11.' 4.320, dt 17 de 
março dt 1964 c !.lo Esladual u.• 0217 de 19 dqomho tle 1995 c/c 
Decreto F.sladua/11.' 2042 de 13 de Jlliho de 7995. 
DO OBJETO: A IO<Dçdo dt wn rm6..,1, dlsmto 110 ci611Sllla stg11nda 
do Co111mto 11' 017/l999·PROG, I'<"" rl Proeuradoria·Grr•l. 
V i\ LOR GLOBAL: R$ 10.674,12 (dt: mrl. stisctlltos c stl<llta e 
qunlro reais t dozt ctntavos). 
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.10·1.03.062.0019 2.448 
NA TU REZA DF QF$PESA. 3390.39 
FONTE DE RECURSO: 001 - FPE. 
DAT i\ DE VI~ÇI~: I' 07.2001 a 30.06.2002. 
DATA DE ASSINATURA·]' 07.2001 
SIGNATÁRIOS JOÃO BATISTA SILVA PLÁCIDO. 
Procurador-Grral do fslado do Amap.i.e VÂNIA SU~I.I lJf 

SOUZA SILVA 

t..XIKAIO DO TERMO DE CONTRATO 1\' OOt /02-I'ROG, 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, 
I:NVOLVENDO CONSULTORIA E MANUTU\Ç;\0 DOS 
SISTEMAS SIAFEM, SISPAG F PROTOCOLO. F''ITRE .~ 
PllOCURADORIA-GERAL DO t~ I ADO DO \\IA I' Á E 
PROCESSMIF.NTO DF. DADOS DO A~tAPÁIPilODAI'. 

CONT/UTO DE PRESTAÇAO DE 
SERVIÇO DE CONSULTORIA E 
MAVUTEN(AO DOS SISTE.IIAS DE 
SIAFEM, SISPAG E PROTOCOLO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO 
AMAI'A, A TRAVÉS De SUtl 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 
COMO COtvTIUTANTE, E 
PROCESSAMENTOS DE DADOS DO 
AMAPÁIPRODAP, CO.IIO 
CONTRATADA. 

FUNDAMENTO LEGAL; O prtstlllt 1111tmmmlo ltmfrmdarnrllto 
legal 110 arts. 25 t Jl da CF/88, uas 1frspcmçdcs do arl. 12, § 4• da 
Constotuiçdo do Fslado do Amapá. onoso XVI, do arl 24, itn l.tr 11.' 
8.66M/3, l.t1 11 • 4.320/64, !.ti Complwrrular 11.' 102 dt 04Jtl5/l000 
t 110 Decreto Estadual n.• 2042, dt 13 dt 111lloo dt 1995. 
DO OR.IF.TQ: O P"'"'"'' Contrato '"" por ob1eto a JIYI'Staçuo dr 
~rviro d~ iufonru11icn, euvolvcudo cousulloria ~ mDJwlttzçiio dos 
mltrnas SJAFE:M, SISPAG e PROTOCOLO. 
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VALOR GLOBAL; RS 6.578.76 (seis mil. quinhenlose sele n/ a e 
oito reaiJ t setenta.. e seis centavos). 
P ROGRAMA DF. TRABALHO: 10.101.03.062.0019 2.418. 
NATUREZA DE »ESPF.~A: 3390.39. 
FONTE DE REClHlSO: 001 - FPE. 
DATA DF. VIGÊNCIA: 02.01.02 a 31.12.2002. 
DATA DI:· ASSINAT!lltt\ : 02.0/.2002. 
SJGNATARIOS: JORGE JOSÉ ANA ICE DA SILVA. Procurador· 
Geral do Estado do Amapá. em exercício e JOSÉ ROBERTO 
UCERDA RAMOS. 

Policia Militar 
Cel. PM Walcyr Alberto Costa santos 

COMISSÃO PERMANF..NTE DE LICITAÇÃO 

AVISO 

A Poli<:ia Militar do Amapi, atravfs de sua Coruissio de 

Liàtaçio, torna p6blico que a liàtaçio na modalidade TOMADA 

DE PREÇO o• 001/2002 - CPUPMAP, pan AqulsiçAo de 

Fardamco!D p/ o CFSD/2002, prevista pan o dl.o 28 de Fevereiro d e 

2002, foi cancelada devido erro na es pedficaçlo. O ttrt.ame scri 

remarcado em nova data e dado publiddad e. As Udtutes que ji 

adquiriram o Edital rtttberi. o oo,·o docume11to assim que ror 

procedida a corrcçao. 

IDfonnaçócs no local o u pelo fone (96) 241.6676 ramal 212 e 

rootlfax 241·6697. 

Macapá·AP, 25 de Fevereiro de 2002. 

Corpo de Bombeiros 
Cel. BM Raimundo Marques da Silva 

COll-flSsAQPE~W@'!J.KD.&. J.J.CITAÇÂQ 

AYIS.9_DE LIC1TAÇÃ,Q 

O CORPO DE BOMBEIROS MIUTAR DO ESTADO DO 
A?'f~P Á, através de 'Uil Cobtl.rdo Penn11nento de UdtaçMo, I orna 
pnblko qne promo"lllrÃ UcftarAo, t:onrorme Jcgur : 

MODALIDADE: CARTA CONVITE N" 00412002. 
OB.CETO: Aqul<tr~o de nurteriol de u•o pr" . hospiWRI'. 
FONTE DE RECURSOS: S.U.S. 
DATA IHORÁRlO: 04.03.2002 - ÀS 10:00 HORAS. 
LOCAL: Sllla da CPL, no Quo11el do Comando Geral do CBMAP. 
ESCLARECfMENTOS: 00xx96 212- 1227 R 31. 
EDITAL: CoJnpldo a ser t:edqultido na S'illot. da CPL no Ctndo C trai 
do C11MAP. 

Macap6·Al', 22 de erelro 2002. 

AXJSQ. DE W..!diA.Ci\9. 

MODALIDADE: CARTA CONVITE N' oosn002. 
OBJETO: AqulrlçAo de motorllll ESPORTIVO. 
FONTE DE RECURSOS: F.P.E. 
DATA 1110RÁRlO: 04.03.2002- ÀS 15:JO HORAS. 
LOCAL: Sul;. da tPL, no Qua.rtel do Conooudo Ge.-..1 do CBMAP. 
ESCLAJU:CIMENTOS: OOx:.-96 212- 1227 R ~I. 
E.Drr AL: Completo a rf' r Ad quhido n .. Sah daa. CPL no Cmdo G er"l 
do CBMAP. 

. MODALIDADE: CARTA CONVITE N" OU/2002. 
OB.TETO: AqubJç-io de pa.uage111 rodo'\Urfa lntennwtldpaL 
FONTt DE RECURsOS: F.P .E. 

• DATA (H ORÁRlO: 05.03.2002 - ÀS 10:00 HORAS. 
.r,..c>CAL: S RI11 da CPL, no Q um"l do Comando G r rst! do CDMAP. 
E SCLARECCMEI\'TOS: 00u96 U2·1227 R 31. 
EDIT N,: Completo • ••r adqulddo na Sol• da CPL no Crm.lo Gor:d 
do CBMAP. 

(DIÁRIO OFfCIAL) 

MODA! .IDADE: CARTA CONVITE N' 007/2002. 
OB.ti:TO: AquhlçAo de pau<g1> .. IW>!ol. 
FONTE DE RECURSOS: F.P.E. 
DATA /HORÁRIO: 05.03.2002- Á.~ 15:30 HORAS. 
LOCAL: Sllla da CPL, no Quartel do Comando Geno! do CBMAJ'. 
.I:SC'LARECIMENTOS: 00xx96 212-1227 R 31. 
:r.orr AL: Completo a sir adqnlrldo na Slll• da CPL no Cmdo Ge!nll 
do CBMAJ'. 

Polícia Técnico-Científica 
Dílson Ferreira da Silva 

PORTARIA 
N"OSI 

O DIRETOR PRESIDENT E DA POUTEC, no uso das 
atribuiçõc• que lhe confere o Arl 23 da Lei E>L1dual n• 0338 de 16 de 
abril di! 1997, e Decreto n• 0504 de 2K de J:lneiro d..::: 2000, tendo em 
vista o Mem0 n° 033i02/DML. 

RF.SOLYE: 

ART• t• HOMOLOGAR o deslocamento do servidor, 
MOF.SIO DOS SANTOS RAMOS, Motorista de Veículos Tcrreslre, que 
viiljOu da sede de !>uas :.tividadcs Macapi, alt a localidac.k de Oarimpo 
do PortuguCs, no Municlpio de Calçoenc no dia 05 e 06/02/02, que fez a. 

remoção do cad;iver de OZIEL DE T ,\L. 
ART" 2' REVOGAM· SE as dispo>ições em conllario 

PORTARIA 
N"OSZ 

O DIRETOR PRESIDENTE DA POLITEC. no uso d:os 
atribui~·õcs que lh e: conrcre o Art. 23 da Lei F.!ôUdual nD 0338 de: 16 de 
:1bril d~ 1997, c Decreto n• 0504 de 2M de Janeiro de 2000, tendo em 
viua o Mcmo n°039120021GATAG. 

RESOLVE: 

AUT• t• HOMOLOGAR o desloc;uncnto do servidor PEDRO 
DE SOUZA CARVALHO, Mo1ot ista de Veiculo Terrestre, que viajou 
da sede de suas atividades ?vlacapá, alé o ~lun icip i o de: Ferreira Oomcs, 
nos di:\S 12 e IJ/02102. para realização de exumaç3.o de Cadáver. 

ART• r- REVOGAM~SE ::.s disposições em contr:irio. 

- -.--. -=-- ---=--=-:----=-- ---- - .--· .. - . -~--.---

I'OitTARI,\ 
N'054 

0 DIRETOR PRESIDENTE DA POLITEC, no uso da.• 
atribui~·ões 'lue lhe confere o Art. 23 d:1 L~.:i Esudu.l l nD 0338'de 16 de 
.lhri l de 1997, c Decreto n41 0504 de 2S de J::anciro de 2000, lendo em 
visto o Memo n'OJS/2002/GATAG. 

RESOLVE: 

AUT" 1" · 110:'\'lO LOGAR o d(!s}ocamcnto do s~rvidor 

ALfREDO CALANDRINfi A\'EI.AR 1\ETO. Motor isto <k Veiculo 
ferrtsltc, que viajou da sct.lc de suas ati\'it.l.!dcs Macapá., até o 
Município de Calçoene, nos di3.s O~ a 07i02/02, para conduzir Peritos a 
lim de rc:tlizarcm t•cricia em Local de Mune Violcnt:t . 

AR'f• r- UEVOGAJ\1-SE as disposições em co-ntrArio. 

~----. -.---. ---~-.. - - -----.--.- . 
1'0 1tTARIA 

. :o<·oss 
O DIRETOR PRESIDENTE DA I'OLITEC. no uso d>S 

alribui~ões que lhe confere o Art. 23 da Lei Estodual n' 0338 do 16 de 
abril de 1997, e D«-reto n• OS04 de 28 de Janeiro de 2000, tendo em 
.vista o Me mo n' 033/2002/GATAG. 

RESOLVI;: 

ART' 1• IIOMOLOGAR o deslocamento do setVidor 
JOSAI'Â BASTOS LI~I A. ~lotoristo de Veiculo Tellcstre, que viajou 
da sede de su3.s iltivid.1dcs Mae3p:i, até o ~ lunicipio de Ma7.ag3o, nos 
diils 25 tt2?s'Ol/02, para 1...-onduzir o s~rvi dor Sebastião Amadeu da Si lva 
Fnvrecho, pari\ fi\zcr lrw cnt&rio de (dcnl i fi caç!tn d~ ~tll :t local idade. 

ART• z• ~ Rl!.V0GA I\·1~SE as di~po!; i çõe~ em contrario . 

PORTARIA 
1'' 056 

O DIRETOR PRESIDE~TE DA POLITEC, no uso dns 
atribuições que lhe confere o Art 23 da Lr.:i Estadual no 0338 de 16 de 
a.briLde 1991, e Decreto n• 0504 de 28 d\: Janeiro dt: 2000, _tendo em 

visto o Mem' n• 0028I002·D:VIL 
Rf.SOL VIC: 

Pág.4 

AltT" 1• IIO~IOI.OGAR o <eiVidor JOSE ADAIL 
MESQUITA Df~ L I::MOS, Agente dc Porbri:t, na função de Aux. 
de Necropsi:t, que ,vi:tjou da sedt: de su.1s atividades Mncapi, <1té o 
Município de Ma7.3g3o, no día 19/02/02, p3ra procede remoç~o do 
cadáver. 

ARr r - ItEVOGAM-SE as disp~siçõcs em contrário. 

110RTARIA 
N" 057 

O DIRETOR PRESIDENTE DA POLITEC, no uso d:os 
.1tribuic;õc:s que lhe ·confere o Art 23 da. Lei Esbduõ~ l n• 0338 de 16 de 
abril de 199'7, e Decreto n° 0504 de 28 de Janeiro de 2000, tendo em 
vista o Mcm• n' 0029/002·D~11-

RESOLVI\: 

ART' 1• IIOMOI.OGAR o seJVidor JOS!i ADA IL 
~1ESQUITA DE LEMOS, Agente de Port:vin, na funç5o de Aux. 
de Nccropsia, tJUC viajou da sede de suas atividades Macapâ, até o 
Município de Culi:~.s do Amguari, nos dias OS e 06/02102, para proc.:de 
remoção do cadáver de M3noel de Jesus Ferreir:t. 

AR r r. REVOGAM-SE as disposições em contrário. 

PORTAHIA 
K· oss 

O DIRHOR PRESIDF.NTE DA POLITEC, no uso dos 
alribui1õos que lhe confere o Art. 23 da Lei Est>dual n• 0338 de 16 de 
abril de 1997, c D~.:cr~to n• 0504 de 28 de: Janeiro de 2000, tendo em 
visto o Mcm' n• 002S/002·DML. 

RESOLVE: 

ART' 1' JIOMOLOGAit o '"'"idor MOESIO DOS 
SAi'iTOS RA~10S, Motorista. de V.:iculos Terr~strc, no Cargo de 
Auxiliar de Nl!cropsia., que viajou da scll~! de suas ativi~dcs Macapi, 
ate a Loc:nlidade de Lourenço no ?vlunicipio c.!~ Calçoene, nos di.u 30 c 
31/02/02, para procode rcmoç3.o do c:1d:iver de Silvi'. na de /\ssunç5o 
Jesus PcreirOJ 

ART• r- REVOGAM+SE as disposições em contr.\rio. 

-----=~--------~----.-.---~ . ·-..,..---· 
I'OHT;\ RIA 

". 059 
() DIRF.TOR PRESIDENTE DA POLITEC, no uso dos 

:attibu i ~·õ~s que lhe confere o Art. 23 Ja Lei Estalfunl n° 0338 llc 16 dC 
ílbril de 1997, c Decreto n° 0504 do! 28 de hneiro d~! 2000, tendo em 
\isb o Mcm• n• 0027i0(>2~1>ML 

RF.SOLVE: 

ART' t • IIO~IOLOGAit o setvidor AL ESSANIJRO 
:\'tARC'IO MOi\'TEJRO DIAS, Auxiliar Opcracion:tl ·de Perito 
Crimiu::.l, que vi3.jou ~de de su3.s. .ltividadcs. ~'b,e::apá, alé o 
~lunicípio de Laranjal do Jari, no período de 28 :i JliO 1102, p:lr:3. 
rc3litar scniço de remoção c ncaopsi:L de c:\d~\'Cr. 

AnT• r- REVOGAi\ l-SE as disposições em contrário. 

PORTAIIIA 
N'OGO 

O DIRETOR PRESIDENTE DA POLITEC, no uso d:os 
atribuições que lhe confere o Arl 23 da Lei F.stadual n° 0338 de 16 de 
abri l de 1997, c D«Telo n• OS04 de 28 de Jane iro de 2000. tendo em 
vi>to o Mem' n' 026/002·DML. 

HESOLVK: 

ART' 1• HOMOLOGAR o setVidor MANOEL CARDOSO 
DE J.• UEITA~ Agente: AdministraiÍ'I.'O, no Cargo de: Auxi.\iar de 
Nccropsia., que viajou & sede de suas atividades 1\b.c~pà, até o 
Municlpio de Uranj:tl do Jari, no dia 06/02i02, para realizar serviço de 
remoção de cadáver. 

ART" 2' • REVOGAM·SE as disposições em conlr~rio. 

PORTARIA 
1''061 

O DIRETOR PRF.SIDEI\TE DA POLITEC, no uso das 
atribuições que lhe confere o Art. 23 da Lei Estadual n11 o:n 8 de 16 de 
ab ril de 1997, c Dcere'to n• 0504 Jc 28 de J:mciro de 2000, tendo em 
visto o Processo n•9.000.472/2001·l'OLITEC. 

lt!CSOLVE: 

ART• t• AUTORIZAR o servidor C IRO AlJ(;tJ~IO 

FERNANDES DE OLIVEIIIA PKNIDO, Perito Criminal, par:o viajar 
da scc.!c.: d~; su a ~ atividades "·tacapâ. ;:~ lê a Ci d:~.de de São l'.'lulo, no 
J)\:riodo d~· 2l a 25/02/02, a fim de p:uticipar do Curso de 
EspeciOJiiz.açlo LATO SENSU em Toxicologia. 

lo!SV 



Macapá, 26.02.2002 

ART" 2". RE\'OCA~l-SE os di>posiçôcs em contririo 

PORTARIA 
N'062 

O DIRF.TOR PRESID&NTF. DA POUTEC. no uso d.iS 
iltllbui;'iics que lhe eonrc:rc o Art 23 d1 Lei Estadual n• 0338 de 1 de 
abnl de 19?7, e D~crcto n• 0504 de 28 de Janeiro de 2000, tendo o..m 
\·is1.1. o ~tem• n• OJJ/()()2-DC 

RESOLVE: 

ART• 1• HOMOLOGAR o deslocamento dos servidores 
DAJ\IEL COELHO DF. DRITO, Auxiliar Operacional de Penlo 
Criminal AFOI'SO 1\l.J::Xi\NDRE NEVES BARBOSA. Auxiliar 
Operaciu,nal de Perito Criminal, t1uc viaj:u-am da sede de suas atividades 
Mac.apã até o 11-·tunidpto de Cutias do Araguari no dia 06/02!02, a lim 
de realizarem exames Periciais em loc•l de lcêndio. 

ART" r. RF.VOGA.\1-SE os dispo•iç<les em conlririo. 

POillAIUA 
!'1''063 

O DIRETOR PRESIDENTE DA I'OLITEC. no u<o dos 
tUnhuiçõcs que lhe confere u Ar I 23 da Lei Esu.dual n111 0338 de 16 de: 
:.bnl de 1997, c Decreto n' 0~04 de 28 de bneiro de 2000, tendo em 
\ist:a O Mem0 n• 036;002·L.>C 

RESOLVt:: 

AllT" 1' IIO~IOLOCAR o deslocarncnlo do VAGNF.R 
GILSON COELHO KIBEJRO, Auxiliar Operacional de Pcroto 
Cr1minal, que viajaram tJa sede de suas atividades Macapi até :t 

locnlid:ade de lga.rapé do Lago no di~t 30/01102. a fim de rcalrza.r 
exame P~ricial em Dano~ Materio is. 

ART' 2' . REVOGAM-SE as disposições em conlr3roo. 

PORTARIA 
1>'064 

O DIRETOR PRESIDJ::I\TF. DA POLITEC, no uso das 
allibuiçõcs que lhe confere o Art 23 da Lei EM.adual n• 0338 de 16 de 
abril de 1997, e Decreto r\0 0504 de 28 J c bneiro de 2000, tendo em 
vista o Mem' n' 044/02/0AJI/II)ENTIFICIIÇÀO 

RESOLVE: 

ART• 1' JIOMOLOCAH. o dc:slocamcnto dos servidores. 
A.'IDREA SIMOI\E SILVA SOUZA. Oatiloscopisla, MIRIA~t 

RAQUEL DA CO:-.'CEJÇÀO DIAS, Agente de Limpeza e Conscrvaçlo, 
no Cargo de Datiloscopi>b, e NERIMAR RODRIGUES ~lAIA. Agente 
AJministrahvo, no Cargo de Fotógr:afo, que viaja.ram da sede de suu 
auvidadcs Macapã, att • Locolidad< de Dailique, no período de 17 i 
23102/02, Cumprindo sohcitAçlo 00 Juizado Civil, a fim de expc~hn .. ·rn 
Cmeira.s de Identidade. 

ART' r HEVOGAJ\1 -SE llS disposições em contrãrio 

PORTARIA 
/'i'065 

O DIRETOR PRESIDENTE DA POI.ITEC, no uso d:u 
atribuições que lhe confere o Art 23 da Lei Est.aduJI n• 0338 de 16 de 
abril de 1997, c Decreto n• 0504 de 28 de J•nciro de 2000, tendo em 
visb o ~tem' n' 004/2002/ASSJURICORIPOLITEC. 

RESOLVE: 

ART" 1' AUTORIZAR TARCILA MARIA SOUZA DE 
CAMPOS, A>s;~Sora Juridica/FGS-2, ADRIA.'\A CLAUDIA DIAS 
LACERDA, Co:TegedonaJFGS.2, pva. \1iaj;ucm cb sede de waJ 
atividades Manpi até: a Cuia.de de BciCm·PA. no pc:riodo '21 â '29 
/()2/021, para participarem do Curso de TOMADA E PRESTAÇÃO De 
CONTAS ANUAL & TOMADA DE CONTAS I:SPECIAL 

ART" 2' REVOGAM-SI( disposiç<les em conlr.lrio. 

PORTARIA 
N'066 

O DIRETOR PRESIDENTE DA POUTEC, no uso das 
alribuiçôçs que lhe confere u Arl 23 da Lei Esb.du:ll n• 0338 00 lG de 
abril de 1997, ·e DccTclo n' 0504 de 28 de Janeiro de 2000, lendo em 
visu o Mem• n• 034/02/0AT J\0. 

RJ::SOLVE: 

AR'r 1• IIOMOLOCAR o dcslo<:alm:nto do scn•idor, 
JOSAfA BASTOS UMA, Molorist.a de Veículos Terrestre, que viajou 
da sede de suu ati\·idadc1 Macapi, alé o Municipio de Cutiu do 
Angu&ri, no dia. 0610V01. c:ond\Uindo a equipe de Criminotlista que 
fizeram perícia tm loc.al de lncêndio. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ART" r REVOGA.\1-Iit: as diSposições em conlririo 

PORTARIA 

!'í'067n002 

ODIRF.TOR PRF:SIDEI\'TF. DA POUTEC, no uso dn alribui~ões 
que lhe confere Oart. ART 23 dal.ei Esbdual n' 0338 de 16 de abril de 
1997, e Decreto 0504 de 28 de Janc11o de 2000, c tendo em \iiSb, o Me mo n• 
OH/02.D\!L 

RESOLVE: 

ARr 1• HOMOLOCAU, u deslocamento do servidor 
DELCHIOR DARDALIIO SANTANA, Medico LegiSta. que se 
deslocou tb sede de suas atividades ~txapi, ai~ o Município de LarajaJ 
do Jui, no pcriodo de 27i01 & 01102/02. a fim de realizar serviço de 

l\ecropsi~ de c~dáver 

PORTAiliA 

N' 0611/2002 

ODIRETOR PRESIDENTIS DA POLITEC, no uso du alribuiçôu 
que lhe confere Oart . ART 23 da Lei i;sbdual n' 0338 de 16 de abril de 
1997, t Decreto 0504 de 28 de Janctro de '2000, c tendo em vista, o Memo n• 
032102/.DC. 

RESOI.VE: 

ART' 1' HOMOLOGAR, o deslo~mcnto dos ser\'idores 
YUMIKO OKADA. !OSF. ADA:..ILS0:-1 DE ARAÚJO AMOIUM, 
ambos Perito Crimin>l, e VAGNER GILSON COELIIO RlllEIRO Au•. 
de Perito Criminal, que se deslocov cJa sede de: suas ativida-des Macapi. 
ale o Município de Laranjal do !an, no penado de 26101 a 29101102, a 
fim de rulizar scr\'iÇO de Exame Pericial ern Acidente de Embarc:açJo. 

POilTARIA 

1"'069 . 
O DIRI:.'l'OR PRr.SIDE:-ITE DA POLITEC, no uso d>S 

ollibuiçôcs que lhe confere o Art. 23 da Lei lôsbduol o' 0338 de 16 de abro I 
de 1997, e Decreto 0504 de 28 de Ja.nc~ro de '2000, e t.::ndo em vista, 

RESOLVE: 

ART' 1' DESIGNAR os servidores, AORIA.'IA CLAUDIA 
DIAS LACERDA, Chefe da Corregedoria, FGS.2, T ARCILA MARIA 
SOUZA DJ; CAMPOS. Assosl<ollc Jur ldico,FGS.2, ARCANGELO 
JOSE DO ROSARIO ALMEIDA e J.AURL'IDO PEREIRA 
TRINDADE, ~iolorisb do Dore1or, FGI 2, pora viajlltcm da sede de 
suAS atJvidade!õ Ma.capi, aiC o ~·luni cipio de Laranjal do Jan , 
Jcompanhado a comitiva do Excclcntlssimo Senhor Govc:rnadoriGEA. 

no período de 20 a 22i02 02. · 
ART' 2' REVOGAM-SE as dispO'Soçôes m1 conltiroo 

PORTARIA 

N' 07012002 

O DIRETOR PRESIDENTE DA POUTEC, no uso das alribuiçllu 
que lhe confere Oart . ART 23 da Lei Esbdual n' OJJM de IG de abril de 
1997, e Decreto 0~04 de 28 de Jane.ro de 2000, e tendo em \1Sta, o Memo n• 
041/02/.GATAG/POUTEC 

RESOLV!l: 

ART" 1' HOMOLOGAR, o dcslocameoto do servídqr 
JOSAFA BASTOS LIMA, Motorista de Vclculos Tmeslre, que viajou 
da sede de suas atividade Macapi. até o Município de Oiapoque, no 
perlodo de 15 l 17/02/02, conduzindo a equipe da ~l edicina Leg>l, para 
f1zcrcm alibcraçlo de um cadiver 

PORTARIA 

N'011noo2 

ODIRF.TOR PRESIDE"'TE DA POLITEC, no u><> da.s a1ribuoç<lcs 
que lhe confete Oart . ART 23 da Lei Esu dual n' 0338 de 16 d.: abril de 
1997, c Deaeto 0504 de '28 de Janeiro de '2000, c lendo em vista, o Memos 
n's 0030.02/DML/00 13102/GAB/OJ4/02iDCIPOUTEC. 

Pág. 5 

RESOLVE: 

ART" I' HOMOLOGAI(, o deslocamento dos mvodures, 
CARMEM LUCIA CRUZA LOBATO, Responsavêl p.:la.s Atividades 
do: Tanalol6gia/FGS 3, I.AURINDO PEREIRA TRINDADE, Molorosb 
do Dirclor/FG1.2,,ZILOMAR DF. MELO SI LV A, ilgcnlc de Vigilincía, 
no Cargo de Fotógrafo. que viJj aram da sede de. suas atividades 
Macapá, até o Municipin de L:uanjal do ).,.i, no perlodo de 27 à 
31/01102, a fim de re31íZ.arem Ne\..Topsia de Cad.ivcrcs do Naufrágio do 
O.rco Cidade de Óbilo. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DEL!CITACÃO 

PROCESSO N.' 9.000.97212001 
CARTA CONVITE N'OOJ/1001-CPUPOLITEC 
ABERTURA :.15102102àJ 10:00/u. 
LOCAL: •ala de rnmi~tJ da POUTEC. 
OBJETO: Aqui.Jiçllo de Malcria/ para o LAboraJ6rlo d<Jio 
POUTEC. 

FIRMAS VENCEDORAS: 

A LicitAnte Dental Norte Com e Representaclo ltda fo1 
venccdon~ por apresentar o menor preço nos ilcru 17, 25, 27, 32 e 33 
com valor loul de RS 4.096,00 ( Quauo mil e oovenla e seos reais ), 
sendo desclassificados os itens 18 c 19 de sua proposla de preço, por 
eslarcm acima do praticado no mercado. A Lieilante E s i.4CC!d4 • 
~colou o menor preço nos itens 2, 3, 16 e 24, saindo venc<dora dos 
mesmos, e perlilzendo um tola! de RS 6.252,50 ( Seis mil, duzentos e 
cinqacota e dois reais c cinqocnta centavos). A Licitante ~ 
~.cotou o menor preço dos itens OI, OS, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 26 e 31, com 101a1 de RS 32.955,27 ( 
Trin1a c dois mil, no\'eccnlos e cinqOcnta e cinco reais e vinte c sete 
CC>Iavos}, sendo desclassificados os ítens 28, 29 c 30 de sua proposta, 
por ap-esentarem preço acuna do praticado no mercado. O , ,.)or total 
da aquisiçAo foi de RS 43.303,77 (Quarenta e Uis mil, lter.enlos e !rés 
reais c sctenl4 c sete centavos) 

Macapá, 19 de fevereiro 2002. 

-=-- ·=-r.- - ---. ----~--~-- ;:;,_- ~ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

COMUNICADO 

CIENTE 

CARTA CONVITE N.' 004/lOUZ-CPLIPOLITEC 
OBJETO: Confecç!o de Fomtul!rios P""' POLITEC. 
Abenura: 2S/02102 ÁS 10:00 HS. 
Local: Sala de reuniJo da POLITEC. 

Em virtude do o1nuo na publicaçAo do A viso de 
Licitaçlo do Convite n. • 004~2 no Di6rio Oficial do E.~tado, a 
Comissllo Permanente de Loeilaç.!o desla POLITEC, docide 
prorrop.r a aM:riura da Carta Convite n. • 004/02 para o d.la 
OS/03102 b 10:00 horaJ 11.1 ula de reuniõ .. da POLITEC, 
conforme dispõe o Art. 21, § 2'. IV e § 4' da Lei 8.666193, reabrindo· 
se dessa forma, o prazo inicialmente c:slabelcddo. 

Macapá, 21 de fevereiro de 2002 

Secretarias de Estado 

Administração s 

R.aymundo Sérgio 8 . de A. Andréa, Interino 



Macapá, 26.02.2002 

" 

PORTARIAN" 0.3212.002-SEAD 

O SECRHÁRIO- DE ESTADO- DA--ADMINISTRAÇÃO, do 
Govemo do AmÇJp6. no uso do competência que lhe foi 
delegodo.pelo Decrela n• 1497, de 16.10.92.e 0148. de 
23.01.98; 

RESOLVE: 

Designar os servidores Carlos Alberto Sampaio 
Cantuórla. Adminislrodor. Maria Dllene Moreira Mola 
Lacerda,_ Responsável peJo Atividade. de Cadoslrõ de 
Bens Imóveis e Morcus Oeymçn Mira Barbosa, Chefe do 
Unidade de lnformólico. poro viaJarem de Mocopó. sede . 
de suas olivldode funcionais. até o Eslodo do Bahia. o fim 
d e observar o operociono!izoçlla do Sislcmo de 
lnformólico de Moleriol de Consumo e Patrimônio. ·no 
perfodo de 24.02 o 28.02.2002. 

Mocopó(APi. em 2J de f~~ de 2.002. 

'---P nu.~~ . 
RAYMUNOO SÉR~GES DE Ett>AANDREA f\ Sacrelórlo de Estado da · J!aç.Oo,lnlorlno 

-~·---. . --- --·--- ---·----
EXTRA TO IXJ 2' TEilMO AlllliV(J Aü CON111J\TO N' 003/01 
-SEAll 

SEGUNOO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'OOJIOI - SEAD. 
FIRMADO FNrnE A SECRETAiliA IJE ESTAI)() IJA 
ADMINISTRAÇÃO E O SENliOR MIRACY MONIEIRO DE 
MORAES ATRA VÊS DA !MOillLIÁRJA PORP!NO IMÓVEIS S1C 
LTDA, PARA OS FINS NEI.F. DECLARAIX>S. 

Prlo pre<nllc TEilMO AD11'1VO, n SECRETARIA DE ESTADO 
DA ADMINISTRAç,\o, representado pelo seu Socretáriu Sr 
RAYM\JNDO Sf,RG!O BORGES DE ALMEIDA ANDRf:A c rlc 
outro lado o Sr. MIRACY MONTEIRO DE MORAIS. neste oto 
rcpre .. :ntodo pela IMüllii.IÁI!IA I'OilPINO IMÓVEIS SIC I.TIJA, 
& . .-dar-Jm , ;tccitarn c ajustoun t.jUC o instrunu:nto acim.1 iÜ4.1tt iliCo100 
tem o\t.,ado os Cl.ÁUStn.AS TF.RCF.IRA - DO PRAZO c u 
CLAUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO. que possam • ,;gorar com 
a seguinte rcO:t~olo. manti~ts 01s demais nquj n.'1o rcfcridtts, nn fonna 
como ~ acham rcd.ig.idas c, que nc~tc ato c ~siào, tot.:!.lmcnlc 
mli licndus, poru hxlus us cuuscquêneins de direito . 

.. Cl.AUSlJI.A TERCEIIIJ\- DO PRAZO: () prcsc-nto T,-nno Aditivo 
,;gorará pelo prazo dt: 12 (do1c: ) mcs~s. iniciando ~.-m 0 1.0\.2002 c 
tcnninnndo em J 1. 12: .2002. 

CLAUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO- As de'pe"'s docorrcnt« 
do prcocntc TERMO, totali7am o montante de RS 10.200,00 (Dez Mil 
c Duzentos l~coi~) , que OC<mcrilu ~ cun!ll t.W Dotução Orçurm:nt.Uriu, 
no i'ro~mmn de T ruhalho, 13.10104.122.00 142.596, FONTE ( 00 I) -
FPE, ELEMENTO DF. DESPESA 33 ?O- 39- Scniços de Terceiros 
Pcssoo jurldicn. que será pnga em umn UniC.:l parcc:L1: cqui,~dtc..íliC ao 
v:llor lol:al c.kl referido Tcnno Aditi\'O, conforme Nut~ de F.m(k-'"1111<'1 
Nlm1020I IIde /2..._jQÇjQI;_, Plano de Aplicaç;lo c Crunosrnnm de 
l)cscmbolso, em anexo.'' 

Por c:HarcDl ;tS!'iim njusl.Lidas, em rchtçll(l no contcUdn de5\e TI~O 
ADITJV( ), as~ i num c> rnesmo em qtwtrn (().I) vias de igu.ul lcur e 
fonnu. devendo este TERMO <cr puhlic.1rlo no DIÁRIO OfiCIAL 00 
ESTADO, no prazo máximo de \Ínto (20 ) dins, n eonlllr da cinto de 
su<) assinatum. 

RAYMUNOOSI-- ( 1 lJ()Io!.(iJ·:SDEALMF.IOI\ANI>~ 
SECRf:I'ÁRIO DE 'S'I 1)()\ )A ADMrNISTRAÇÃO.!Nl'f.RINO 

UX!ATÁRIO 

EXTRA'IO lXl 2• TERMO Al)ITIVO AO CONIRA m N" 007100-
SEAD 

SE< ilJNOO TERMO ADITIVO AO CONlRATO N" 007/00 -
SEAll, FIRMADO ENTRI; A SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMTNIS'l11J\ÇÃO .E A FIRMA SERVINORTE 
ADMINISTllADORA DE! SE!RV!ÇOS DE \1G!LÃNCIA LTDA, 
PARA OS FINS NELE DECLARAJX1S. 

Pelo r raC'1"1tc TERMO ADITIVO, a SECUETJ\R.IA L>E. n~T AOO 

DA 1\.DMINISTRAÇÀO, r<'Prt:S<nwdJ pelo seu Socret:irio St 
IM YMUNDO SÉRGIO JlORGES DE ALMEIDA ANDRÉA c de 
oqtro !orlo • 'Firma SERVINORT!i ·ADMINIS'lliJ\OORA DE 
SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA LTDA. rcprescntn<l, p<l" .<w Gerente 
Srn. CLEUNISSE NOGUEIRA De SOUSA, declaram , IICcilml c 
ajust:uil que o instrl!mcnlo acima identitieado tem altcndo as 

· ~uinlel Cl.iwulo.s que passam o \'ig,«.u com .:1 3l:guintc: rocLlçao. 
mantidat as demais aquj nao n:fcric:bs • na fonna como se oclwm 
nxli~idas c, que neste nto c OCDsião, lol41.mcnte mtiticadas, fl'UD todas 
as conseqOênci:~s de direito. 
CLAUSULA TERCEIRA - DA JX)TAÇAO E 00 PREÇO - O. 
n:cur;oto~ ctcstinodo:~ ti cxc:cuç!'io d() rrcscntc; TCRMO. importA tH 'I VI' IM 
loLUI de RS ~00. 22~,60 {oiloccntos mil, dU7..cntos c vinlc c oo\.·c reais 
c :M.:sscnta centavos ). que SCJà\) p.3gos em JXUlXlas men:r.ais tlc RS 
66.685.80 (St.>sstnt3 c seU mil, $Ciscenlo:'S c oitl'fl.to c cinco rcaU c 
oltcnw c~..-ntaVbs). que ocorrerão a conta da dotação orc.amcn~rb • no 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Programo de TrJoolho; 13. JOIOt 122.001-125%. f.ONTE 001 - FPE, 
EWMENTO DE DESPESA ' JJ 90 J7, confonnc Ernpcnh<1 N" 
200?NE.Ql)_~- de3J ded<Jo"-"-<l2002 , 
CLAUSlllA QUINTA- IX> PRAZO· -- O presente Contrato ' tem 
como objeto a prorrogoçõo do Contrato N' 007Al0- SEAD, r<>< muis 
doze (11 ) m=. • con!Br de 21 de janciw de 2002. 
Por I.."Starem assim <~.justac.hs , em h.:laç(lo .10 contctldo dcslc TERMO 
ADITIVO, assinam o mcsmn em quntro ( 4 } \'i;;~s d~ iguul teor, no 
linal, devendo este TERMO se-r ptlblicndo no DIÀRJO OFICIAl. DO 
ESTADO, no f!m1.o m:ixüm) de vinlc (20 ) dias , <~ conlar da &tn de 
su:( n.~~in:11um . 

Mocap.I-AP. 3~ de ~~Vl\il/l c dc 2002. 

CONTRATO N.' 00ZJ02- SEAD 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CEI.F.BilAM O ESTADO DO AMAPÁ-GEA, ATRAvtS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO COMO 
CONTRATANTE E A FlR/IlA BRAVHA CONSTRUÇOES 
L TDA., COMO CONTRATADA. • 

Pelo presente: in.drumcnto Púhlk'O Conlr.tlwd c nM mclhon:• 
termos de diRito, O$ no fim auinado:~, como outorga11Jc <= 

rcciprocamente- , outorgt~.du, de un\ lado comn CO!'ITRATANTE o 
Sccrch,rla llc Estatlo tia Admlnlstnçio-- SEAD, p<JJM Juridiu de 
Dirtito PUhlico Interno, CCC (MF) n• 00.394.57110001-25, c:om 
sede na A\•. FAB -n• 087 Centro Admlnistralivn- S.irro Ct."nln.t, 
na cidade: de Mac..pi, Estado do Amapá, rcprc.Kntada Mllc: ato 
por seu Sccrdilrio de [ atado de Adminisfn~çio-]nltr0o, 

RA YMUNOO St:RO!O RORGES DE ALMEIDA ANDREA, 
brasikiro, caudo, socM•logo, ruldc:ntc: nul». cit.lade de Macftp", 
RG N' 79~HOI9- SSP/SP, CPF N' 02~.736.155- 00, dorn•·=tc 
dcnomínada CON'IRA TAN'ffi, e do outro htdo como 
' ONTRATADA, • Rnn• 11RAVIIA CONSTRUÇÜES LIDA, 
filial, tflm sede: à Rua Maria Tom~ da Silva n• 315 Apto. G , 

Th.irro Alvontda, Fthcapá/AI\ irucrila no CNPJ (MF) :~~ob o n" 
O.t.J21.96110002.JO, reprc~tada neste ato por sro M>cio-dirctor 
Sr. D!EGO SOARES DE CASlRO, bnuilciru, -•du, 
comcrdant<, CPF. n• 818.H~5.0ll<l-l?, C I. n• 206H36~6-ISSP/RS, 
residente c domiciliada IDII Rua MMria Torres · da Sih·a n • J-15, 
Bairro Ah·orada., Macapá/Ar, rcsoh-cm firmar o presente 
contraio aultordioado u , tlftu1uhu c condiçôc1 1cgulntcs qu-e: 1c 
ubrigam a c-umprir c rcspciJ.ar lntcz:~lmenCc. 

CLÁUSÜLA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL ; O 
prc.c;cnrc Conlmto tem rep'lldo Jcvl uu Art. 25 § lro c 37 du 
ConstituiçJioFcderu1 . M. 12 § 4° combirwdo com o Art. ll 9 lnciso I 
c XXV ll '~ Constituiçiin do Estado do Amnpü, Act, 24, hlci~o IV <.lu 
Lei n° 8.6GG de 21 de junho de 1993 c sua~ nltcmçtks. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO DO CONTRATO : O 
presentt: instnuncntn tem por objc1o a pn~t.HÇ)lu de Sc:rviç·~~ tlc 
Limpc1..1 e Coru:t."f\'llÇ4o dos dt."J'H.-ndências d:t Sccrclari.a de Estatlo d3 
Admini~truçao • SEAD, utili'l.ando-sc de mão-ilc-ahm de 17 
(dé.7.cssctc) $Cf\ltniC'-S. 

CLAUSULA TERCEIRA- OOS Sr;RVIÇOS· 

compn."t-ndem, em J'Clumo, o S~l!uinh:: 

D!ARIAMf .. NTE: 

A) Vurl.çio csmtf"..lda com 
"·a.uoon1: de ft.elo em tod.11.1 u 'dc,K'Odênclu, '"JuUL,", c•cadatill.,, 
!cguid111 de pollmento com C'f\CCnulclnt na.~ pa.rCe! cnccrávcb; 

B) Espo.n•çio geral c passogtnl de 
RancJa nos mÓH~Ü ~ utcn .• moJ., incluindo. cspcJhos, quadrot, 
•part:lhos tdt:fônicos, ventilMdoret, ntinto~s de Incêndio, 
corrimõc.s, divisões de maddra e ,·idros, cinzeiro•, plaps 
lndkativu, etc; 

C) Lavagem geral com detcrgtnle 
não corroah·os de todo! M pbo", c~adaf"iu., de; 

D) Lava:cm c dc.1infc<:(iio de todas 
as ckpmdência.• s.anltária!l~ ....,mprccndcndo, pbo,, \ '&101, f'ia.', 
mictório~, port.u, mdab em ~e~ cspclho.11 1 Jabonctc:lru, 
aba.dtoct.'tldo--a de papel tcw.lh.A, p•pd hl,;ênko, ubio liquido e 

sabonete, c: C c.: /\ 11 . "". 

E) Lavatc:m de: c.alçadu de acaso 
ao cdil"acio-scdc; 

F) Rttirado de lllllll<W tom 
c.straçlo de pó com aspinador elétrico, du fornçõc:1 d o chio da 
SEAO/CEA, Incluindo batimento de capachos; 

C) Varriçiio lavagem do 
abld«lm«<tll da gan&cm e limf'eT.& dos ramo• quanrlo 
ncca•ário• para e"·it.r ah.truçlio; 

H) Remoção do lbo para 
mp«tlvas lb:dras; 

SHMANAt.MENTió; 

A) 'Encc:ramcn1o c polimcn1o rom 
tfK't'r.dcin, de todoi 01 pilo•: 

B) Limpeza compkla tios 
corrimões, da.t cscadu, elas casas de: força, de raáqultwl, de a r 
rondicioMde; 

C) Limpeza • d<Jlnf.-çio do• 
aparelhos 1clefônka•l enm 
pn:parado próprio: 

D) Remoç.io de manchu das 
porta•, parede a, rnd111pés, móvc:ls (de·~ ou de madch .. ) c colunu 
l.'VMvcU, cfcõ 

QUTNZENAI..ME~fi'E: 

A) • Limpe1.a ~crol (lavag<m 1< for o 
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ouu) de toda.• a.• poltrunu, ~dcira.J. so(i." (c,,f(l(ados em cnuro Oll 
pL4~ticu), t:lc; 

H) Pa~~~~nl de lwlr.t-mónh c:m 
toda• ar m~~u e tlcnrais m'ni:o~ 

mvemiudo5; 
C) Polimento com prep:uv 

prúprio, de todo., 05 mc~b:, Incluindo cinzeiro.•, muçanct:u pl~u.t, 
torneira.,, conexões, etc; 

MENSAU\1El'-'TE: 

A) Lavagem com i~ sa.uil:lrUt de 
todn., at part.o.dc.t, copas, hllnhdro-' c outr.u dc~ndênd.a.•; 

U) En.ce hlmcnfo de mów.•U; 
C) lmunlvlção completa de r.&1os c 

cs~ufu.s, com insdkida dt: boa 
qualidade; 

D) Umpc-1.a Cflnt :uplndor d étrico 
nos reposteiro., e cortimu. 

EVENTUALMENTE: 

Qualquer outro :scn·iço julgado 
ntft..uirio wo Hssc.in e hi2ícnc d~ts dtpcmlênda_, dl4. SEAD/CEA, 
confom1c ortcnr.tçio do ~elo r coml)clcntc. 

CLAU~ULA QUARTA - 00 PREÇO: O \'>lor toL1I dos •on·iço• 
ora conlnltado ~cri d«: RS 80.797,26 (Oih."lltll Mil, Sch:~.A:nlos 1.1 

No\'cntn. c Sele Reais, c Vinlc c Sci.:J Ccnl.lvos), pago~ em 06 (.,cb) 
pan:du iguais e succui..,a.s de RS JJAC<i,26 (frcl.l! Mil, 
Quatrocentos c Sessenta. e !kis Reois c Vinte c Seis CentavoS) 
rnnformc: quantidade, preços unltirios, da farura dn. 
CONTRATADA, a ti o qulnto dia~ do mês subscqucnlc à prcst:eç.iio 
dos scrviÇ<•s, os quah lnclutm os CU!IIoS nec-essários à pcrfcilft 
c:"tccuçio dos l'cn·~~. englobando. lnclu.11in, os sq~uinh:_. iC~n~: 

r«u rsos 
hum tinos; 

2. Enc:ar,:os Soc.U.is c Traha1hi.st.a.,; 
J . Trc:in.antcnto dos rtturJoJ 

humano~; 

4. Todu a..~ de.5pCJu com coruulton:s, 
têatlco,, cnca~r~ados, anc::l.t>Orc~, nec«sirin!ll a a plancj"mcnlo1 

roorden.açiiu, supt:n•isio. dircçito c controle doA 5er'\'iços; 
5. Todu as dc~tpesj,s 

rclacíonada-' com unífunncs , equipamentos c: tramror1u, 
nc:ccnWrio.• uos n.-cuno., humano.•; 

6. Todas A! dcs pcus 
dc:corrcnlcs de indcni7.:~ção por d~tn0.5 ocasion.-u.los aa patrimônio 
pUblico tesultuntc de açio ou omi.cJãio d.a Contrahu)•, 
dt:vidamt.-nlc apurados. rtS(H!Ít.sndo o acompa.nh111mentu pela 
CONTRATADA do procc.uo de in\·csii~ação c a~ punção c: o 
direito tlc: dcfc~a; 

7. Dcspc:m .. • rden:nJes uo 
lucro c tulmin i.d• ,ào dn.• !cn·lço11; 

H. Dopc5tL'\ concc:mcn1 cJ .it 
in(n~o de polturas c ngula mc-nto ela Uni.iio, tlu [s~tdo c do 
Munkfplu ou deste ato. 

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇ;\0 ORÇAMEN'TARIA: As 
dc:~rcsu dcxorn:ntcs desCe CONTRA TO lobü:r.am o \'ttlor de R$ 
80.797,26 (Oitcntll: Mil. Setecentos c NO\'Cflla c Sete Hooi.ot, c Viole c 
Seis Cento vos), que co rre rio ;. cohta. da Dotaçio Orçamt'"!tilria no 
Progr•m• de Traholho 1 3.1010~.122.001H.596, Fonte 001 
(F.P.E.), [lt:ott:nto de lkspcsa JJ!t! U-37, conforme: Nnt.lt tlc 
Erup<nho n•.zoooNE00007, 28.01.2002. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÚES: 

I - SÃO OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTr.: 

:.) P<~gar rison,~.tm.:n lc 
até o 5'' (quinto) dia d" .... ~ ~ !lub!>cqucntc .1 prestação dos serviços , o 
vnlor estipulado na fatura ttpn::scntut.la pc:.h.t contratada. 

h) Exercer, por 
intcrrnt:dio do Departamento de Scniços Gaotis - DS<i. a fisc.1lii':tçtlo 
do intcsml cumprimento dos clóusulo.."' do presente contmto nlunçfto dtl 

rre~1ll~ Contr.JIO. 

11 - DA FISCALIZAÇÃO: 

•) A CONI'IIJ\TANTE 
fisc.1l i?ará a cxccuçtlo do!! scn iços eontmbdos a fim de vcrific.u se no 
seu desenvolvimento cst..'lo !iendo fielmente ohscn":Jdns os 
OOCUMI*I'OS lXJ CONiliJ\TO, 

h) A fiscali7..3Ç!I"O se 
ef<tÍ\urá no local dos smi~os pelo D.S.G, da Coniilltante; 

e) A fi•co li7açao ' cró 
exercida obser\'ondo o intcrcs~e exclwivo do seniço p1'1bHco, sc.'ITl 
prcjui'o da rcsponsabilidedo de CONlllA T ADA, inclusive pernntc 
terceiros, por quoJquer im:g\,forid.,<k:; 

ú) Cumpc:tc C.."f"Ce:i.tlmqtlc: 
fiscallz3ç:ao: 

I - lliclzsrocer- os dú\1Jn~ 'luc, 
ronnalm<:ntc, ro•crn •p<c:«.-nWJos pela CON'111J\ TADA; 

2 - Exped~. por escrho, as 
comunicações dirigidas à CONTRATADA: . 

.,.. 3 - Autori7.nr piovidCncil.ls junto u 
lctcciros quondo e•pressamcnlc eonvOCildJ pclu CONTRATADA; 
/""""\- • "' J 

4 - Dnr cié nci<1 ao n irctor do 
DSGISEAD, de ocorrência. que possam lcVIII <Í oplicaç«o de 
penalidade ou tc!CÍsllo de Coniilltn. 

111 - SÃO OBRIGAÇ0ES DA 
CONTRATADA 

n) Por ocus\no ela 
apr<St.'!114ç4o c1 CONTRATANTE ( ()r~o dn Administro9do), do notu 
fiscul, futur.t, recibo ou documento de cobnmça equivalente, a 
CONTRATADA deverá fa•cr pt0\'11 do recolhimento m•"llSIII do 
FGTS. etJavés dos guill3 de recolhimento do Fundo de Gorantia do 
Tompo de Serviço. o pro:s!Br infonn.:~çõo.'l :1 Prc'idência Socinl - GFIP, 
bem c.omo, comprovar o recolhimcnlo do ISSQN - lmposlo Sobre 
S<:niços de Quulquc:r Nntl1rezo. 

b) Exccular fielmente · (\ 
que dlÓ nju:slftdo C<lD'lO ohjer() do prcscn lo contrulo, c:om 7.el(), 
dedico.çfto, t~cnh~a. e com integra) obciliência « execuç!to d't! norma! "' 
,;gcolcs, rcsponsabili:zondo-<c pclu .cgurllllÇO, eficiênc ia, odequoç!o 
dos mé100os c m3o-dc-obra. materiais c equipamentos util i:ados~ 

c) A CONTRATII.DA 
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asswne intcgnl rcspons.nbili&de por c.lanos ou prcjuizos pcsSOôlis ou 
materiais que caw.ar â CONTRA TJ\NTE ou a tcrceir05, por SC1.lS 

rt:pri"';::)(;Jlttl.Dtcs, c/oo sucessores na execuç...'o dos serviços, isentando 
a CONTRATANTE de q~U~Iqucr responsabilidade decorre-nte dos 
mt.-smos, dc\idamcntc apurados, respeitando o acompenhsmcnto 
pda CON"lRATADJ\ dn p1rccsso de invesligflçio c apuraçao c o 
direito de defesa: 

A CONTRA T AOA é 
n.-sponsclvel pelos atos de seu. empregados e/oo reprcscntnntcs A 
CON"IRATANTE roJcro soJ,ciw.r o afastamento de qualqut..T 
tlllp«:gado da CONrnATADA que dificulte o fiscaliwçilo ou 
deslucndo as rccomeod.açôcs E:mergenlcs do normal nndnmcnlo dos 
serviços. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO : Este Controlo sem de 06 
(seis) m=~ • l"rtir de O 1.02.2002. 

CLÁUSULA OITAVA. DO REAJUSTE : O preço mensal dos 

serviços, objeto do presente contrato Rio será reajustado 

enquanto estiver em andamento o processo licitatório, na 

CPUSEAD. 

CLÁUSULA NONA. DA MULTA A CONTRATADA :Obriga_.., 
• CONTRA T ADJ\ a pagar ~ COI'fffiATANTE, mult• de JY, (wn por 
Ç«..'flto), sobre o vnlor da faturo, pela incxccuçft'o parçial do Contrato. 

CLÁUSULA DECIMA · DA RESCISÃO :Este crot.mtn poderá ser 
fC$..:indidt.' 11..1 \ttÍiiCDçiio c consumnçllo de uma ·cJas hipóteses 
dcnca.das na lc:ft!sl~ção uplicllvcl. 

a- Ver Cláusula Terceir3 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MODmCAÇÃO :0 
PRESENTE Conln!to poderá ser modificado mediante pré\io 
cntcndirnc:oto t:ntn: as portes, lavrando-se Termo 1\dit.ivo, tcodo 
sempre prcsc.."tlte o inta-cssc público e nos casos previstos no urtigo 65 
da Lei n.•. S.666, de 21 de junho de I. 993, tendo, ninda presente o 
estatuído no arti&o 58 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉClMA ·SEGUNDA· DA FORÇA MAIOR: 
a) J\s obrigações orn ajuslildas 

suspendcr-sc-.lio quando no desenvolvimento dos sc..-n~ços:, OC<'IITcrcrn 
citcunstâncias fmtuitus, alheias 30 Contrato c à açao das partes 

con~tai}ICS, cam;ados por motiv'O de força maior, eonrorme previsto 
oo Artigo 1.05~. do Código Civil Brusileiro, c desde, que a sua 
ocorrência seja comprovada c aleguda no prno de 48 (quarenla e oito) 
horas à fiscali7.oçllo. 

b)·Entendc-sc por moti' " de força 
maior gn:vc da categoria profi.ui011.1l, t:pidcrniu, acont~imcntos e 
outros cvt.11tos nnâlogos que escapem ao controle rnzoévcl dos 
contntlnnles qa:, mc:smo agindo diligcnlt.,-ncntc, não COMigom 
impedir n sua OCfiiT'Cncia. 

CLÁUSULA DtCfMA • TERCEIRA - OUTRAS AVENÇAS 
!1\justam as f\'lrtes que ficam fau:rxio rartc deste contrato 
administnttivo, todos os altJ:I, fiOfTllü.'j e tarefas básicas c outros 
cnumcrw.las no EDITAL c seus ANEXOS~ como se aqui estivessem 
fielmente Lranscritos, puru todos os fins: de direito. 

CLÁUSULA DtCIMA • QUARTA · DA PUBLICAÇÃO : O 
pn;scnte contrato r.lcvcrá ser publicado. no prnzo m.iximo de 20 
(vime) di.aJ, a contar de sua assitwturu, em resumo, no diário Oficial 
ou E.wdo do 1\map.l ( 1\n. 61 c parogrofo l"da Lco K.66619J ) .. 

CLÁUSULA DtCIMA - QUINTA • DO FORO : O Foro deste 
contnttu é o d.l Comarca dt Mucapâ, Estado do Amapá. com cxclus.o1o 
total de qualquer outro que s~.ja iovocávcl. 

E JX'r cstan:m assim , justo c 
contratJt:do, ussioom este instrument<.l t:m 03 (três) vias ck igwl teor. 

Macapá • AP, de de 2002. 

PORTARlA NO 02'-f / 02· 2002-DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIJ· 
MANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA· 
ÇÃO, usando das atiibuições que lhe são conferidas pela 
PolUiria n° 103{98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em vista o 
contido no Processo n° 18.000.001/ 2002-HEMOAP -
Protocolo Gerai{SEAD n° 473/2002, resolve, 

Retificar a Portaria n° 020{02-2002-DRH/SEAD, de 
08 de fevereiro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte 
iedação: 

Conceder 03 (três) meses de licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de 
03 de maio de 1993, a servidol-a Cristlane Maria Ataide 
Monteit o, OCllpante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente 
de Portaria, Matrícula no 361151, pertencente ao Quadro de 

'Pessoal Ovii do Estado do Amapá, lotada no HEMOAP, nos 
períodos de 01 a 31/03, 01 a 31/07 e 01 a 31/10/2002, 
referente ao q'üinqüênio 05/05/1995 a 28/01/2001. 

Macapá-AP, em 25 de f~tt.C de 2002. 

r1h .J.- . 

MARIA IRAN'lti\fES ALMEIDA GOMES 
Diretoira l:to DRH/SEAD 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Planejamento 
Charles Achcar Chelala 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 
do Artigo 123, da Constituição Estadual, combinado com 
o Inciso X, do Artigo 38 do Decreto Estadual N" 022S, de 
OS de fevereiro de I 998; 

RESOLVE : 

Homologar a designação do Servidor 
JOSÉ PEDRO DA Sll.VA RAMOS, Chefe da Divisão de 
Assistência Técnica{DDM/SEPLAN, Código CDS-2, para 
substituir acumulativamente ANA CRISTINA RAMOS 
BARBOSA, no Cargo de Chefe da Dlvi•Ao de 
Artlculaçio Munlclpal{DDM{SEPLAN, Código CDS-2 , 
durante o afastamento da Titular, que estará em gozo de 
férias regulamentares, referentes ao exercido de 2002, 
no período de 02 a 31.01.02. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 
Macapá . AP. 07 de Janeiro de 2002. 

c;;;ú?a& 

ESTADO 
GERAL, 

CHARLES ACHCAR CHELALA 
- Secretário • 

PORTARIA N"002/02-sa>LAN 

DO 
em 

O Secretârio de Estado do Planejamento 
e Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, pelo 
Inciso 11 do Artigo 123, da Constituição Estadual, 
combinado com o Inciso X, do Artigo 38 do Decreto 
Estadual N" 0225, de OS de fevereiro de I 998; 

R ESOLVE: 

Autorizar o deslocamento da Servidora DENIZE 
DO SOCORRO DE SOUSA LIMA, Gerente Geral do 
Projeto Pró-Amapã/SEPLAN, Código CDS-3, da sede de 
suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Belém-}' A, 
com o objetivo de roalizar tratamento de saúde, no 
periodo de 07 a 26.01.02, sem õnus para o GEA. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÁO GERAL, em 
Macapá · AP, 07 de Janeiro de 2002. 

~ 
CHARLES ACHCAR CHELALA 

- Sec_retárlo · 

li" 003/02 . sa>LAN 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Governo do Estadp do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 
do Artigo I 23, da Constituição Estadual, combinado com 
o Inciso X, do Artigo 38 do Decreto Estadu.U N' 022S, de 
05 de fevereiro de I 998; 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento dos Servidores 
Bll.ENO Sll.VA DOS SANTOS, Chefe da Unidade de 
Informática /ASTEC /SEPLAN, Código CDS-1 ,e 
MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO, 
Digitadora/ ASTEC/SEPLAN, da sede de suas 
atribuições, Macapi-AP, até os Municípios de Cutiaa do 
Araguarl e l taubal-AP, com o objetivo de efetuarem os 
instalações dos equipamentos de Informática e 
prestarem orientações operacionais, no período de 03 à 
04.01.02. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÁO ' GERAL, em 

Macapá • AP, 11 d~ t;" ~ 

CHARL:SS ACHCAR CHELALA 
Secretário -

O Secretãrio de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no 
u so das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 
do Artigo 123, da Constituição Estadual, combinado com 
o Inciso X, do Artigo 38 do Oecreto Estadual N' 022S, de 
o_s de fevereiro de 1998; 

RESOLVE : 

. Homologar o deslocamento dos técnicos 
Sll.ENO Sll.VA DOS SANTOS, Chefe da Unidade de 
[nformática/ ASTEC/SEPLAN, Código CDS-1, e 
MAR.n.!:NE DOS SANTOS . lfASCIMENTO, 
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Digitadora/ASTEC/SEPLAN, do sede de suas 
atribuições, Macapá-AP, até o Municípios de 
Tanarugalzinho, Pracuuba, Calçoene e Amapá-AP, com o 
objetivo de efetuarem as instalações dos equipamentos 
de informática e prestarem orientações operacionais, no 
periodo de 07 · à 12.0 1.02. 

Dê-se Citncia e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em 
Macapá · AP, I I de Janeiro de 2002. 

~g_ 
CHARLES ACHCAR CHELALA 

• SecretArio • 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no 
uso das atribuições que llie são conferidas, pelo Inciso 11 
do Artigo 123, da Constituição Estadual, combinado com 
o Inciso X, do Artigo 38 do Decreto Estadual N" 022S, de 
05 de fevereiro de 1998; 

RESOLVE: 

Homologar a designação de LUIZ AFONSO 
MmA PICANÇO, Chefe de Gabinete, que exerceu, 
acumulativamente e em substituição, o cargo de 
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral, durante o impedimento do respectivo titu Jar, no 
período de 13 à 14.12.01. 

Dê-se Ciencia e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÁO GERAL, em 
Macapá • AP. 11 de Janeiro de 2002. 

~~L 
CHARLES ACHCAR CHELALA 

Secretário -

PORTARIA N"007 / 02 • SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 
do Artigo 123, da Constituição Estadual, combinado com 
o Inciso X, do Artigo 38 do Decreto Estadual N" 0225, de 
OS de fevereiro de 1998; 

R ESOLVE: 

Homologar o d P-Slocamento dn sPrvidor M ÁRIO 

TRINDADE FERREIRA, Motorista Oficiai/SEPLAN, Código 
CDI-2, da S<.'de de suas atribuições, Macapá-AP, até aos 
mwticlpios de Cu lias do Araguui/ltaubal-AP, com o objetivo 
de conduzir os técnicos da Unidade de Informática, no período 
de 03 l 04.01.02. 

Dê-se Ciência c Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Maca pá· 
AP, 15 de Janeiro de 2002. 

~ 
CHARLES ACHCAR CHELALA 

-Secretário-

PORTARIA N" 008/01 • BEPLAN 

O Secretário de Estado do Plànejamento c 
Coordenação Geral, do Governo do Estado 'ii<>--Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 
do Artigo 123, da Constituição Estadual, combinado com 
o Inciso X, do Artigo 38 do Decreto Estadual N" 022S, de 
OS de fevereiro de_1998; 

RESOLVE : 

Autorlur o deslocamento da servidora 
RAIMUNDA LIIIA DA Sll.VA, Presidente da 
CPL{SEPLAN, Código CDS-2 , da sede de suas 
atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Plraclcaba-SP, 
com o objetivo de tratar de assunto particular sem õnus 
para o GEA, no periodo de 16 à :15.01.D2. 

De-se Ciencia e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLAlfEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em ' 
Macapá • AP, 16 de Janeiro de 2002. 

~f-
CHARLES ACHCAR CHELALA 

• Secretário • 

PORTARIA N' 009/02- SEPLAB 

O Secrctãrio de Estado do Planejamento e . 
Coorden11çiio Geral, do Qoverno do Estado do Amapá, no 
uso das atribuições que ·lh~ são conferidas, pelo Inciso. 11 
do Artigo 123, da Constituição Estadual, combinado com 
o lpciso X, do Artigo 38 do Decreto Estadual N" 0225, de 
OS de fevereiro de I 998; 

' ~ . ..._-._ ..... __ , 



Macapá, 26.02.2002 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento da servidora 
MARlLENE DO COUTO DIAS, Chefe de Assessoria 
Tccnica/.SEPLAN, Código CDS-2, da sede de suas 
atribuiç~es, Macapi·AP, até a cidade de Belem-PA, com 
o objetivo de Participnr do Curso de Gestão da 
Mudança na Administração Pública, no período de 22 à 
26.01.02. 

Dê-se Cicncia e Cumpra-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em 

Macnpá . AP, 22 de J~~ 

CHARLES ACHCAR CHELALA 
• Secretário • 

PORTARIA N• 010/02. SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no 
uso das.atribuições que lhe sAo conferidas, pelo Inciso Jl 
do Artigo 123, da Constituição Estadual, combinado com 
o Inciso X, do Artigo 38 do Decreto Estadual N" 0225, de 
OS d e fcv,sreirb de 1998; 

RESOLVE: 

Autorl<ar o deslocamento do Tccnico MARCO 
ANTOIDO PALHA PALHETA, Gerente Geral do Projeto 
Financiamento Amapá·BID/SEPLAN, Código CDS-3, da 
sede de suas atribuições, Maeapã-AP, ate a cidade de 
BrasUJa-DF, com o objetivo de discutir o processo de 
captaçào de recursos financeiros j unto ao BID c BIRD, 
no período de 17 .01.02. 

Dê·se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em 
Mncapâ - AP,'I4deJ~ 

CHARLES ACHCAR CHELALA 
• Sccretirlo -

I'ORTAHIA N.• Oli/2001-SEPI.AN 

0 SECRETÁRIO Dll. liSTADO DO Pl.ANFJAMEN10 E 
<"OORUEN/\ÇÁO GERAL do Governo do Elt~do do Am~p.i. no uso cW •lríbu~s 
"!tw: IM: ronrm o Ali. 12J, lr.ciso IV d• Coru1itulçio do E.!.tadu do Amapt, combiudo 
ctwn o A ri. fi'", da Le i n"' 0646. de 09 de janc:ilo 1k 2002, qut tstima a Rtccit.a c liu a 
tk'{ICU pau o nctcicio de 2002. do D«rtlo ri' 02J9, de Jl de Janeiro de 2001. que. 
"P'OU o Quadro de. Uctallume.nto dt Dupua do Poder Esecutivo., c:omb~••do COm o 
J\JL I" do Dtctt:to 2042, ck ll de julho lk 199.S. 

5t.ESOLVE: 

Art. 1•. Fie& ~bcrta crldHu suplemotnt.ar no vakn de Rl 160.000,00 
(CI;NTO 11 SUSSI::NTA MIL · REAJS), dtstlru.do as &ltuaçóu na mod.alldadc de 
apl icaçio d•S dotaçüu coruis;udu no Dt'Çamc.!\10 'lll&entc, mn!omte anuos COMl&ntcs 
uprcscnlcPvr1ari•. 

Art. 1". Os rcewrsos ~u.Yrios " ncc:uçio do dispouo no ani&o 
anterior decottcrlu de Anulaçlo J>uNI ou Toul W: Oota:çkl Otçamc .. tiriu, na forma do 
inciso lll, fl" do art. <tl, da l.c:i Federal rt' 4.320/64. 

Art.J". Esta P01111ia entr• em vip Nl da! a de SUl p4.1blicaçlo. 

c;,\ IIINt:n UO Sf:l"Rf:TÁIUO UE t;sTADO DO PlANEJAMENTO E 
l:OOIUJENAÇÁO GEMA I... em M.aapJ. • M, 2~ de (enrdro de 2002. 

a_i~/t 
CIIARLES"ÂCiiGiK~U 

-Sc<rttário · 

ANEXO I ·SUI'L2!11ENTAÇÁO 

IS,tlll w Slit'~E"fii.AI/\ IH: F.5Tt\no 00 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÁOCERAL 
1!.101· SECIU.7AIUA DE ESfAOO DO Pl.AI'I[J . E COORDENAÇÃO GERAL . ~~ 
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(DIÁRIO OFICIAL) 

EXTRATO DO CONVENtO N.• 001102- SEPLAN 

INSTRUMENTO/PARTES: O Eslado do Amapá, como 
CONCEDENTE, através da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenaçao Geral e o Acro Clube do Amapá 
como CONVENENTE. 

OBJETO:Transferenda de recursos f111anceiros a Convenenle, 
para cuslear despesas na aqulsiçao de equipamentos, quando 
da implantaÇ<lo da Escola de AviaÇ<lo. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a 
execuçao desle convênio estão orçadas no valor global de 
R$ 9.626,00 (Nove mil, seiscentos e vinte e seis reais), que 
correrao à conta da Fonte 001 -FPE, Projeto:' 
28.845.0143 0.078, Elemento de Despesa 4450-42 -
Transferências a lnstituiçOes Privadas Sem Fins Lucrativos • 
Auxilias, conforme Nota de Empenho n.• 2002NE0092 emitida 
em 19/02102. 

DATA DA ASSINATURA: 22/02/2002. 

DATA DA VIGENCIA: 31/0512002. 

SIGNATÁRIOS: CHARLES ACHCAR CHELALA, Secretário de 
Estado do Planejamento e Coordenaç~o Geral, WAL TER 
PEREIRA ob CARMO, Presidente. 

Macapã~002. 

Charle• Achcar Chelala -
• Secretário • 

----~-----------. -~---

EXTRATO DO 2' TERMO ADITIVO AO CONV~IO N.' 02212001-
SEPLAN 

INSTRUMENTO/PARTES: O Govemo do Estado do Amapâ . 
GEA, através da secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenaçao Geral • SEPLAN, como CONCEDENTE e a 
P•· ~eitura Municipal de Maca pá - PMM como CONVENENTE. 

OBJETO: Altera a d!lusula Terceira, que trata da Vigência. 

VIG~NCIA: Prorrogar-se-à a Vigência do presente contrato por 
60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura deste 
Adilivo. 

DATA DA ASSINATURA: 08/02/2002 

SIGNATÁRIOS: JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE, 
Governador do Estado do Amapá, CONCEDENTE, JOÃO 
HENRIQUE RODRIGUES PIMENTEL. Prefeito Municin•l de 
Macapá, CONVENENTE, CHARLES ACHCAR CHELALA, 
Secretário de Esto:lo do Planejamento e Cooroenaçao Geral, 
INTERVENIENTE CONCEDENTE, ALDO SIMÃO CARNEIRO 
FERNANDES, Secretário Municipal de Planejamento, 
INTERVENIENTE CONVENENTE. 

Macap~t2 2002. 

CHARLES ACHCAR CIIELALA 
• Secretário· 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇAO 

A~tifico na forma do Art. 26, 
da Lei Federal n.• 8.666/93 C/C 
8.883/94. 

Em,l.JJ~~l- / 

@vl~ 
Charloa Achcar Chelaia 

• Secretário. 

JUSTIFICATIVA N.• 012//02. CPL/SEPLAN 
ASSUNTO : !nexlgibilidade do Ucitaçao 
PROCESSO; 28810.000084/02 
FUNDAMENTO LEGAL ; Capu1 do Art. 25, da Lei Federal n.• 
8.666/93 c/c 8.883/94. 
OBJETO: Serviços Prestados no fornecimento de Vales 
Trar111portea Urbanos . . 
ADJUDICADA: SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO 
AMAPÁ. 
VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 (Seis mil reais). 

Submelo à aprectaç&o do Excelenllssimo 
Senhor Secrelário da SEPLAN, a presenl8 justificatwa para 
efetto do autorização e ratifieaçao do valor supracitado. em 
favor de SINDICATO DAS EMPRESAS DE mANSPORTE DE 
PASSAGEIROS NO ESTADO DO AMApÁ., ·objetivando o 
atendimento de despesas com prestaçaó de seiViços de 
lomedmento Serviços Preatadoa no !omeelmento do Valu 
Tranaportaa Urbanos, para estagiários da Secretaria de 

Planejamento 9 Coordenação Geral, 
A presente Justiflcativa encontra respaldo no 

_Art24, Inciso 11; da Lei a.666193 e suas alterações posteriores. 
pelas razões aqui expedidas 9 em cumprimento aos ditames 
legais supra mencionados e visando satvanuardar os altos 
Interesses da Administração Pública, submeto a presente 
Justificativa para homologação e posterior publicação em 
cumprimento ao que preceitua o Art~. Da Lei de Ucltações. 

Pág.B 

Macapá • AP., :Y:I'ereiro de 2002. 

RAIMUN~DA SILVA 

'· Presidente da CPL • 

AEPUBUCADO POR HAVER SAlDO COM INCORREÇÕES. 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 

Ratifico na forma do Art. 26, 
da Lei Federal n.• 8.666193 C/c 
8.883/94. 
Em, .!:.!:/..!.!:f o L 

cJ[i2(ull? 
Charloa Achcar Chelala 

• Soerotário. 

JUSTIFICATIVA N.• 013/102. CPL/SEPLAN 
ASSUNTO: Dispensa de Ucitaçáo 
PROCESSO: 28810.00011/02 
FUNDAMENTO LEGAL : Caput do Art. 24, Inciso 11 da Lei 
Federal n.• 8.666/93 ele 8.883/94. 
OBJETO: Serviços Prestado• do remoção de entulho e 
conserto de telhado do prédio do Programa - Familie 
Cidadã. 
ADJUDICADA: E. B. DE OLIVEIRA • ME 
VALOR TOTAL: A$ 6.900,00 (Seis mil e Novecentos reais). 

Submeto à apreclaçao do Excelenlíssimo 
Senhor Secrelário da SEPLAN, a presente justificativa para 
efeito de autôrização e ratificação do valor supracitado, em 
favor de E. B. DE OLIVEIRA • ME, objetivando o atendimento 
de despesas com prestação de Serviços Prestados de 
remoção do entulho e conserto de talhado do prédio do 
Programa- Família Cidadã. 

A presente justificativa enconlra respaldo no 
Ar1.24, inciso 11, da Lei 8.666193 e suas alleraçCes posteriores, 
pelas razões aqui expedidas e em cumprimento aos ditames 
legais supra mencionados e visando salvaguardar os altos 
interesses da Administração Pública, submeto a presente 
justifica!iva para homologação e posterior publicação em 
cumprimento ao que preceitua o Art 6. Da Lei de licJtações. 

ereiro do 2002. 

Educação 
Rosiane do Socorro Andrade de Paula 

POR T ARI An: 02812002 - SEED 
A SEcnETÁJUA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, USIIldo 

du a!Ji>uiçOes ~ lle &:ao conferidas pd CI Decreto o.• 0231 de 03 de 
fevttc:iro de. 1999 t, tmdo an vi:.ta o contido nr:> MmlO. n.• 00.5,\J2. -
NEI/SI'l'.D; 

RESOLVE: 
Arl 1• Hanologar o dcslocamcnlo dos smidoR:S lbaixo 

rdocionodos, da sede de """' atribuições, Macap6/AP, olé o 
~ftGdpo de OiapO<J.It. com o objetivo de prano\'Cf discusslo sobrt 
1 Proposta CwrlculiK' K!ripw• e P&.IOOJr, e p:wticipar do Olrso de 
AUBbttizaçto psa professores Kariptn1, Gab'bi.·l.Iarwomo e Pllilrur, 
no pcrlodo de 21 • 31.01.2002: 

• Dlll'i dos Santos Scrt!o ·- Cllefe do Núcleo IndfS"'I -
CDS·2 

• Hoseno Oli,<rira da SJva - Pro!euor 
• Ocinildo Anújo Nun"' - C!le(e da Unidade Prdogógico -
CDS·I 
M ~ &ta Port.ia entn em v1tor na data de sua 

Pl.blictçlo . 
n_a ·SE cWCIA, P UBUQUE-SE E CUMPRA·SE 

OAB!NE11! DA SI!CRETÁRIA, an Macapi-AP. 22.01.2002. 

ROSIANE DO~~&w .. DE F.<UlA 
Scadlria de .E<Itdo da Educa>lio 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA l'RESID2NCJA 

RESOLUÇÃO N" 052101-CEE 

DETERMINA O APROVEITAMENTO 
DE ESTUDOS; DE VALDA MARIA 
MORAES BARROS. 

O Praldmle do Comdho Estadual de 
Ed.u~o, no uao das atribui~ legais que o cargo Dlc confere c, 
considerando: · . · 

· O Proçeuo n• 10/0 I.CEE; 
·A análiiC da AJSessori• Tlcnie& deste órglo; 
· O disposto no.Re•oluçlo n• 3$/0J.CEE. 

MSV 
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Ar1. t• ~ Ddcrminat que a Escola EstAdua1 
Sll\la ln6, proceda. o aprOveitamenlo de estudos., de Valda Maria 
Moraes 1lMros, na disciplina Matt:milica, concluída a.ln\v~s de exame, 
no Colégio 2001. pan fins de integJ&Jil .. çlo cumcular do Enstno 
Médio. 

AJ' t r - f..!lla CCS01uçio COtnl tm VICOI' & 

partir da pre-sente data, rcvt .JP . 11 Wsposi~cs em contrário. 

(;!lbln~l..: da Pruldincla do Coll.'lt:lho 
F-at.clual d• Educaçio, •m Macapi-AP .• 19 outu d• 2001. 

~-
CARLO. , 'ILSON DA COSTA 

rtSident< I CEE 
J>Krdo 1731 / OI 

CO!'ISELIIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
GAOINETE DA PRESJDt.NCIA 

R F-SOLUÇÃO N' 055101- CEE 

VALIDA ESTUDOS REALIZADOS POR 
MARIA ll.ADf:L P AIXÁO DO 
NASCIMENTO, ATRAVÉS DO CURSO 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM. DA 
ESCOLA ANA NERI. 

O Pruld<nk do CORS<lbo Eatadual de 
EdUCAfllO, no uso das atribuiçõe! legais que o cargo lhe confere e. 
considerando: 

• O Processo n° 82/01-CEE,ori(;inado pelo 
oficio n' 123061'2001 DIOEICOEN/SEED; . 

- Parec:er emitido pela Assessoria Técnica 
deste Conselho d• Educaç.lo is folhas 21 e 22 do referido pn>«.so, c 
an.ilise da OJOEISEED; 

RESOLVE: 

Art. I'- Validar os estudos de Maria Iubel 
Paixlo do Nascimento, realizados através do Curso Técnico em 
Enfemugcm da E.•cola Ana Ncri, cuja a conclusio ocorreu no ano de 
1999. 

Art. 2• - Esta Rcsoluçlo entra em vigor a 
partir da presente data. revogadas as d1sposições em contrVio 

---·------------------·--------
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

C:AlllNETE DA fRESIDtNCJA 

RESOLUÇÃO N' 0%'01- CEE 

VALIDA ESTUDOS RF.ALIZAOOS POR 
REGL'IALDO CARNEiRO MARQUES, 
ATRAVÉS DO CURSO AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM DA ESCOLA ANA 
NERI, El\1 1999. 

O Prnldmtc do ConMiho Eatadual de 
Edur"ff}o. no uso da.s llribuiÇ>ÕCS legoa que o cargo lhe confere e, 
con.,.dera.ndo· 

• O Proces"' n• 82101-<:EE,originodo pelo 
oficio n' 1230612001 - DIOEICOEN/SEED; 
- Parecer emitido pela Assessoria Técnica 
deste Conselho de Educaç!o A$ foU~&s 21 e 22 
do referido processo, an.ili.. da 
DIOEISEE.D, 

RESOLVE: 

Art. I ' - Validar os estudos de Regjnaldo 
Carneiro Marques, rulizados 11r.lvts do Curso Auxiliar de 
Enfermagem da Escola Ana Ncri, concluído no ano de 1999. 

Art. r - Esta Resolução entra em vigor a 
partir da presente da~ revogadas as djsposiçõcs em contririo, 

Gobla<te do p.-..ldônda do Co,....lho 
Eat.clual de Edu<aç!o, em Macapá-AP .• 12 d• oov mbro 2001. 

CONSELHO EST ADIIAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA PRESJD!NCIA 

RESOLUÇÃO N' 057101 -CEE 

VALIDA ESTUDOS REALI ZADOS POR 
RUTILÉIA PEREIRA DOS SANTOS, 
REALIZADOS ATRAvts DO CURSO 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DA 
ESCOLA ANA NERI. EM 1998. 

O Praidmte do Co....U.O Eotadul d• 
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F.duuçlo, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confCTe e, 
considerando: 

• O Proe<s>O n• 82101-CEE,originado pelo 
oficio n'l23061200 1 - DIOEICOEN/SEED; 
- Parecer emitido pela Assessoria Técnica 
deste Conselho de Educaçlo b folhas 21 c 22 
do referido processo, wl i se da 
DlOEISEED; 

RESOLVE: 

Art. t• - VaHda.r os estudos de RutiiCia 
Pereira dos Santos. ooncluído no ano de 1998 atravb do Curso 
Auxiliilt de Enfermagem da Esoola Ana Ncri. 

Art. 2' - Esta Resoluç3o entra em vigor a 
partir da prcoente d.W, revogodas as dii]IOI'iÇ>ÕCS em contririo. 

Gabln<k da praldênda do ConJ<lho 
Eat.clual de Edurarlo, em Macapá·AP., 12 de cmbro 2001. 

L~~ACOSTA 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA PRESIDi!NCIA 

RESOLUÇÃO N' 058/01-CEE 

flOMOLOGA EDITAL N" 04101-
CAF.mANTANA REFERENTE A 
}:XAMES DE NIVEL FUNDAMENTAL E 
MtDIO NA MODAI.IDADE DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.. 

O Prraldenk do Coruclbo Eotadual dr EdutoflO, 
no w:o das atribuições legais que o cargo lhe confere c, 
considerando: 

• Solioitaçlo do Colcgio Alb<rc Ei11$1ein atraves do 
oficio n• 093/01-<:AE. de 19.10.01 transfortn:ldo no 
processo n• 7 8610 1-CEE; 
· Aniliac da AM<:ssoria Ttmic:a. feita com base em 
dispositivos da lei 9.394196 e na Resoluçlo n• 35/01-
CEE; 
-AJo oorreções do edital n' 04/01-CEE às folhu 14, 15, 
16, e 17 do prO«SSS n' 86101-CEE; 

RESOLVE: 

Art. I' -Homologar o Edital n' 04101-CAE. que trata 
da reali1..açlo dus ex.a.mc:s de Nível Fundamental c Médio. na 
modalidade de Educaçlo de Jovens e Adultos do Municipio de 
S"""'na·Ap, no pcrlodu tk 22 a 31112101 

Paricral'o Único - Fica o Colégio Alb<rc Ei"-"ein. 
aln\'és de seu represcnU.ntc legal, com a responsabilidade no 
cumprimento do Edital ont homologado 

Art. r · Esta Resoluçi,o entra em vigor na presente 
data. revogadas u disposições em contrário. 

Gabln.Cr da P""ldfnda do Co o Estadual dc 
Edur~o. em Mac:apá·AP., 12 de novembro 200 

CARLOS so1n~ COSTA 
P sldtnk/CEE 
J>Krrco 1731 / OI 

- -.- - -----------
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

GABINETE DA PRESIDf:NCIÂ 

RESOLUÇÃO N' 064101-CEE 

IIOMOLOGA OS F.DIT AIS N' OS. 06, 07, 08, 
09, 10, 11 E 1212001, REFERENTE AOs· 
flXAMES SUPLETIVOS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL DE I" A 8' SÉRIE E 
ENSINO MÉDIO, DO COLÉGIO 200l,NOS 
MUNiclPIOS DE CALÇOENE. r.fACAPÁ, 
LARANJAl. DO JARI. CUTIAS. 
SANTANA, TARTARUGAI,ZIN!lO, 
FF.RREIRA GOMES E IT AUBAII . ÓO 
PIRIRIM. ! 

· O PraldtnCr do C......U.O Eat.clual dt E dueoçlo -
CEE, no uso de suu llribuiçõcs legais e, considerando: 

·Os l'roceuos n's93 e 94101 do Colégio 2001 
• A anAlise feita pela Assusori& TEcnica deste Conselho 
-A Reooluçlo n'35/0l-<:EE 

RESOLVE: 

Art. I' Homologar os Edil&ia n"s b~;06, 07, 08, 09, 10, 11 
c 1212001, referente aos Ex.arnes Supletivos, oos níveis de Ensino 
Fundamental de I' o 8' .Crie c Ensino Médio;do COLÉGIO 2001, nos 
Municlpioc de Calçoene. Mac:ap4, Laranjal do Jari. Cutiu, Santana, 
Tartarugalzinho, Fareira Gomes e ltaubal do Piririm. 

Art. 2' Essa Resoluç.lo entra em vigor na presenlc data, 
revogadas •s disposiç&l em contri.rio. 

Gabinete da Presidencia do ConJelho de Educaç!o, tm 

Macop'-AP, rml7 de novembro dt 2001. 

CARLOS ~~DACOSTA 
PRES ENTE DO CEFJAP 

ECRETO 1731101 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA PR.ESIDtNCIA 
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RESOLUÇÃO N' 060/ OI- C. E. E 

HOMOLOGA CALENDÁRIO ESCOLAR, 
REFERENTE AO ANO 2001. 00 COLÉGIO 
SANTA BARTOLOMEA CAPITANIO 

O Pres1dente do Conselho de F.stadual de 
Educaçlo . bo \110 de suu atribuJçõc1 l~als que lhe do conftridu 
c, conJidera.ndo: 

o Proces!O n• 9Mll; 
• anótise da Asscssonn nc:ruca deste 
órgio. 
a Resolução n' 40198-<:EF.. 

RESOLVE: 

Art. t• - Homologar o Calendtno Esoolar do 
Colcgio Santa Banolomca Capatanio, referente ao ano lcuvo de 2002 

Ar1. z- - Esta R~oluç4o entra em \1gor, 3 

partir da presente data, revogedas as Wspos1Çôcs em contráno. 

Gabínecr da Prrsldêoc:ia do Conselho 

""'~ ~ ~-·· -4aea~ ,P· 21 de no>embro de 200l 

CARLOS ILSON DA COSTA 
~ idcncc/CEE 
Decrrlo 1731/01 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA PREStDtNCIA 

RESOLUÇÃON' 063/01-C.E.E 

HOMOLOGA O CALENDÁRIO ESCOLAR. 
DO NÚCLEO EDUCACIONAL [NFANTIL, 
PARA O ANO LETIVO DE 2002 

O Presidente do Conselho Estadu:~l de Educação 
do Amapá· Ap, no uso de suos ntribuições legais que lhe são 
conferidos pelo cargo c, coo.~ddcrando; 

O processo n• 90m .C E E; 
A anáhse da Assessona Ttauca deste 
Órgão; 
A Resoluç&o n• 40198-<:EE. 

RESOLVE: 

Art. I" - Homologar o Cale-ndário E.•colar, f"JT8 
o Ensino Furulameotal - 1• a 41 ~ric:, elo Núcleo Educacional Wantil. 
n:rerentc ao ano letivo de 2002. 

Art. r- Esta Rcsoluç<lo entra em >1goc • parur 
da presente data, re\·ogadas u disposiçõo em eootnino 

Cahlndc cb Presidência do ConKlho 
E1tadual dc Educaçio, Macapâ·Ap, lJ e novembro de 200L 

CARLOS 
PRESI ENTE I CEE 
DE TO 17Jl / Ol 

CONSF.LHO ESTADUAl, DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA PRESIDf:NCI.\ 

RESOLUÇÃO r.~ 066/lll.CEE 

. 
J 

O~A, ' TEMPORARJA.\IENTE. 
A PEDIDO, AS ATIVIDADES 
ESCOLARES DO CENTRO 
EDUCACIONAL MILLENTUM, 
EM ,SANTANA. 

O Praldl'Jite do Cons<lho Eotadual de 
Edueaçiio- CEE. no uso-de suu atribuições leg•is c, consido:nndo: 

·O Procesoo n'95/0l-<:EE; 

' 

-A an.ilisc da AnessÔria Ttmica deste órgJo. 
·A Re"liu~v n• ·p&/oo-<:EE 

: l ' 
J 

RESOLVE: 

Art. 1• - Conceder ao Centro Educocional 
Millenium - Santana, a pedido do mesmo, oessaç.lo tcntporiria da.s 
Suas atividades. a contar de. 14 de novembro 200 1 a 31 de maio do ano 
de2002; 

Art. 2'-Atribuir ao Cenlto Educocional 
Millenium. a respomabi1idade em manter a secretaria da escola eu\ 

funcionamento. com endereço fixo e de oonhccimenlo da comunidade 
escolar, 

Art. J' - Expirado o pcriodo <SUlbelecido no 
Art. 1' desta, a nwuentdcn deveni infonnar a este colegi&do sua 
dec:is!o pelo retomo is atividades, pela prorrogoç!o do JDZO de 
<essaç.lo oo pela eeasaçlo definitiva das atividades do Centro;' 
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Art. 4• • Esta Resolução entra em vigor llJ. 

presente da.b, revogadas a..o; dispos içõ-es em contrário. 

Gablnett: d .a. Prt'S!dênda do Conselho de 
Educado. m1 M3capá-AP, em 11 de du.embro de 2001. 

í;J~ 

CARLOS .I La DA COSTA 
PRES ENTE DO CEEJAP 

CRETO 1731101 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

RESOLUÇÃO N" 067101-CEE 

VALIDA ESTUDOS REALIZADOS POR 
SELMA 00 SOCORRO FER.."'ANDES 
TRINDAÔE BARBOSA ... 

O Presidente do ConscU1o de EsULdw.l de Educação, 
no u., o de suaJ atribuições Jegab e coruiderando: 

'• I 

-o proccuo n' 104101-CEE: 
- ». dcUlH::raçilo do Colegiado, reunüio 

realizada em 1211212001. 

RESOLVE: 

Art . 111 Valida 01 estudos rcaltzados por Selma do 
Socorro Fcnu.ndca Trinthule Barbas•, rtferente a 61 si:ric do t• 
gntu, na Escola Estadual Sônia Henriqu~ Barreto, no ano de 
1.98~. 

Arl 2' Esta Resolução entra em vigor nesta data , 
revogadas 8S disposições em contrário. 

Gahinde d.a Pn:sidêncla do Conselho EdadwU de 
Educa~ão, em lv!acapá·Ap, 14 dezembro de 2001. 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 

EllUCAÇÁO ESPECIAL EDUCAÇÃO I,NDÍGENA 

PROCESSO N' 51/01-CEE 
PARECER N"llllll -CEE 

APROVA o PROJETO PoL1TICO-
PEDAGÓGJCO DE ELEVAÇÃO DE 
ESCOLARIDADE DE ENSINO 
FUNDAMENT ,\L-MODALIDADE DE 
EDUCAÇÃO UE JOVENS E ADULTOS
COORDENADO PELA ESCOLA SINDICAL 
AMAZÔNIA (ESA). 

I -liiSTÓRICO : 

Pdu oficio 01112001-CUTIAP, o S..:n:tári<l Gero! 
da Central Únlo dos Trabalhadores (CUT) AP, soliclt<>u a C3tc 
Ófl:~O Colcclad9 rcgnlarizaç~o do Cuno de Elcvaçilo de 
EM:olarldade de Erutno Fundame.ntaJ {5• a 8 Série), que est.W. sendo 
~do na RC$Cna El.tra!-ivl,"'.a do Cajarl, na Comunidade do· 
Marinho no Munkipio do La.ra,nj~_~o Jllli. no estado do Anlápá 
O referido ofklo ~ncamlnhou'alniJá os seguinta doc'D.mtnt011: 

Projeto Politico-Pedaióglco; 
Cadernos mctodológic;, (1)'~,4 e S); 
Diplomas c Ccrtificad01 do. Cqordenador e do 

Educador do CUrso; , • . ' , ;. , .. 
CNPJ da Escola Shidlcal Amaz8b!a (ESA): 
Regimento Intenio 'da ESA; • ' • 
F..staluto da F.SA; 9 

Euct docunK":ntos fohun protocoladM Dt'Ste 
Conulho de F.ducaçAo ~m 1810512001, JOh a .forma de process.o n• 
51/01-CEE. •Postcrionnenle foram acresddoo ao processo o o!ldo 
008101-CUTIAP, a aDáfue da ~ria Tknlca/CEE • o modelo 
de ftcba lndlvldoa! do amno. 

< O>. Projeto d< dcv~o de <S<Oiaridade t 
coordenado pela &tOla Sindical Ama.r.ônla (ESA), de CNPJ, n.•. 
63.887.467/0001-lS. slldada l1a 'f,...,.,.... D. P..lro I, 1012, em 
BeléJD.Panl Fol·fllndadÂ ~.2o de abril de ·1990 com ob]<tivo d• 
quallncar proft).!lonalm~t.e 0:1 trabalhadon":S de sua área de 

abrane~ncla (Amapá.• Amawnas. Pará e Roraima). A ESA ~uma 
entldarl• Ofl:inlca à CUT Nacional. com a quai.IIWltém <ontratos 
eop<dtkos para o financiamento do Proj.to supramencioru~do 
com r«UrssS oriundos do F=do de Amparo ao Traball~tdor do 
.Mln..lattr1o do Trabalho e Emprcco (FATIMTE)-

Portanto, o .polltlca lnklal da ESA era oferK<r 
uma educ:açlo proflN.&on.l •rtkulada rom .• polítk• dlt fonn.a~ 
da CUT: prepançAo d• llderanç .. d< classO íol.l~d~ a ronita~ 
prollulonol. qD< elcv!We o nlvd d• partldpaçAo do •trabalhador 
dJI Amuõnla "'!conquista de...,. dirdtoa de ddadio; 

·li- ·ANÁJ.!SF. 

Anterior • data de protc.M!Oio do proetSSO 
(IIIIM/Ill), foram r<alludu duas roUD!IIcs neste Con><ilHJ das 
qnala partldparaJn o Prtsldc-nt~ c o Stc-rdário da CVTIAP, o 

,Coordenador dJI ESA, Tknlcos da Divido de Ecla""''Ao de Joveru 
<Adultos (DIE.IAISEED), o Prtold<nte deste Conselho. junto aos 

· Comclhelros da Cimara dt EdDC•çlo de JOYau e Adultos . e 
A>sessoreo Témlcos. Es.u l'"eW1I6eo tiveram como pautao: a 
uposiçio do Pro.J<t<>-PoUUco-P<da,ópco de elevll\'lo d• 
escolarldJide (5' a 8"" séri<) • a ce1111ka~o dos alunoo do roferido 
. cuno, orna .vez que a ESA nio ~ Wlla InstltulçAo reculariuda 
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para ofcr«cr o cn'lino fundamental. Jloun o l'.ht andnhamcnto 
Jld.$U reuni~ de que a certificação dos alunos fosse d(' 
competência da Scc::rdaria &tadnal de F..ducoplo. apm anúliK da 
docwnent.açllo pertinente pelo Con.sclho &tadual de EducaçAo. 

A jwtt.n('aUva para lrnplantaçAo de um projeto 
de escolaridade vinculado a EducaçAo ProfW:Ionn.J partiu da3 
obKn'açõcs rcgl-rtroda.5 em congrn,s.os d11 CUT ~m qut ~nmde 
qmmUdade de trnbalJuadores 51ndlcaliz.Adw: ni\o pos.,ulnm o 
dotn_!nlo do clxll,o ~rUo. 

Do Projeto--PoUtJco-Pcdn~Ój!:icO elaborado pela 
ESA. tran."R":rTVe4 .- o t recho abaho: 

14Unt dos ttVJioro enlr011t':S pura a parti<.:ipaçtlo 
Jocia/ e poro a couquista da cidadania 2. o baixo 11Íve/ de 
cscclaridm/1!, em particular, o tlltalfabetúmo. As orit:.Juaçõa da OJT 
• UNESCO <. no âmbito brasileiro, do CODEFA T e MTEISEFOR 
apontam para 11 neCI!SsúlaJJ! rk úrtq:raçdo " " Pducoção bli.sica e 
eduCDC'.4o profusional (.- )O C~ruo ik 1991 e a Pe:rquisa naciotral 
por Am.ostragem tk Domicilio (PEA~tD) de 1995 u l•dam t:m alt" 
índia tk onalfabd i.sft10, tll/Uo na %0/Jit urba~ra, quauto n a :.ona 
rural da Amar.õnia". Ao QJUJ/fabaismo soma-se também 11. baixa 
ucolaridmk da populoçAo das a rrgiiin. 

Com apolo dtu CUT! e;tadWil' e financiamento 
com r ecurso5 do FAT/MTE, foi init"iado em 1999 o Pr ograma 
Vento Norte com o prop6slto de oferecer a Educw.çio Profh.slonal 
com Elevaçilo dt E."KOlaridade aos trabaJhndorcs da Am.a.z.ôn la. 
mediante um Projeto-Politico-Ptd ~gógko cup:;tz de descn\·oh·cr 
habUidadC3 bÚ3iCJL1, especific~ ~de z:csUio. 

O Projeto Plllitlco-Pt.:-dllgóglco que rcspaltlu lU 

nçOO do Proz:rama Vento Norte fui ehrbon.do pela Escola Sindical . 
Amazônia (ESA), e ~m su a ~rutura procura atender os ubjctin)S 
educaclmurls propo!ltos: quallflcação profissional e ele.n ç:ão de 
escolaridade ao priorllar uma organizaçilo currkular que 
contempla a Bru.c Nadonnl Com.wn do curriculo. cuja 
metodologb apola~se nos prindpio!l da lnterdlsclpllna ridade e d(\ 
c.-ontutuaJJução. Portanto, uma organJ1.ação curricular cc:ntrado 
na rcalldade sódo-«:onôm.ic.a e cultural do homem amazônico, na 
perspectiva do De!oen\'olvbnento Su.dentávcl e Solidtirio. 

O Curso de Ek:v11çilo de FMolJU'idade ofercddo 
n.a Comurüdade do Marinho teve início no dlw 22 de julho de 2 000, 
e prevbilo de térnúno para (}5fJ0 do ano em cut"SQ, Está 
~truturado em 12 módulos cuja carga horário estú O.'i...~irn 

dlstribtúd.o: '16(} hot>lS p t<>enclals mais 160 hol"'l!l de advldadcs 
ni\o presenciai_,. O, alunos que iug~ram n~ curso já 
p05.'1lliam escolaridade cquinlente a 4• s érie do Emino 
Fundamental É uma modillldude de Etlucaç.ão d e Jovens c 
AdultO> (EJA) respaldada na L<l 9.394196, c na. Dirchi= 
Currtculartt Naclorutú para a EJA. Logo, o Prognuna Vento 
N- , t e concebe a Educa~ o de JovcruJ e Adultos ~~como aquela que 
{K.I!I'sibilllJl ao educando ler, CM:rc\'cr e comprecmlcr a HneWl 
mu:lonnl, o dominkJ dos símbolos e opc-nlçôes matemJitlcRS 

. bã.sictu~, dos conltedmento~ esunciab du clênda:s sodai:~ e: 
nKtW"lli5 e acesso aos meios de pn.xluçiio cultural. ~ ntre ~ qua(s o 
laz.er, a arte., a comunla. ç:Uo e o tsporU ... E ,·ai al ém a o p nntnr-se 
nM princípios da cducaçAo populso- do educador }liiu lo Freire eru 
qut: a leitura critica do mundo pr{'('edc a ldtura da palavrn., e a 
cdoc:açiio partr de um dlâlo~o entre: cduçador c educando, 
corutitulnda.-se um ato solidário. 

O Projeto PoHtlc:o-PedagógJco em estudo, dtTme, 
ainda, com precbão a organização dicU.tit"~dugó&:l ca ncccu:hia 
p11ra o dc:scnvoh·bncnto do processo educativo: Tema gerador, 
Objetivo, Temática. Procedimento~ Metodológ.lc~ F...'ltn.tégla 
Didática, Áreas do Conhctimento, Avnll~-.ç~o. 

Ressalta-se qu~ a Sistemática de Ava.llaçAo é 
dlagn~tka. participativa.. cont(nua e cons.clcntlzadora, 
priorizando 0'!1 aspectos quaHtatlvo:t da aprcndttaz:c~ sem 
desconsiderar o:s quantitativos. 

Já houn dlscusdo sobre {)(i critiriO'!I da 
Avallaçlo aplicada aos alunos entre este Conselho de Educação, a 
Coordtn.Afio d11 ES~ e a SEED. Não corut111 na referida 
ilitemátlc-.a a atrlbu1çilo d e notas ou conceitos. O Jttodelo de ficha 
de acomp1U1hnntcnt.o Individual do aluno, erige o prc-enchinu~ntu 
de infonnasõe-8 descritivas sobn" o desempenho de cadM educando: 

Nos dias 15, 16 e 17 de agos to p.p, quando o 10" 
módulo estava em fase de conclusllo, esta Relatora es~ve na 
Comunidade do Mllrinho c o~cn;ou a apresentação de trabalhos 
dm alul10'1, m qu.ais txpUM""ram uma análi.'Je do documento que 
dbdpllna a utili7.açi\o d;u RCMrvu ExtrativbtB.!, ILulm como 
constatou 1t partldpoçAo dos alunos em um curso s.obre 
Planejamento e Cto~tão de Empreendimentos A'LSO<':iaU"·M, com 
énfasc na cria~o de cooperativas. 

Na ocaslrio deMa verificaç-ão, esta Relltora 
esclareceu à Coordcnapl o do curso de que pur~ B ccrtmcação dos 
alUJlos há a cDgênda de que R documentaç-lo l"Stcja devidamente 
pl*Ccnc"hld.a com os d ados de JdentJOcaçilo e o ree;btro do 
des<mpcnho do educando. 

Acre.sce.nta-se que a docência é e1erci~a por um 
educador fonnado em A.rtes, com o aconlpnnham ento constante 
do Coordenador pedacógleo da ESA. O Projeto Polllko
P~acó~co. a.JKgura: C ursa de form..~~çAo_ de educadores. oficiru:L! 
de coa.st.ruç:Ao cun-kula.r • .sc:mlnárl.C)!II e ~ de plancj• IJlc:nt o, 

acompanham<nto < supcrvbAo pedacógica. 

IV- VOTO DA RELATORA: 

Condderando: 

- O respaldo do Proj<to Politico-Pedagógico na 
legislaç!o nacional vigenle; 

- O p<riodo corr<3poodente a elabonaçlo do 
Pro~to <lllla apUca~o na >11~da da R<>oluçlo 46198-CEE: 

- 1\. alo rcgularizaÇAo da F,.3Çollll SindiCAl AmuOnia 
para ofertar o Ensino Fundamenta~ e seu objetivo de nio continuar 
or~~cendo enc nível de cducaylo por-um longo período; 

-O carAter de experiência. metodológica que articula 
1.1 Ál<M do conhocimento à realidade busoando o cmbasamenlo 
científico adequado ao desenvolvimento s6cio-econômlco da 
populaç!o rural da Amazilnia. 

Esta Relatora vota favorável l aprovaçlo do Projeto
Político-Pedagõgico de Elcvaçlo de Escolaridade de Ensino 
Fundamental, elohorado e cOO<denado pela Escola Sindical Amazônia 
na Reserva Extrativista do Cajari na Comunidade do Marinho, no 
município do Lan.njal do !ui, e in<:lui nesse voto: 

-a validaç:lo do. c:sWdo. j á r-ealizados~ 

• a lllltorizaçlo pua a Secretaria Eslocluol de 
Educaçlo: emitir o histórico c.oolar e o e<rtificado dos alunos; ficar 
r...,onsáv<l pelo arquivamento da documcntaçlo escolar do aluno. 

lrutrui·se. nes.Sa ocuilo, à lns:ti'b.Jiçlo Mantcru:dora 
Çue se constat.ada .a necessidade de implantaçio, neste EPdo, de 
projeto análogo. esse: deverá "ser encaminhado para nova apreci.açlo 
deste órglo Colegiarlo . 
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Mocapá·{it:~' " """'"'"" U O. 

Ma . G Gurgcl 
LATORA 

V - VOTO DA CÂMARA : 

A Cãmar.a de Educação de Jovens e Adullos, 
Educaç.'lo Espcdul c Educaçlo Indígena conconl1 com o volo da 
Relatora. ~ 

Macapá-Ap, em 18 de sc:tcmbro de 2001. 

ELMIM FONSECA MAGALlL\Es 
CO RI NA AMORAS DE ARAÚJO 
MARL\ DAS GRAÇAS GURGEL 
HALDA MARIA DOS SANTOS IJRA.J'(D,\0 
SIJI·IEI CARMONA DOS SA~"TOS 

V - VOTO DO PLENÁRIO 

O Consel ho Estadual de Educação, em sessão plcmt,. 
realizada nesta data dec idiu a.companh:u- o voto d.1 Cirnara. d e 
Educação de Jovens e Adultos, Educação Espe-cial e EOucaçdo 
Indfgcna nos ter-m os do voto da Relatora. 

Mocapá, :~a'a de reuniões Plcná.r-i.a.s .. Prof". 
Mário Quirlno da Silva ", em 26 d e setembro de 2001. 

Saúde 

CARLOS NILSON DA COSTA 
PAULO ROBE RTO ANDRADE DE MÉLO 
MARIA VITÓRIA DA COSf A CHAGAS 
LEONIL DE AQUINO PENA AMANAJAS 
ARMINDO UE OLIVEIRA SOU7~\ 
HELOISA IIF.LENA FIGUEIREDO PEREIRA. 
ELMlRA FONSECA MAGALHÃES 
MARIA DAS GRAÇAS GURGEL 
IV ANCI MAGNO DE OLIVEIRA 
ELIZ.AilETll DA SILVA CARVALHO RAMOS 
MARIA REGINA SMITII NEVES 
COlUNA A.J\!ORA.S DE ARAÚJO 
SIMEI CARMONA DOS SANTOS 

)arde! Adailton de Souza Nunes 

* PORTARIA N° 034 / 02-SESA 

A CHEFE DE GABTNETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE, no uso dL .Jas atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n° 4390 de 08.08.97 e Portaria n° 0354/97·SESA -
22.08.97, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2002/1131, 

RESOLVE: 

Designar a servidora ALESSANDRA DO SOCORRO MOURA 
FURTADO - Chefe da Clínica de Estimulação Essencial - CO!· 
3/CREAP, a se deslocar da sede de suas atividades - Macapá -
Ap, até a Cidade de campinas - SP, a f1m de participar do XL 
Curso BOBATH - PEDIÁTRICO, no periodo de 09.03 à 
01.05.2002. . 

CHEFIA DE GABINF'"~ . . ~SA - Macapá·Ap, 1S de fevereiro 
de 2002. 

M~~~---
Chefe de GAB/SESA 

* Republicada por ter saído com incorreções no D.O.E. n° 2729 
de 20.02.2002. 

PORTARIA NO 035 / 02-SESA 

A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE, no uso.de suas atribuições que lhe s5o conferida s pelo 

Decreto n° 4390 de 08.08.97 e Portaria no 0354/ 97·SESA -
22.08.97, e considerando o que consta do Memo no 18/02-
SESA, 

RESOLVE: 

Designar os servidores MARIB.EL NAZARÉ DOS SANTOS SMITH 
NEVES - Chefe da Coordenado ri a de Assistênda Ho spitélla r -
CDS·4, OLINDA CONSUELO LIMA ARAÚJO - Diretora do 
Hospital da Mulher - CDS-3, JOSILEIDE DE ESPINDOlA 
BRANDÃO - médica, NEIDA COSTA DOS SANTOS - Chefe da 
Oínica Neonatológica e cn - CDI·3/H. Mulher, a se 
deslocarem da sede de S\Jas atividades - Macapá - Ap, até a 
Cidade de Boa Vista - Roraima, a fim de partldparem do 11 
Encontro de l ntercámbio, objetivando intensi ficar a troca de 
experiêndas entre dirigentes dos hospitais que participam do 
Projeto de Modernização Gerencial em · grandes 
estabelecimentos hospitalares, nos dias 27 e 28.02.2002. 

CHEFIA DE GABINETE/ SESA • Macapá·Ap, 15 de fevereiro 
de 2002. 

M~~ 
Chefe de GAB/ SESA 



Macapá, 26.02.2002 

PORTARIA No 55/2002-SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe ~ confendas pelo Decreto no 2840 de 
09.10.98, e conSiderar.~o ~ que consta do Prot. Geral no 
2002/2410, 

RESOLVE: 

Designar os serv~dores ANA PEREIRA DA SILVA- Datilógro e 
REINALDO MIRANDA DA FONSECA - Motonsta, a se 
deslocarem da sede de suas atividades - Macapá·Ap, até os 
Munióp;os de Cubas do Araguari, ltaubal do Pmnm e Hazagão, 
com ob]ebvo de realizarem a manutenção do S1stema de 
lnfonnaçãO sobre Malária (SISMAL), e instalação para o 
exercício de 2002, no período de 25.02 à 01.03.2002, 
ocorrendo as despesas através do Convênio no 2270/99. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá·Ap, 21 de 
feveretro de 2002. 

PORTARIA No 58/2002-SiSA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO, no uso de suas 
atnbuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 2840 de 
09.10.98, e considerando o que consta do Prot. Geral no 
2002/258~. 

RESOLVE: 

Des1gnar o serv~dor CARLOS CORREA GALAN JÚNIOR - Chefe 
da l nfonnação Epidemiológica e PesqUisa - CDI-2, a se 
desloc;ar da sede de suas atividades - Macapá-Ap, até o 
Mun!Ciplo de Olapoque, a fim de realizar supervisão e 
capaotação de novos cadastradores de usu~nos do SUS·CAD· 
SUS, e assessorar o Secretário de Saúde no tocante ao 
PDR/PDI e aos prece1tos da NOAS/01, no período de 04 à 
15.03.2002. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapâ·Ap, 22 de 
fevereiro de 2002. 

· RONALDO DANTA~LO_ 
Secre~:aúdf! • Adjunto 

( 

Comunicação 
Marcelo Ignácio da Roza 

DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

ASSUNTO: Dispensa de Lititaçã 
fulcro no Art. 24, inciso X. da Lei 8.666193, altora 
Leis n• 8.883/94 e 9.648/98 
PROCESSO: 
PED!OO DE COTAÇÃO: 
FIRMA ADJUDICADA: 
SILVA CRUZ 
VALOR ESTI~1A TI V O: 

2002137.000.059 
025/02/SECOM 
JANICE HELENA DA 

RS 6.000,00 (Seis Mil Roais) 

JUSfiFICATIV.A N• 00412002-DAAISECOI\f 

Submeto à superior considernção do Excelentlssimo 
Senhor Sccrt:lário de Estado da Comunicaçao a presente 
j ustificativa para efeito de autorização e ratificação no valor 
suprnmencionado, poro atender despesas com o Contrato de 
LOcaçâó de 04 (quatrQ) solas A, B, D e I, do imóvel comercial, 
situodo à Rua Tirudcntes n• 25, em, Macapá-AP, para 
funcionomento do Setor Administrativo do Secretaria de Estado 
da Comunicoçâo, firmado entre o Governo do Estado do 
Amapá e a Senhoru Janu:e Helena da Silva Cruz, pelo pcrlodo 
de 04 (quotro) meses 

Justifica-se a dispensa de licitaçâo, com fulcro no Art. 
24, inciso X, da Lei 8.666/93, tendo em vista que o imóvel em 
eplgrnfe atende, perrcuomente, às finalídodcs pretendidas por 
esta Secretaria, considerando as instalações e características 
peculiares, assim como a compatibilidade com o preço 
prnticado no marcado. 

(DJÂRIO OFICIAL) 

Pelas rozões aqui expcndidas e visando salvaguardar 
Interesse da AdministmçAo Pública, em fiel cumprimento do 
Lei, submeto a presente justificativa poro homologaçi!o de 
Vossa Excelência, rigorosrunente amparada pelo Art. 26, da Lei 
n• 8.666193, e conseqüente publicação no Diârio Oficial do 
Estado do Amapá. 

Macapã·AP, 18 de fevereiro de 2002 

Agricultura 
João Bosco Alfaia Dias 

PORTARIA 
N.0 04112002-SEAF 

O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICUlTURA, PESCA, FLORESTA E DO ABASTECIMENTO, usando 
das atrt>uoções""' lhe sao eonfcodas pelo 11rt 123. lllCISO 11 da Coosbluoçao 
do Estodo do Amapá ele lntlSO I do 11rt 119 da Conotrtuçao Estadual. 
aprovado pelo Decreto (N) N ° 0683 de 18 de fevereiro de 2000 e Portarlo n 
• 010812000-SEAF, de 01 do março de 200l. e atendendo ao Memo N' 
01~NSEAF 

RESOLVE : 

Homologar a designaçao do seMdo! LORIMAR RJBEJRO DE SOUZA 
Mo:onsta CI N ° 97846-AP, CJlO VlajOO de ~ sede de suas ai!Vidades 
até o Mun!ClplO de P011o Grande, onde no pe!lodo de 28 à 31 OI 02. 
conduZiu os técniCOS da Defesa Ag1cpecuàua para realizarem trabalhos no 
Mu01clpoo aoma mencionado, devendo as despesas com óánas ocorre~em à 
conla do RectJISO Orçamentáno 

Dê-se Ciência. CIIT!pra-sc e publoqu<>-se 

PORTA R I A 
N.0 04212002-SEAF 

O CHEFE DE GABINETE OA SECRETARIA OE ESTADO DA 
AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E DO ABASTECIMENTO usando 
das alnbuoções que lhe sao confendas pelo 11rt 123, I11C15o 11 da Conshlu!ÇAo 
do Estado do Amapá ele InciSo I do M 119 da Constrtuçao Estadual, 
aprovado pelo Deaeto (N) N ° 0683 de 18 de fevereiro de 2000 e Portarla n 
o 010$12000.SEAF, de OI de ma1ço de 200l. e atendendo ao Memo N ° 
004102JUEAISEAF 

RESOLVE : 

Oes'9nat os servidores EMILIA CO\InNHO COELHO, Chefe da DIYIS3o de 
Pro,etos, Cóógo CDS-2. Cl N ° 060 219-AP e JOSE SEBASTIÂO LOPES 
LACERDA, Responsilvel pelas Ativldades de Pro,elos Ag1lcola. Pecuà11o e 
Florestal, Códgo CDI-3, C i N' 86 624-AP, para Vlil)illem de Macapá sede 
de suas ahvidades até a localidade de Maracá no MuniCipoo de Mazagao, a 
f<n de CJ10 nopcrlodode 31 OI à 01 02 02, possam pa1tq>at de retJnoo com 
autoridades e bde<anças do Mon.clpoo de Mazagão, VISando o 
es13llcleamen10 de parceoa e reaizar diagn6sbco de Vlllblldade econórmca 
na agncultura !anular, VOltadas a fomentas o d:senvolvrnenlo !lfal do 
M.uuclpoo, devendo as despesas com <iánas ocooerem à conta do Recurso 
Orçamentáno 

~ se ciência. cumpra-se e publiq.re-se 

l.lacapã-AP, 31 de JllllelrO de~'/~ 

J' ....,;-d,RtOOG ÇAL~S 
C/';;,.le GaOOe!e 

PORTARIA 
N.0 04512002-SEAF 

O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E DO ABASTECIMENTO usando 
das alrob<J,ções que t.e sao confCIIdas pelo An 1Zl, InciSO 11 de Coosttu!ÇAo 
do Estado do Amapá cJc IIICISO do llrt t 19 da Const.tuçao Estadual. 
aprovado pelo Decreto (N) N ° 0883 de 18 de fevereiro de 2000 e Portari• n 
o 010812000-SEAF, de 01 de março de 200l, e atendendo ao Memo N • 
0291021GDNSEAF 

RESO LVE : 

Homologar a des~ do servidor AlVARO RENATO CAVALCANTE DA 
SILVA, Ger-ente Geral de Defesa Agrcpecullna, C6ógo CDS-3. CI N' 
21 t686451-SP, CJlO V1ljOU de Macapá sede de suas a!Mdades até o 
MU111Cipoo de Amapâ, onde no periódo de 01 à 03 02 02, acompanhoo a 
eqUipe da ASCOM na VISita no Cen~o de Difusao T aenol6glca e as á1eas de 
pecuanstas no Mun/Cifl'O acl/1l8 meooonado. devando as despesas com 
~nas ocorrerem à conta do RectJrso Orçamenláno 

~-se Ciência, cumpra-se e ptbloqo..e-sc 

Mac.apá-AP. <Mi de fmteJIO~ 

J~CIO~~ES 
Chefe de~ f'ttVt 

PORTARIA 
N.0 04812002-SEAF 

O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA. PESCA. FLORESTA E 00 ABASTECIMBITO usando 
da3 atribuiçOes CJlO toe sao conlencbs pelo Art. t 23, lllCISO 11 de eo;,wwçao 
do Estado do Amapé ele lncí$o I do Art. 119 da Conslrtuçao Estadual, 
oprovado pelo Decreto (N) N • 0883 de 18 de fev•,.lro de 2000 e Portor1.1 n 
• 010812000-SEAF, de 01 de março de 200l, e atendendo ao Memo N • 
IJlMJ2iroNSEAF 

RESOLVE : 
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Homologar a des19naçao do servidor RAIMUIIXl SERGIO SILVA DA 
GAMA, Molonsta Oflcii!l em subshtuiçao. Código CDI-2, Cl. N.• 238.165-AP. 
~e VIajou de Macapá sede de suas atiVidades até o Mun!Cipio de Amapá, 
onde no perlodo de 01 à 03 02 02. conduziU o Gerente Geral da Defesa 
Ag1cpecuária e a ~ da ASCOM para o Mull!Cifl'O acima mencionado. 
devendo as despesas com <iánas oca1erem ;I conta do Recu!SO 
Orçamenlàno 

~se aência, cumpra-se e ptbloqu&-se 

Macapá- AP. <Mi ~ leve1err~ ~ ------7 
J~';;;~d;ÇALV~ES 

Chefe de Gabineh! 

PORTARIA 
N.0 04712002-SEAF 

O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E DO ABASTECif!lENTO. usando 
d3s atrlbuiçOes""' lhe sao conferidas pelo An 123. IIICISO 11 da Cons~luoç;lo 
do Estado do Amapà ele lncrso I do 11rt 119 da Constb;ao Estadual. 
aprovado pelo Decreto (N) N ° 0683 de 18 de fevereiro de 2000 e Portarla n 
0 

Ot0$12000.SEAF, de OI de março de 200l, e atendendo ao tkmo N• 
C<l3miOAO.UDRISEAF 

RESOLVE : 

Homologar a destgnaçêo do servidor CLOOOALDO DOS SANTOS JUAREZ, 
Chefe da DIVisao de llrtiCU!açao e Descenhalaaçto. Código CDS-2. Cl N • 
027 249-AP, CJlO VliljOU de Macapá sede de suas at'VIdades até o Mun!Cipoo 
de l.rran;al do Jan, onde no pe~lodo de 04 â 08 02 02. s~JSrOnOU os 
Se/VIÇOS de construçao e lllStalaçao de ecpipamentos da Fábnca de Fannha 
e realiZOU em contunlo com o RURAP. o levantamento das àreas preparndas 
mecaniCamente para o planho de manOoc:a e das possbhdades de prepa1o 
de novas áreas para plantiO em 2002, como também d3s áreas que estão 
plantados pelo SIStema !radaonal. CUJ3S produçOes poderao ser benefiCISdaS 
na Fàbrra de Fannha de larallf81 do Jari. devendo as despesas com a.ánas 
ocorrerem à coola do ROCUISO Orçamen!áno 

~-se Ciência. cumpra-se e pOOhqoJe-se 

PORTAR I A 
N.·~2.SEAF 

O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E DO ABASTECIMENTO, usando 
d3s aliixJIÇOes CJlO lhe sao eonfe11das pelo Art 123, inerso 11 da Const.IUIÇio 
do Estado do Amapá ele lllCISO I do llrt 119 da ConsLIUIÇão Estadual. 
oprovado pelo Dec1eto (N) N • 0883 de 18 de fevereiro de 2000 e Portarl• n 
0 010812000-SEAF, de 01 de março de 200l. e atendendo ao Memo N• 
003mi0ADIDDRISEAF 

RESOLVE : 

Homologar a destgnaçao do servidor LEONTINO BARBOSA DIAS. 
Motonsla. CI N' 241SJ7-AP. CJJe VIajOU de 1-/.acapà sede de suas a!Mdades 
a!6 o Munrcipro de LaranJIII do Jan, onde no pe1iodo de 04 à 08 02 02. 
conduzlJ o Chefe do DAOODRISEAF, até o Munrclfl'O acma met/CIOI'.ado, 
devendo as despesas com <iánas ocorrerem à conta do Recurso 
Orçamenlàno 

~-se Ciência cumfllli·Se a ptblq.re-se 

PORTAR I A 
N.• 04912002-SEAF 

O CHEFE OE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E DO ABASTECIMENTO usando 
dao atnbuiÇOes quo toe sao contendas pelo 11rt t23. II/CISO 11 da Constituw;ao 
do Estado do Amapà ele lnaso I do llrt 119 da Conobtuçao Estadual 
aprovodo pelo Decreto (N) N • 0883 de 18 de leYOretro de 2000 e Porta~• n 
o 0108120()().SEAF, de OI de março de 200l. e atendendo ao Memo N" 
030102/GDA/SEM 

RESOLVE : 

Homologar a des19naçao do seMdor CARLOS ALBERTO DOS REIS, 
Molonsta CI N• X6J58.AP. ""'VIajOU de Macaprl sede de suas a~Nlaade. 
at6 a localidade de sao Joaqu1111 do Pacul. onde no pe~lodo de 05 á 
05 02 02. conduziu o Gerente da Defesa Arwnal. att a locaiJdade aoma 
menoonada. devendo as despesas com <iánas ocorrerem à conta do 
Recu!SO Orçamentâ110 

06-se clêncca, cumpni·Se e publique-se 

Macapá-AP. 05 ~ f:err!lfO~de· 2002. /?# 
JUL@RICIO G VES N S 

Chefe te 

PORTARIA 
N.0 05Q/2002.SEAF 

O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA, PESCA. FLORESTA E DO ABASTECIMENTO usando 
d3s alihlçOes""' lhe sao contendas pelo Art 1Zl, lnerso u de Consttuçao 
do Estado do Amapá ele tntlSO I do Arl 1 t9 da ConSiduoçao Estaó.lel 
aprovado pelo Decroto (N) N • 0683 de 18 de feventlro de 2000 e Portorlo n 
o 010812000-SEAF, de OI de ma1ço de 200l, e atendendo ao Memo. N ° 
OCIM)2A)FK>ABISEAF 

RESOLVE : 

Oes'9fl"r os seMdoreo REGINALDO FERREIRA DO CARMO, Agenta de 
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Macapá, 26.02.2002 
POJtaria. Cl. N.' 073.403-SSP-AP e RAIMUNDO TAVARES DOS SANTOS. 
Mifice de Eletricidade, Cl. N.' 280.408-SSP-AP, para viajarem de Mar:2pâ 
sede de suas atividades ate os Municip<>s de Porto Grande, Água Branca de 
Amapar l e Serra do Navio, a fun de que no perlodo de 25 à 28.02.02, possam 
fazeJ a fiscar.zaçao no Trem do Cdono, no embarque e desembarque dos 
produtos agricolas destinados ã comercializaçllo das Feiras do Produtor 
Rural de Santana e Macapâ, devendo as despesas oorn diárias ocorrerem á 
conta do Recurso O<çamenlàrio. 

Dê-se ciência, cumpra-se e publ~qUC-se. 

PORTARIA 
N.' 05112002-SEAF 

O CHEFE OE GABINETE DA SECRETARiA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E DO ABASTECIMENTO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 123, Inciso 11 da Coostiluição 
do Estado do Arnap:l c/c Inciso I do Art. 119 da Consl~uição Estaô.Jal, 
aprovado pelo Decreto (N) N.' 0683 de 18 de fevereiro de 2000 e Portaria n 
' 010812000-SEAF, de 01 de março de 2000, e atendendo ao Memo. N.' 
008102/DFIGABISEAF. 

RESOLVE: 

Designar o seiVidor ESMERALDO DA StvA TRINDADE. Motorista OOCial. 
C I. N • 022.257-SSP-AP. para viajar de 1/acap.~ sede de suas atividades ate 
os Municípios de Porto Grande, Água Braoca do Amapari e Serra do Navro. a 
fim de qÜo no peJÍodo de 25 ã 28 02.02, possa transportar os servidores 
Raimundo Tavares dos Santos e Rcg~aldo Ferreira do Carmo. até os 
Municípios acima mencionaOOs, devendo as despesas com diárias OCOfrerem 
à con ta do Recurso Orçamentário. 

Dê-se ciéncia, cumpra-se e publrque.se. 

Macapã-AP, 00 de fevereir~de-"'"~ .---;;/ 

. J~RJciO~LVES ~S 
Chefe de Gabinete 

·---·-- ---·-·-·---·---·-·------------·--·-· 

P O RTARIA 
N.' 05212002-SEAF 

O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARJA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E DO ABASTECIMelTO, usando 
das atribuições que lhe sao conferidas pelo Art. 123, lncrso 11 da Constiluiç!lo 
do Estado do Arnap:l ele Inciso I do Art. 119 da Cooslauiçâo Estadual. 
aprovado pelo Decreto (N) N' 0683 de 18 co fevereirn de 2000 e Portarta n 
• 010812000-SEAF, de 01 de março de 2000, e atendendo ao Memo. N' 
00510210EAISEAF. 

RESOLVE: 

Desrglll>r o servidor DIRCEU DE ANDRADE PONTES, Professor/EspcciafrSta 
em Tecnologia de Alimentos. CJ. N.'022.25T.SSP-AP, para viajar de Macapà 
sede de suas a\ivida<Jcs a\6 a localidade de Santa Luzia do Pacul. a fim de 
que no dia 08.02.02. possa realizar estudos do viabilidade EConômica para 
instalaçilo de uma fábrica de Processamento de Charque de Btbahno em 
uma P<Cllriedade rural, devendo as despesas com áárias ocorrerem à conta 
do Recurso Orça~entârio. 

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

PORTARIA 
N.' 054/2002-SEAF 

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PESCA, FLORESTA E DO ABASTECIMEIITO. usando das atribuições que 
lhe silo conferidas pelo Art. 123, Inciso 11 de Coosliluiçl\0 do Estado do 
Amapá c/c Inciso I do Ari. 119 da Cons!rtu~o Estadual, aprcwado pelo 
Decreto (N) N.' 0683 de 18 de fevereiro de 2000, e alendetldo ao Memo. N' 
00&1l2-COAFISEAF. 

RESOLVE: 

Designar o SCIVidor ,JOSE JERÓNIMO DE OLIVEIRA TORRES, Gerente de 
Projeto 3/PEO-SEAF, Cóágo CDS-2. Cl. N.' 21.258-AP. pa<a viajar de 
Macapâ sede de suas atividades alé o Municlpio de Laranjal do Jari. a fim de 
quo no per lodo de 29 it 2'2.02.02, po:o:;~ p;:t~icipar do Fórum de Discu~::;Oc:., 
junto aos representantes dos prOÔJiores rurais do sui do Estado, visando 
coletar informac;oos que S\lbsidiarao o Diagnóstico de Campo, embasador à 
elabotaç.lo de um modelo de Extensão Rural para a Amazooia, devendo as 
despesas com diàrias ocouercm à conta do Recurso O<çamenlário. 

PORTARIA 
N.' 05512002-SEAF 

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA OE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PESCA, FLORESTA E DO ABASTECIMENTO, usando das alribtJiçOcs que 
lhe são conferidas pelo M. 123. Inciso 11 da Constauiçllo do Estado do 
Amapá c/c lncis<J I do M 119 da Constit.Jiçào EstadJal, aP<ovado pelo 
Decreto (N) N.' .0683 do 18 de feve~lro de 2000, e atendendo ao Memo. N.' 
002J0210ADillDRISEAF. 

R.ESOLVE: 

Autorizar a servidora GILDA FERREIRA PEREIRA, Engenheiro Agrônomo, 
Cl. N.' 1.213.682-PA, para viajar de Macapá sede de suas atividades até a 
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cidade de Curilila-PR, a fim de que no período de 21 à 25.02.02 e de 01 à 
03.03 02. possa /ralar de assuntos parti::ulares. devendo as dos pesas 
OCOffcrem ~em ônus para o Eslado. 

Dê-se ciência, cumP<a-se e publique-se. 

PORTAR I A 
N.' 056/2002-SEAF 

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PESCA, FLORESTA E DO ABASTECIMENTO, "·"''do das atribuições que 
lhe sao conferidas pelo Art. 123, Inciso 11 da Consliturção do Estado do 
Amapâ c/c lncisc l do M. 119 da CoostituO;ão Eslaô.Jat. aprcwado ,. 
Decreto (N) N.' 0683 do 18 de feverolrn do 2000, e atendendo ao Memo I~' 
002/DWADillDR/SEAF. 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora GILDA FERREIRA PEREIRA, Engenheiro Agrónomo, 
Cl. N'1.213.682-PA, para viajar de Ma<:apâ sede de suas atividades alé a 
cidade de Blasilia-OF, a fim de qve no per lodo de 25 02 à Ot.03.02. possa ir 
junto ao Minis tério da Agricultura tr.rtar de assuntos referentes a Comissoo 
Estadual de Sementes e Mudes, devendo os despesas com a VIajem 
ocmrerem sem ônus para o Estado. 

Dê-se ciência, cumP<a-se e publique-se. 

Macapâ -AP, 20 de fevereiro 

lnfraMEstrutura 
Cláudio Pinho Santana 

COMISSÃO PER.Il•tNENTE DE LlC!TtiÇ-iO 

aYJ.SO Ot; LICfJAcA_Q; 

Tomada de Preços n.• 014/2002-CPUSEINF/GEA. 

A Sccretari3 de Est:u.Jo d.:l lnfr.J·Estrutura, 
através d e ~113 Comiss3o Penn:mcnlc de licit:u;ão. toma público, p3r:a 
conhocimcnto dos inlu-c:s.--.1dos, cpzc f;,r.) rc:tl izar li<..-it;:u;.:io n3 
mcx!Jlidadc de TO~lAOA DE PlH:ÇOS, para execução da!> Obras c 
S.:rviços d l!: 

Objeto: Rcrorma, At!aplaçiio c Urbanização da Escola 
Estadua l Tiradentes, em Macapa-AP, no t! ia 15 I 03 I 
2002 ás 09:00 (nove) horas. 

O!> documr.:ntos r-cl;\tivo!iõ 3 rcf~cb Tomada de: 
l)r'-"ÇÇS, <tUC incluem :J.S condi~ qu~ 3 (I.."L,'tdammb m, estar3o 3 
disposiç:io dus ínta-csSOJdO!t pa.rn evmtuais oonruhas, n3 S1..u-Wria de: 
E ... ctt.ado da Infra·Eruutur.. . sito à Av. FAB n.0 1276 Cetllro. Macapá
AP. 

Informamos que a.s fumas Ült\:::r~da.<~: na 
aquisição do pr..:scntc Edital atr:w~ de disquctc, poderão adquiri·lt1s 
m.xii:mtc o fomecimmto de um disqul.1c formata do virgem. 

A aqu isiçolo dos EA.Iitai s s..:ri m\XIianh: o 
recoDtimento da Taxa c:om...""'Jlortdc.nh: a RS 46,72 (quarenta t sds 
reais .:: sdcnta c dois centavos) em nome do Governo d~) I-'..~ do do 
An1.1pá, '-,n <flLl iCJuer :Jg.3rlcia IJ.:•nciri.1. (.Tcdcnci::Hb '-"'111 ~capM AP. 

O rccchi rncutu c ahatur:a elos m vclq>cs 
rdati\'O a rcf.:.rida Tom;ub de Preços, dar·~-á na sala de rcuniõe~ 
(CPI.) d3 St.uct."Lria de Estado d:J Llfm·Estnuura. n u di3 c ilorário 
upra citado. 

Maop3·J\p. 2S de rcvaeir-o tlc 2002. 

Ens'. LUIZIANE M -~~A~ SERRANÓ 
l'rdidoot~~~/UEA 

COMISSÃO PEilM ANf::NTE DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços n.• 015/2002-CPUSEINF/GEA. 

A Sea-curio de Esudo da lnfra-Es!rutura, 
.através do JU3 Comiil t:ào Pcrnuncnti!l de liL"it..sçãoJ '1om• público, para 
conhocimeruo dos i.nlcressados., que fari reali1..1r Jicitaç:lo na 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS, pora exe<>rç:lo das Obras e 
Srrviços de: 

Objeto: Rcrorma Geral da Escola Estadual Colônia de 
Á~:ua Bl"'lnat, em serra do Navio-AP. no dia 18 1 03 / 2002 
às 16:00 (dcteucis) horss. 

Os doa.Jmento~ relativos a refai<b Tomada de 
Pn:ços, que inducm ., condiçilcs que a rcgulamcobm, """rJo ;\ 
djsposição dos intctc:s.53dos par.~ cvmtu3is oonsuhas, n3 Secretaria d e 
Estado da ln(ra-Estnrtura. silo i Av. FAB n." 1276 Centro, Moaspá
AP. 

Informamos que as fum:1s intcressad3S na 
a~ui~~:içio do prcs~tc Edital através de disquete:. pod~lo adquiri-los 
mediante o fornecimento de um disquete formata do "irgcm. 

A aquisi~ dos Editais sa.i mediante o 

Pág.12 

reooU1imcnto da Taxa corrcspOOdCilte 3 RS 46,72 (qunr\'nt.!l e seJs 
N:ai'§ e :wt~nta c doto; centavos) em n ome do Governo Llo F.M:HJO d o 
Anl.'lpá, em qu."Lhtucr agCnci:. l l.l:nciria, a001.:r1ciad3 em Mac:~pi/AP. 

O n."Cchimmto e ahcrtura dos cnvdopes 
rdJtivo a. referida ·rom:t<h de l"reços , dar·sc·i n:1 sala de reuniões 
(CPL) da S~o.'X.TL'Uria íl.c Estôldo dJ. ln lh a· ESlrutur:l, no dia c lumirio 
SUflr.l cit.,do. 

MJClpá-J\p, 2!i de ft!vcrciro de 2002. 

F.ng'. LUIZIANE M~~ASERRANO 
Prc'Sidt:nlc da CPLifJ!fi~GEA 

COM!SS;iO PEll.\fAN ENTE DE l.lCITAÇ;iO 

Tornada de Preços n.• 016/2002-CPUSEINF/GEA. 

i\ s~XTctaria de Est3do dJ Infr-a-Estrutu ra, 
tllrav~ de sua Comissão PCflll.ln~J~te d~ liciuç.;o, toma pUblico, pJra 
conhcdma:i.o dos intcrcs~1dos, t jllt: r~u'á re;:ali7.1r li citaç:'lo na 
rnod.1l ida..Jcdc: TO;\lADA l>f: I'RF.ÇOS. par-a cxccuç.1o da)) Obras c 
Sc:rvi!fOS de: 

Objeto: Construção da Escola Est:t<lual, Glicéiio t!c SouT.a 
Figueiredo, com 02 salas de aula, Secretaria e Aloj amento, 
no Arquipélago <lo Bailiquc-AP, no dia 19 I 03 I 2002 iu 
09:00 (nove) horus. 

Os doc,am~.ntos n :lativos a referida Tonucb de 
Pn...-ços. (1111.! indu1..'tll as condições que a regulamentam. cstarJo à 
tlispil~iç:io dlJs inlcr~~dos pllr3 cvcntu:ai s c:onsult.:.as, 113 Sccrct:1ria de 
Est.,do <l1 lnfra-F.strutura. sito à Av. FAB n." 1276 Cculro. Maeap;\
AP. 

lnformamo!' qu~ :1!; firmas interessadas na 
aquisição do pr~Cfll t! Editól l .1Lrnvés de disquete, poder:lo ad<}UU'i·lm 
nacdia.ntc O fQfll\.'CÍUunto de Ulll disqud c fonn.1t.1d0 vitgc.."fll. 

A aqui,.iç3o dos Editais SO"j modiomtc o 
rcrolhima!IO da Taxa r.:orrcspoodrntc a ns 46,72 (quarelítu c SC'ÍS 
reais e s.ctt:nta e dob cent .. vos) m1 nome,: do G ovr..Tim do Estado do 
Antapá, \.,li qualquer agCilci:l D:mciria, a~.•<knciada em Ma.c;t(J;i/AP. 

O rccchimarto e a.hcrtur.1 dos at\'dope!' 
rd<1tivo ,, rd t.riú:s Tonuda de 1-reço~, dar-$C-:i n3 s.1la de rc..,miõc." 
(CPL) c.b SecrcbriJ. ck F.~c.Jo cl"L Inl'r.l·F.strutor.J, no di:t c h or.irio 
supra ciudo. 

Moc:opá-Ap, 25 de fevereiro de 2 002. 

- . .. 
COM!S.\iiO l'Eli.MANEt\TE Df: L!ClTAÇiO 

Tomada de Preços n.• 017/2002-CPUSEINF/GEA. 

A Secr~-.1.ariJ de E~.:tdo d., lnfra-Estndura, 
alr.JvCs de sua Comiss5(\ fl ·-~1.111l7Jtc de lh:it:.çJo, tomO\ públic:o, para 
conhecimento dos imo..::rcss;sdos. que fi1r.i rco lil..;~r lil."itaç:ão na 
modalid:rck de TOMA DA OI; PltEÇOS, par.~ execuçilo das Obr.~s e 
Scn·iços de: 

O,bjcto: Construção da Escuta Estadual, Ponta tia 
Esperança, cnm 02 salas t!c aula, S<."<'r etari3 c Alojamento, 
no Arquipéla go do Bailiqu~~AI', no dia 20 I 03 I 2002 às 
09:00 (nove) horas. 

Os docum~.'Otos relativos a referida Tomad:a de 
Preços, qut! ir,du ~o."!ll as condições qud a rcgufarn01tam. estnrào à 
d i!-."JlOsiç:lo dos interessados par3 cventu:l is consultas, na Secretaria de 
Est.-.do d3 lnfn-10.-<trutura. sito 3 Av. FAB o.• 1276 C<>llro, Mncopi· 
AI•. . 

Infonn.lmos que as fmnas intcrcsS.lcJ.os na 
aquisição do prcsmlc &liLll .llr3vCs de dir.quctc_ poder-ão adquiri-los 
mcdian1c o fornecimento de um disqutt c JOnn::zt3dO virgcin. 

A aquisiç:'lo dos Editais !la"'Ó mediante o 
rcooU1imali o di Tax.1 oorrc:fpcw.Jm L..: a RS 46,72 (q u•rcn ta c :td~ 
l"<2is t stl<llt• • doá crntuos) an nome do Governo do E..aodo do 
Amapã, em quaJqucr agênl.ia Banciria. crcdatciada f.."m MaC:JpDf AP. 

O rcccbimm to e abertura dos c:nvelopC:!i 
rcl:rtivu o referida Tonuda de Preços, dar-se-;1 oo sob de rcuciõeo 
(CPL) da Sc'Cl'\Uria de Esudo da Infra-Estrutura, no dio e bor:irio 
~upra cjtado. 

M=pá-Ap, 25 de fo:vcrciro de 2002. 

l'.nf!.'. LUI ZIANE ~~SRRRAf\'0 r-id~~~!~~~~ 

COMISSÃO PERMANEJ\TE DE UC/TAÇÁO 

A VISQ pt; '<ICITACÃO: 

Tomada de Preços n. • 018/2002--CPUSEINF/GEA. 

A Sccraaria de Estado da ln(ra-E.«ruturo, 
Mn.vés de sua Comi~~o 1•cnnanoate de licitaç3o. t om3 público, p.:t.t:l 



Macapá, 26.02.2002 

wnhecimmto 00.,: intaCSS3dos., que fará rc=li~r licUç:Jo n3 
modalidodc de TO.\IAIIA li E PIUO:ÇOS. para execuçlo dos Obrn• c 
Serviços de: 

Objeto: Construção da Escola Estadual, Bento Tolosa, 
com 02 ,.lu de a· , Secretaria e Alojamento, no 
Arquipelago do Bailiquc- J>, no dia 21103 12002 às 09:00 
(nove) bons. · 

Os duc.:umwtos r'--bt.ivos a uferid3 Tonucb d-: 
Proços.. que inducm ... , condi~ que a rcsulamf.2'lt.am. csurio a 
d1~si~o dos inlac:s.s3dos par. cvmtuais oonlliiutt.s., na Soo-daJ ~I! 
Estado d3 lnfri-EJln&ur3. sito à Av. FAl:l n.• 1276 Càllro, M:~c;~pa-
AI'. 

Informamos que as ftm1as intaess:~das na 
aqu1stç;io do pn:sm.le Ediul através &.: disqua e., podcdo adlJOiti-los 
modi:we o fomocimcd..o de u m disquac fonn.11.tdo virtpn. 

A aquisiçlo dos Editai,; scri mediante o 
reooDtimenlo d.1 Tu" oorrcspmdmtc a R$ 46.72 (quannta e seis 
rn.is r Sftmt.a ~ dod unt.vos) em nome do Governo do ESL1do do 
Am3pJ. em qualqu.:r agtrlcia &nclri3, aOOcnd:nb em t..tacapâ.fAP. 

O recebimento c ahatun dos en\·clopes 
n-l3tl\'O;, r..:fcmb T00\.1d:l de llrOÇOJ, d3r-so-â na sala de reuniões 
(CPL) do Soc:rWri• de &taoo da Infra-El<lu!ur.~, no dia e honirio 
~uprn citado. 

Maapó-Ap. 2l de fcvaciro de 2002_ 

C0.\1/SS ÍO PE:R.\IANENTE DE UCIT.4Ç;iO 

Tomada de Preços n.• 019/2002--CPUSEJNF/GEA. 

1\ Sea-curi• de Esudo do Inf.-.-E.,.rutum, 
atr.nés de SWI Comisslo Pc:rmana:uc de lici:laçlo, tonu público, para 
oonhocimcnlo dos inlcr-c:ss.ados. que (.ari re:~liZM liciução na 
mod.Jiidode de TOMADA DE PREÇOS. para exccuçlo das Obras e 
Servi905 de: 

Objeto: Construção da Escola Estadual, Manoel J osé, 
com 02 .alas de aula, Secretaria e Alojamento, localizada 
na 1.ona rural de Macapá-AP, no dia 22 I 03 ·I 2002 às 
09:00 (nove) horus. 

Os docummr.os rdativos a rcfc:rich Tonudl de 
~ que lnducm as oondaçôes que a regul.amcnt.r:n. csurlo à 
disrosição dos inh:rC4t~;.ados para eventuais consultas, na Scc:rct..a.ria do: 
E'1ado <b lnfr.a·E5trutur:~. sito i Av FAB o .• 1276 Catlro, Macapá· 
AP 

lnform:uno,. que as fim\11 Ính.r'-'-lõ.3clls na 
~quLStçlo do prCSQ11e &lit.:Jl t~tnvés de disquuc,. poderio otdquin-los 
mediar-a c o fornecimento de um disc:rudc (ormat.ado virgem. 

A aquisiçlo dos Edilli~ scri mediante: o 
Tl!Ullhimmtu da Tan oorrespoodcnte 3 RS 46,72 (quart"ntJI t sf'l.s 
rHb. e St:Unta t doU re·otavm) em nome do Governo do r~ado do 
AmapA, em qu.;slqu<:f ag.átcia Uanoiria. credenciada em ?\facapi!AP 

O I"CL:CblmCllto ç aba1ur1 dos mvdopcs 
rdatlvo a rcfaltb Tom:ub de Pr~. d:lr·!K.'.Í na !Ulla de reuniões 
(CPL) do Seuuario <lc Estaoo do Infra -Estrutur.~, no dia e horário 
.supra \:it.ado 

Macapí-Ap, 2~ de fevereiro de 2002. 

COMISSÃO PER.\IANf:l'vTE DE JJCITAÇÃO 

AVISO DE LI~ 

Tomatla de Preços n. o 02012002-CPUSEINF/GEA. 

A Secretario ' de E.t.ado da Infra-ESiruluro, 
.u-avés de~ Cow.isdo Pc:rrn:aomtc de licd.açio. toma público, para 
wnho._imcnt.u dos Ullac:ssados. que f.-j rC3Jjz;v liciuç3o na 
modalidode de TOMADA DE PREÇOS. para CXC<Uç!O dos Obrns c 
Sa-viços de: 

Objero: Construção da Escola Estadual, Rio Navio, com 
02 salas de aula, Secretaria c Alojamento, localizada no 
Município de 1\fazagão-AP, bO dia 25 I 03 12002 às 09:00 
(nove) hons. 

O. dowli>CIÚS rdaivos a rcforido Tomado de 
Preços, ~e inducm u a xuli9')es que a r<go~lamc:ntam. e.tario i 
disposiçlo dos intcrcss.ados pan evmluais oonsultas, na Secretaria de 

.FJcbdo do lnfra.[,.,.un_ sito i Av. fAB n.• 1276 Cauo, Macapó
AP 

lnfomwnOJ qoe 1$ r...,.. intcressadu no 
aquisiç!o do p..,._e Edi,.l atravéJ de disqud<, poda-lo adquiri-los 
mc:diade o foruoámmlo de um diJqude fonnáado viqpn_ 

A aqu.iaiç:lo dos Edil.i• a~ mediante o 

rcculbimcnto da Taxa """""Pondmtc 1 RS o46,7Z (~v.....,t. • Hb 
,... tlldmta • •ois Cf!IIÚ\'to) <m nome do Governo do EJiado do 
Anuopi. an quolqu« • s,iincia l1anairio, erakncioda ao MacapW AP. 

O rcoebimmlo e obatura dos m vd opa 
rdiLivo • rcfaidl Toniada de ~ cbr..o-é M &ab de l"euniõa 
(CPL~ do SecnUtia de E.bdo do lnfr»-F.olntun, no dia c horirio 

(DIÁRIO OFICIAL) 

supnc .. do. 

MoeoplÍ·Ap. 2l de fcv.:rciro de 2002. 

Ülg'. LUIZIANE H .... ~~ SERRANO Pr"'id~~~~A 
-~-----------~ 

C0\1/SSÃO PERMANE/'vTE Di;' liCITAÇÃO 

AVI@ DE !,ICTTAC&Q: 

Tomada de Preços n.• 021/2002--CPUSEfNF/GEA. 

A Sec:rdJuia de Esudo do lnfro-E!trotura, 
alllvés de sua Comissio Pl.2"manmtc de Jjciuç:J.o, toma pübliw, par3 
oonlu:.x.;rnc:mo dos Jnt~ que fu:i rC3IÍ 7.V liciaç3o "' 
modalidodc de TOMADA DE PRJ::ÇOS. par.o exewçlo do• Ohr•s e 
Scr\"iÇOs de: 

Objelo: Rerorma da Escol• Estadual Antonio Joio, em 
Macapá-AP, no dia 2610312002 às 09:00 (no.-c) 
boru. 

Os doaJmcntos relativos 3 refaida Tomada de 
l'n>,'OS. que inducm as axuliçOOI que • repllornaJillm, csu~o à 
di~iç:lo dos inta-cssadus pan C\'O"'tuaiJ oonsubs, na Socntaria de 
J:::sudo do Infra-~ura. srto i flv_ FA!3 n.• 1276 Centro, ~lacapi· 
Ar. 

[nformamos que as finnu int«euadas nm 
aqui'liçio do presente Edit.al alra\'és de dis..tucte, poderio adquiri-los 
mediante o fomecirnmto de um di~de format.ado \irgc:m_ 

A aquisie;io dos Edbit &<ri medianee o 
rooolhimcrrto do Tau cxxrespondC>llc a RS 46,72 (qiLII'I!nla e .. 1, 
rTais e St'tcnt. e dob ('mtavo.!l) em nome do Govano do Estado do 
llm"''Ó· an qu•lquer agéncia llonclria, eralmcioda em Mocapi/ AP. 

O r=:bõ,..,lo e abatun dos m vclopc:s 
rdativo a rcf«id.J 1 om..ada de Preços, dar-JOeo' na sala de reunule$ 
(CPI.) do Secretaria de Esudo do lnfr.o-E.truwro, no dia e horório 
sup~ citado. 

Macopi -111>. 2~ de fcv<reü-o de 2002 

COMISS.iO PERMAXF.NTE m; LICITAÇÃO 

~ LICITACÃO: 

Tomada de Preços n.• 022/2002-CPUSEL~F/GEA. 

A Secmaria de Esudo do !nfra-Eittulura, 
alr3vé:s de sua Corniss.lo Pc:nnancnt.e de licitaçJ,o. toma pUblico. pan~ 
oonho:imento ~ iswa-~ que fará rcalit.ar licit.aç3o na 
modalidodc de TOMADA DE PKEÇOS, para exe<>~çlo da< Ohr11s c 
Sa-.iços de: 

Objeto: Construção da Escola Estadual Morinhciro de 
For., com 02 salas de aula, Secretaria e 
Alojamento, bO Arquipélago do Bailiquc-AP, no 
dia 2710312002 às 09:00 (nove) hora L 

0.. doalmwlos n:btivao a reforida Tomada de 
Pr'CÇ(K, que incluem iiS condições que a rcgulamm~..:~m. csurao A 
dispo11iç3o do$ inter~Jtados para eventuais consultJJs, na Scx:rc:t.aria de 
E.taoo da lnfr•·E!trutura_ silo i Av. FAU n .• 1276 CcntTo, Macap.i
AP. 

lnfonn.amos que as fltTnaJ .,_tcrcssadas na 
•tJUasaçlo do prc:::smtc Edital 3l111Yó de djsquctt., podcdo adquiri-los 
modillfllt.: o fomocimmlo de um di!qucte formatadu virgem. 

A aquisiçlo dos Editaix xeri mediante o 
reoolhimmto da Taxa """""t><lndenlc a RS 46,72 (quannla • sel• 
rHb e _,. • 4oh cmlaYos) "" nome do Guvcmo do E.udo do 
Amop.l, em qualquc< agwáa B:lnciria, eraknciada em Mocopi/AP. 

O recebimUlto e abertura do,; awelopes 
rclulivo :s rcfcrid3 Tomada de Prl'ÇOI. dar-se-! na sala de reuniões 
(CPL) do Scau.ria de Esuoo do !nfro-El<lruluto. no dia c honirio 
supr1 citado_ 

Macapà-Ap, 2, de fevereiro de 2002. 

COMISSÃO PERJ,IANE:NTf; DE UCITA ÇÁO 

AVISO DE !.ICITAÇâQ; 

Tomada de Preços n. o 02Jn002-CPUSEJNF/GEA. 

A Sombril de E-'ll.ldo da lnfra·Eolrulura, 
ar>Yés de.,.. ComiJsJo Pmnanmlc de liciuçJo,loma público, par:> 
<x!Dhocimmlo doo intcrcssadoo, qoe fali reali:tor liáuçlo na 
modo lidado de TOMADA DE PREÇOS. paro execuçlo das Obru e 
Serviços de: 

Objeto: Reforma ~ral da Escola Estadua~ Washington 
Luiz, e Construção de Bloco com 02 saiu de aula 
e Rcreitório no Município de Tarllrugalzinbo
AP, no dia 08/0412002 is 16:00 (deusscis) horas. 
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cn dowmaltOS n:blivos a referida Tomad.t de 
Preços. que jo.,;jut.m aJ condições que a n.."gUbmcnUm, c~ur.to à 
disposição do!' intac:ssados para cv~S~tuais oonsuJus, na Sccra.arin de 
E.ruldo do lnfra-F..>in.OUD. silo i Av. FAil n .' 1276 Ca11ro, Maeop3· 
AP. 

Inrormamofi que: as runu.s inter~(,3d:t._~ n• 
aquLSiçlo do presente Ediul asr.avé:s de disqu~o.tc, poderio ad~uiri.Jos 
mufiantc o fornecimento de um diSifUClC fonn3Udo virg...~1. 

A aquisição do!iõ EdilAis saâ mediante o 
rc:colhintOOto da Taxa wrre:spoodmtc a RS 46.72 (quannu e ui5 
rnb e: MUnU e tlolt to.tavus) an nome do Govano do Estado do 
Amapá, em ~ualquer agOOcia &ocária, aa:looc:iacb em Ma~iiAP 

O recchimcnto e abertura dos awelopcs 
rd:llivo a rd'aida Tonud3 de PrCIÇOS. tbr-se-:i n:. S-313 de reuniões 
(CPL) do SCCI'\bria de Esudo do lnfrn-E!trutura, no di• c honirio 
~1'2 citado. 

M•eapi-Ap, 2~ de fevaciro de 2002. 

F,g'. LUIZIANE A! Jf 
l'rcsid~:criJ 

COMISSÃO PERMAJ\'ENTE DE liCITAÇÃO 

AVJSO DE LICITACÃO: 

Tomada de Preços n.• 024/2002-CPUSEI.NF/G EA. 

A Seer<Una de &todo do Infra-EstrUtura. 
através de sua Comi~ o Pmnancntc de licitaç;lo, toma público. par.t~ 
c:onhocinx:ntu d()ll; inla'c::ss:adot.. éfUC farã rCólli7Jlr licitação na 
mod.Jiidode de TOMADA DE PREÇOS. pan c>cwçio das Obras e 
Serviço• de: 

Objeto: Rcrnrma dos Prédios Anexos, nas IJistalaçõc• 
Elétricas e na Rede Genl de Alimentadores dn 
SElNF, em Macapá-AP, no dia 091<W2002 às 
09:00 (nove) horaL 

Os docummtos relativO! a rcflTida Tomacb de: 
Preços. que inducm as oondiç-)t...~ que a rcgulamenunn. (3nri\o :i 
diSI'tOSição dos interessados pan evaltuai•Q)IlSldt:.s. n 11 So::retaria de 
Est>do do lnm·E>Irul= slo à flv_ FAIJ n.' 1276 Caw-o. MocapJ· 

Inrorrnamos que .as flrm.:ts interessad.u na 
aquisiçJo do pr..:sc11tc Edital atrtv~ de disqua.c. podcr5o sdquiri-li.>s 
mt:Uiantc o fornecimento de um diJquc!c IOn:n.:ll:uio virgeoL 

A aquisiçlo dos Editais ~ mediante o 
reoolh.immto da Taxa oorrcs.pondmtc 3 lU 46.,72 (qu.arenta t seb 
ftak e: Htent.a e dois «ntavos) em nome dQ Ouvemu do E.ft.tdo do 
Amapá, em qualquer agmá• Danc::lria, ered<nciado em Mocopí/ AP. 

O recebimento c abertura dos cnvelop~ 

rcl:Yivo :a refM<b Tonutb de Preço~. dar--cc-á na asb ~ l"wni&e& 
(CPL) do S~ cJ.: E>todo do Infr.>-E-"""ur.>, no dia e honirio 
supra citado. 

Maeopá-Ap. 2~ de fcv«ciro de 2002. 

COMISSÃO PE:RMANENTE DE liCITAÇÃO 

A VISO DE LIÇ(TAÇÃO: 

Tomada de Preços o. • 025/2002-CPUSEINF/GEA. 

A Sca<Uria de F..tado do Infra-Estrutura. 
através de .w2 Comis.slo t•cnnanali.C de liciuçlo. toma pUblaco. para 
oonho:imento dos inlaess3dus_ que f;ui rcali7;~r licit..3çoio na 
modalidodc de TOMA liA llt: l'tlEÇOS, poro execução do• Obras e 
Serviços de: 

Objeto: Construçio da Escola Estadual, Terra Alia da 
ruo Preto, com 02 salas de aula, Secretaria e 
Alojamento, no Munlciplo de Mazagão-AP, no 
dia IOIIW2002 às 09:00 (nove) horas. 

Os downw:nlos rebl.i\."'05 a referida T0111.1da de 
Pn..>ços. que inclU\."'m L' condivücs que a regulama~t.am. c:5taJio à 
dl5p0.~içio dos intcrQisados para eva,tuais consultas_ na So:rC!t3Iia de 
E.udo do lnfra·Eitn.tun- silo à Av. FAB ._• 1276 Caw-o, Macapá
AP. 

Informamos que as fmnas intt:rcsSidas na 
aquisiçJo do p=te Ediul através de disqul!lc, pod<rlo adquiri-los 
mcdia~de o fomeci.mooto dt! um disquae fomut.ado virgem. 

A aqoisiçJo dos Editais >cri mediante o 
reoolhimmto do Taxa <XliTespoodmlc • RS 46,72 (quar<nla t wb 
""'"•-. • •o1o .-.YOI) c:m nome do Governo do Esudo do 
Amapá, em <[U"Iqua- agénáo Donciria, eredenáado em Ma capAI AP. 

O rec:.:bimcnto c abertura dos awclopes 
rda.ivo a refuilb Tomada de Preços. dat-so-~ na u la de rOJnioes 
(CPL) do Secr<toria de E.bdo do Infra-F.otntura, no di.> e horitio 
liUpf'l citado. 

&lg". LUIZIAN ,tt 1~ SERRANO Prosi~EII 



Macapá, 26.02.2002 

Indústria e Comércio 
)anete Maria Góes Capiberibe 

COI11SSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO. 
SEICOM . 

AVISO DE UCITAÇÃO. 

TOMADA DE PREÇO N° 00 1 / 02- CPL/ SEICOM. 

A Secretaria de Estado da Industtia, Comércio e. 
Mineração, através da sua Comissão Permanente de Lldtaçâo 
torna público aos interessados que estar.! realizando Tomada 
de Preço, tipo menor preço global, para a Contrataç3o de 
serviços de fornecimento de Passagens Áreas Nacionais e 
Internacionais, bem como o servJço de transporte de Carga 
Aérea, recursos oiiundos da Própria Secretaria. 

.Informamos ainda que o Editai poderá ser retirado na 
sala da CPL/SEICOM, pela manhã, sito a Av: Ana Nery, s/n, 
Laguinho. 

Macapá·AP, 22 de Fevereiro de2002. 

Serviço Social Autônomo 

lpesap 
Getúlio do Espírito Santo Mota 

tu !TAL DE CONVOCAÇÃO~ 00312002-!PESAP 

O 111$tit~.~to de Jl~u t Dncnvolvimcn~u tm AdrniMtnçlo J\íblie2 - IJlE.'\AP. 
tendo em vbta :a homolog~ do l'no(X..(S() Sek.aivn atn\•és do Edital lf' 00.312000. 
publicadn M Diit io OfiC:ill du fu( :a4o du Amlp.i rf ll.l?. de 15_02_2000 ruhlirstln nn 
Diirio Ofi~ial do l~tado n" 21S6, dt IS.OJ.OO c:oavoc::a us C&ndK!• IoS COIUWIIU no 
A~:~uo l dcsteH.Jit •t 

I • DOS DOCUMENTOSo 

Pm oc.uilQ d.a .ljlfUc:r.la\"io o u.."\didato dcvtr' C;<.\at munido dos crigin&is c •crox dos 
documcntoi$ a!nixn reiKion&dos. confunac Edilt l de Ahcrtun do l'rocuM Sclcti\-o 
publicadn nn OOE.rf'21.S4&: 14.10.99c: wudlcr.-ç:õcs: 

~cir1. de Tnhalho c Prcvid(nd• Socia.l oompruv.nOO :1 

U(ltrKnd .J pmfi!..\ional uisida, U)n(unne Anc ... o l (com 
haiu do c.mprcso anterior c a\ualu.ada): 
0;\ (lt~\) roto,\ 3 x 4 recentes (colorilb .. ~ e ~em d.Jta); 
C~:rl iJIQ dt Nascimento (p;:u-a os ~lttlrru)~ 

Ccnidio de (À.."Wncntu (para 01 c.uatlos); 
c.:.Julade ldcntidxfc: 
Cvtlo de: hk: · ;~ · ..c;lu 00 ContJibuintc. (ClC): 
Titulo de f.h:ilm; 
C'".ornpNYj~~IC ..te \-ot~ (úhima cld~.kt)~ 
Certificado Militu (M:xo ma....culinu); 
Ccnidltllle N~Aimcnto diJS filhos; 
<:.<km.:t• de Va(,.'iJU.ç~ 1\u1li1Ada d."IS filhos mcnmt5 de: 5 
JT'Kt~: 

E~tllllto de puticiplção no I'IS ou 11/\SEP: 
CulifiCido de oonclu.,áo de c:sc:uiMi.J, J c: p1c'f'i.sta M 
C:apitWo I, ittrn I (wnrurr:l<: ui,gfncia cJo arGQ) e histórico 
t.,s(ulat quOI.ftdo couber. 
C'.tlmprova.ntc: do p.lg:!Jllcnto ISa ÜJilllibuiçio SindQJ; 
ComprtwlNt de: rcsi..Jâlda (wn~ de lu:t/wnta de tclcl'onc); 
f.c.rtidiu de distribuições ávcis c criminal-i ni aunuca da 
capital ofldcfe.\ilk; 
Ct•tiillodo t•c ?'Ofk:iodas f:.Jicc:uÇtk\Crirninais, 
I. I. Nit1 !"oerio a.cdltlS protocolos dos f.lorumcntos 

cx!~il105." 

1 . DA RE~ÇÃO DOS C A RGOS; 

2.1. AgeDfc de Adminisuaçio .................................. ~········-·--··· ····--·~···· 
2.2. Auillu Ttcnico de DefQ,l AmbtcnuJ ··-··-··~·----······-·-······-· .. ... 
2.3. ~lcnlc ~ai ........... - ................................................. - ............... . 
l .4. A nalista de Si~ema.<- D~nvulvimtniO \Jc Süt~mn ....... ~ ... .......... .. 
2.5. Analista de Sistema." -l"roduçio ....................................... : ................ . 
2.Ci. Arquiteto ................. ........... , .. ..................................... . 
2.7. Auxiliar OIX!radona! de 1-'.ngcnh~ill .. ..................................... . 
2.8. /u.a:< ili~Tim ico ~c: Trcin:lln<:lllo ................. ~ ................................... . 
2.9. l:iiomUico ..................... ........................................................ ............ . 
2.10. (~mt:aJot ................................... ............... _ .............................. _ .,, .. , 

2.11 Erlgenhciro Civil ·--····-----··--···-·· ....................... - .................... . 
2.12 Eduudut S60o-Ambicnul ···-·--------···-·--···--·-·-······-·· ·--~ 
2. 1) . CnCCfiQCI.ru Sa.ltlct.~iM.o. . ..................... ·-···--···-·····-····-- -··•·•·· ·····-· 
2.14. Wcrnltiro ........................................................................................ . 
2.15. Engenheiro lr.lcc-inim .......... ,. ........ , ................................................... . 

t !H~;~~:~;i~:.g~;:~;:, .:~{:.:.:~::"--;~~·::i":~:~·:i:::~.:~·:·: .·".:":: .:·:· 
2.~. J\.t,édiw Pediatra ............ .............................. : .................................... .. 
2.21. MidiL"U CUnico Gml ................................ ... ... ~····· ·-··--··· ·-··-·-·-· 

. 2.22. h1fdM.-o CifUfgjio Cicf:al ···- ·- ·- ········-·············-···-···----·------·· 
2l.l. Opc~dot d:c Máquitu5 r\"S:aollas ....................................................... . 

2.24, <)pqaf.luf de Áudio c: Tra.n.qnissor ·-·····-·-··-···-- -····-·--···-····-· 
2.25, Opera""-" de üxnput:ador ................................................................. . 
2.26."Vcs.quisi4or 1- Fitotcrapi' ............................................................... . 
2.21. l'eMtui:(~lnr I - Hor.t c 1-"aunJ ............................... . 
1.28. l' t~l.{\lindur I - Tccnolot;i• OC Alimc nLos ...... .......... . 
-2.21J. l't11fl#lnall•lf Ue Si~emtS - lkll:n'f'OivLmcnto ~c Sis1cmas .. ........... . 
2 30. l'rllgram•dof de Sislcm~ - Rtdc: de C.om. de DadG.\/rcltpmc .... .... . 
l.J 1. l'tog,.am.ador de Sisf(mas -Tecnologia de lkun .... d.a WF-Jl ....•..•...• 

2.3:!. T~cniru de: f.nfernu gcm .............. ·-- ········- ·- ············-············-····- · 
l.3.l. TlcniM (nt f.nnt;1bilidack ............................................................... .. 
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2.34. T~cnioo em l.abor lfótio ............................................................... . 
2.35. Ttrnloo Avícola ...................... .......................... . 
2.Jfo. Técnlc:o de Tu:in.tmcnto .... ......................................... . 
2.37. Técniul tm l~ificac:Oc:s .......... .......................... ... . 

J · LOCAL, 110 11.\RIO E DATA DEAPRF.SF.~"TAÇ.\0: . 

3.1 • Loal: IASiituto de l'e.\41ui~ c Desenvolvimento fm ,\dministraç.k> 
Nhlia- lri:.."AP. loaliudo ~ A,·cnidaAnaNcrySiN. 
l.ag,llir.ho-Mõtt:api-1\P 

) .2 • llortrio: du OKh b l lh 30 ntin c d~ H h 30 
minl.s 17h. 
3.3. Data de: •prtsutaçjio - r . .nn.,IMIIC: no AtlexCI I 
d~\\(! r:~ital . 

4 • DOS J.:XAMF.S M tDICOS PRÉ-AO~tiSSJONAIS 

4.1 • Conelukhs u ela~ ~tcriotc.\, n' c:andiWtm tJc,·c:rio ser 
sulxncrithc 10 F-"1:~-nc: Midim l'r~·J\dmiuiorAI, que $tf<Í 

ruliu cJo mm ba..~ Das CunQk$ incr(n\cs ao c.argo 30 qu~ 
cooOOfrc:, awi.Jcr~sc 1S COI\J1(6es dt ""de de.~cj.iveU '" 
ut•ckin da.~ mtJ~mas., induindoo-u cnllt t•-~. us pnrtadmu Jc 
defic,:iincia; 

4 .2 • Ar ena.\ ser 3o cnc.aminh.ldM rua aJm in .io u :\ c:mJidalo~ 

aptnvados nus Exames Múlicu Prt·M1n íssi1Jt1~ is; 

4,3 • 0,. Eum~ MédiaJ Pré.-Adrni»iou.ais :;cr;lo rralioo.los Jll.'lu 
IPESAP uu entidades ctc:dc:nc:iada..( pelo mc.vno, .\C ncas.úrio. 

S · DAS DISPOSIÇ0ES GERAISo 

S. I · Na h ipóh:sc. l.lo ca.mJi.J;.to nlo aprts~nt.lr a dOOJmcl\tõiÇâo 
rdcri.J.a no ilcm I ou 11.1 hipótc~e do n~n comp.u<cimen\o JO 
IPESAP, no prazo fiX~odo nu t\nu l) 1 1.1~;,~,11..: Edit~l , im pl i~ri nl 
dts.i.s!b d a autcmtSiia do mC$:11Q; 

5.2 • 56 $-Cdn Xt:ibs aprcunt ..-.c~ após o prato definido no 
Anc10 I deste Edital. JU" motivu de fos(a malnr du·id.mcnle 
rumpcovada pdo candid.a!u, M ptRO de 48 t:oru arús a 
CMYocil;l.o. 

S.J • O rcposkiommcnto de Vli&&S somc:nte púderi ocom:r ca.Vl 

haja candidllo.\cla.\Sific.do~ a M:rc.m COIWOCados; 

5.4· Na hipólc.~ do cand id ;~.to solicitu rcposldonamer.lo ~ v~~;•, 
c&tc dcvcri fazê-lo mcdianlc requerimc11\0 ao ln...Utulu, m1 dia da 
aprc:~n:açlo, pa.'õ.\ando a ~t:r o últinlO d~ifielodu no cars;u para o 

t.rJlll wnrorrtu c só scó convoc:ado se: hou~r nc(c:uf•bdc, 
m.:dian«c co:wooc;lo por edital; 

S . .t. I - Os andidatus n:pusic:io.ackJS. ora (Xl(lVOC3dM ni.Q !crio 
dl1cito a solicitar nnm rt:po..<JC'icxu.ln<CI\11. 

S-~ • O~ c:andiJato! de. que trata o Anexo I de-ste Edital dcvtri iJ 
optar por escrito, pelo rnunlcípto no qul \ prestu .iQ serviço, pm 
crc itn de contutaçào, confonne Inciso VIII. Item I. t!o f:.ditJI de 
Atxnwa de: Inscrições do l'rocc.\~ Stitt~\'O, puhliCldo nu I>OE 
•f 215-4, de 14.10.99 c su~~ :al!cra~6c.\; 

5.6 • 1\ opçlo que lrat• o subi\em IM.eriof dC\'Cdi scs feila no ato 
di IPfaeclaç.lu. QO pruo fiudu ~ AneAo I d~tc &lit:.~l, nu 
fk,x;ndências do JI'ESAJ'; 

S. 7· Caso o candida1o nW se apresente no dia es1iptJI.ado no 
A nC.lO I dc..!tc: Ed~1al, pc.rdcráo dite ito d e npçio por ~Lmicípin. 
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oonau a:rc::.r.~ w:l'liR t nu. 000000)0000t )t ( !o , .. 
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EXTRATO DO CONTRA TO DE GESTÃO N"OOI/01 - TERRAP 

1- PAliTES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 
CONTRATANTE: INS/7TUTO DE TERRAS DO A MAPA - TERJIAP. 
CO.VTRATADO, A SECRETARiA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO COMO INTERVENIENTE E O INSTITI.!fO DE 
PESQUISA E DESENYOLYIMENTO EM AD,\flNISTRAÇÃO 
PUBUCA- IPESAP 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FID!DAIIEifTO LEGAL: O 
presente Contrato de Gestão tem respaldo legal na Lei 
Estadual 0447 de 30.06.99, nos Decretos n• 2140 de 
25.8.99 e 2426 de 23.09.99 e aplicâvel no que couber, as 
disposições da Lei Federal 8.666 de 2 1.06.93 e suas 
alterações. 
PARÁGRAFO Olt!CO: O presente Contrato de Gestão é 
firmado sem a oconência de licitação em razão da 
dispensa com fulcro no Artigo 24 Inciso XIII da Lei 
8.666/ 93, estando a respectiva justificativa. devidamente 
ratificada e publicada no Diário Oficial do Estado do 
Amapá 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente 
Contrato de Gestão tem por objeto prestar assistência, 
fomento e execução de serviços públicos na ã.rea de 
Técnico em agrimensura c Agente de Administração ao 
Contratante. 
CLÁUSULA SEXTA DOS RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS E nKAlfCEIROS: Os recursos 
destinados à execução do presente Contrato de Gestão 
estão alocados na Dotação Orçamentária da 
Interveniente e importam no valor deR$ 43.335,45, 
(Quarenta e três mil, trezentos e trinta s cinco reais e 
trinta e cinco cen tavos que correrão a conta da Fonte 
001( FPE ) Projeto/ Atividade 13. 10104.122.00142.606 
Elemento de Despesa 3190.34 . Outras despesas de 
pessoal decorrentes de contratos de tercei.rizaçã.o, 
conforme nota de empenho ordinário a serem emitidos 
pela interveniente. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DAS COftDIÇÕES 
DE PAGAMENTO: A Interveniente pagará ao Contratado 
pelos serviços avença dos o valor de R$ 43.335, 45, 
(Quarenta e tres mil, trezentos c trinta s cinco reais e 
trinta e cinco centavos}, conforme Plnnilha de Custo e 
Anexo I, partes integrantes do presente Contrato. 
CLÁUSULA DtciMA QUINTA - DA VIGtlfCL\ E DAS 
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: O presente CONTRATO 
entra em vigor a partir da data de •ua ualnatura 
01.01.0~ a t6 31. 1~.02, podendo ser renovado ou ter 
seu prazo dilatado: 
CLÁUSULA DtCIMA OITAVA - DO FORO: Fica eleito o 
Foro da Capital do Estado do Amapá para dirimir 
qualquer dúvida ou solucionar questões q ue n ão possam 
ser resolvidas administrativamente, renunciando as 
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Daro da Assinatura: 01101102. • 

MIU:opd, 11 d< F<Yer<Íro 4<1001. 

J~~~A 
CONTRATANTE 

EXTRATO 00 CONTRATO N" 004/2002-TELEMAR NORTE 
LESTE SJA. 

PARTES: I~TITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ - TERRAP E A 
.TELEMAR NORTE LESTE SIA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente CONTRATO tem por fundamento legal nos termos do§ 
1• do Artigo 25 da Constituição Feder111 de 1988, combinado cano 
§ 4• do Artigo 12 da Const~uição do Estado do Amapa de 1991, e 
no Inciso I do Artigo 25, combinado com o Artigo 54 e seguintes, 
todos da Lei 8.666193 e suas alterac;Oes posteriores e nas demais 
disposições legais que lhe sejam apli<:Mis. 
CLÁUSULA SEGUNDA-00 OBJETO: 
2. t - O presente Contrato refen»e a pteStação do SERVIÇO 
POR LINHA DEDICADA PARA SINAIS DIGITAIS descrito no 
formulário do ANExO I . 
2.2 - O OBJETO deste contraio cano..-.de o fornecimento. a 

(DIÁRIO OFICIAL) 

instalaçao e a manutençao_ pela CONTRATADA, dos 
equipamentos e meios necessârios ao recebimento e a entrega 
dos sinais dignais através da Interface dignai ( LP - 5010421 ). 
nas dependências da CONTRATANTE. 
2.3 -As disposiçOes do presente Contrato se aplican às LINHAS 
DEDICADAS ja existentes ou em impiM!açAo, bem como àquelas 
que venham a ser implantadas pelas partes. 
CLÁUSULA QUARTA- DA VIG~NCtA 
4.3 - O prazo de vigMcia deste contrato é de 12 (doze) meses 
com inicio no dia 02 de jooeiro de 2002 e ténnino em 31 de 
dezembro de 2002, em conformidade com o Art. 57, Inciso 11 da 
Lei n• 8.666193, atterada pela Lei n' 8.883194, podendo ser 
renovado, automaticamente, por igual perfodo. 
CLAUSULA QUINTA - 00 PREÇO E DA COBRANÇA 00 
SERVIÇO. 
5.1 - Pela prestaçao do seMço deste contrato. o 
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os valores tarifério, 
em confonmidade com as nonmas aplicáveis baixadas pelo Poder 
Concedente, estimando-se o valor para o perlodo contratual em 
RS 4.221,48 (Quatro Mil e Duzentos e Vmte e Um Reais e 
Quarenta e ono Centavos) ou R$ 351,79 (Trezentos e Cinqoenta 
e Um Reais e Setenta e Nove Centa-..os) mensais. 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO • As despesas com a 
exectJÇao deste CONTRA TO estao orçadas no valor Global de R$ 
4.221.48 (Quarenta Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais e 
Quarenta e O~o Centavoe) ou R$ 351,79 (Trezentoo e Cinqoenta 
e Um Reais e Setenta e Nove Centavos ) mensais e correrao a 
conta da Fonte 001, Programa de Traballo 202.719, Elemento de 
Despesa 339039. 
DATA DA ASSINATURA: 02.01.2002 

Macapã-AP, 15 de Fevereiro de 2002. 

E~~-
Oiretora PresidenteiTERRAP 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCI"f AÇÃO 

TERMO DE JUSTTFICATIVAN.-037 / 02 -CPUI"ERRAP 

RATIFICO, 

Ely do SUva .Abruido 
Dlrt loro PrtJJdente 

ASSUNTO: INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
UNIDADE: INSTITUTO DE TERRAS 00 AMAPÁ· TERRAP 
ADJUDICADO:IOB-INFORMAÇ()ES OBJETIVAS E 

PUBLICAÇÓES JUIÚDICAS LTDA 
OBJt:TO : RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO REPERTÓRIO 

DE IURISPRUD~CIA E BOLETIM DE DIREITO 
ADMlNISTRATIVO E CONTABILIDADE PÚBLICA 

VALOR GLOBAL: R$ 917,00 (Novcantos e Dc=sele Reais) 
PROCESSO: 4.000.408 12.002. 

Em cumprimento ao Art. 2S, Inciso I d.a Lei 8.666193 e 
suas alterações. posteriores, encaminhamos a presente Justificativa 
pera efeito de homolopçlo em làvor de 108-INFORMAÇÓES 
OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JUIÚDICAS LTDA, pela renovaçlo 
d.a as&inatur. anual do Repertório de Jurisprud~ncia c do Boletim de 
D~eito Adminisuativo e Contabilidade Pública, de sua publicaçlo 
exclusiva. suprindo desta fonna as necessidades deste órglo em 
relaçlo a infimnaçlo tW.ica. 

Pelo exposto, solicitamos que Vossa Senhoria se digne 
r.tificar a presente justificativa e determine a sua publicaçlo no Diário 
Oficial do Estado pera que, cumprida a exlgblcia do a.n. 26 d.a Lei 
8.666/93 e suas alterações postcriore~ produ"' seus efeitos legais. 

Maca~- Ap. 22 de fevereiro de 2.002. 

Copen 

RMl ;:;)_ ~ -~Ir ol•o Pu1:!!![/ff~p 

Sônia Solange Martins Maciel 

RETIF ICAÇÃO 

JUST1FICATIV A: 004/02-CPL/COPEN 

ONDE SELÊ: 

VALOR: R$ - 147.782,64 (Cento e quarenta e 
sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e 
sessenta e quatro centavos) 

LErA - SE 

VALOR : R$ - 295.565,28 (Duzentos e 
noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e 
cinco reais e vinte e oito centavos) 

Macapá - Ap .. 08 de fevereiro de 2002 

~ ~<M'\'1( t) . .vl.., .'.~ .O 
Sônia Solange Mart1nsí<.iiãficl"J 

Diretora do COPEN/AP 
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COMISSÁO PERMANENTE DE LICITACÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE N" 00 1/0l-CPUCOPEN 

OBJETO: A Ucitaçllo tem por objeto o fornecimento, a 

Instalação e a manutençao dos SeMços de Unk DadO&, com 

velocidade de 128 Kbps e aluguel de roteador, Interligando a 
reta COPENIPRODAP, no per1odo de 12 (doze) meses 

RESULTADO: ANULADA 

Pusúknle do CPUCOPEN 

~flSSÃO PERMANtNU: DE UC!TACÁO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE N' 002/0l-CPUCOPEN 

OBJETO: Aqulsiçao de Matenal de Consumo ( laminad06 para 

confecçllo de bolas). 

FIRMA ADruDICADA: SANGOOL INDÚSTRIA E COMtRCIO 

DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 

VALOR: 27.010,20 (Vinte e >etc mil, dez reais c vinte centavos) 

"'. / . 

p, 21 de fevcrtj-firo 2 

Do u or 

Pnsltknk dJJ CPI.ICOPEN 

COMISSÃO PERMANENTE DE U Q TACÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE N• 004/02-CPUCOPEN 

OBJETO: Aqulsiçao de Matenal Pennanente (IV 

Coindiclonado), 

FIRMA ADJUDICADA Center Kennedy Comércio L TOA 

VALOR: 16.607,00 (Dezesseis mil, seiscent06 e sete reais) 

COMISSÃO PERMANENTE DE LlC!T ACÁQ 

RESULTADO DE LICITACÁO 

CARTA CONVITE N" OOS/02-CPUCOPEN 

OBJETO: Aqulsiçllo de Material de Consumo (PNEUS), 

conforme anexo I do Edital , 

FIRMA ADJUDICADA: JOSÉ AL VINO MESQUITA- ME 

VALOR: R$· 12.616,00 (Doze mil, seiscentos c dezesseis reais) 

Macapé Ap,21 defcv~ore2002 

,. .. , ,. 
o r 

Prnl<knte dJl CPVCOPEN 

COMISSÃO PERMANENTE DE LlC!TACÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

CONVITE N' 006/U- CPI.JCOPEN 

CARTA CONVITE N' 006/02-CPUCOPEN 

OBJETO: AquislçAo de Material de conslnlO (marmtex). 

FIRMA ADruDICADA: GRAFITE&: CIA LTDA 

VALOR- R$ 19.740,00 (Deu:novc mil. setecentos e quarenta roais) 



Macapá, 26.02.2002 

RA'r!FICONA FORMA llA L~l N" H.GGG/93. 

Em __ ! __ ! __ 

,.?:~~.~ ~C'···~l!.ffi ~ o -~1~gr i\'uJrthJ~~i"~d ~ 
Dird.ora do COPEN/AP 

JUSTIFICATIVA N" 008/ZMZ-CPIJCOPEN 
PROCESSO N" 39.000.tl09'l/UZ 
ASSUi\"fO: DISPENSA IJE LK1TAÇÍ\O 
FUNI>AMENTAÇ.\0 LEGAL: ART. 24, Inciso VIII, 1la LEr N" 
H.(,(.Q93 c A LTERAÇÚES POSTillUOltES. 
AI>Jl'DICAT.\IUO: DEPARTAMENTO me IMI'HENSA 
OFICIAL 
OTJ.JETO: Scniços de publicoçiln no Dl~rlo Oficial do K'it~do. de 
Justlfl_cllti'v~. Ed1t~1ls c Conlr.J.to~. pcrtcnccntc.s no COPEN/AP 

VALOR: RS- 1.403,04 ~hum mil, quatrocentos c trê-s rc.ais ç 
quatro centuvus) 

Em 3k.'tldimmto ;)OS dit.'lmes do Art. 26 da Lei n11 R.66G/93, 
at~minh:lmos a Vossa Ex.cd btcia. para r.ltificaçjo c po~crior · 
pub licação " pr.:.:scut~ JUSTIFICATIVA 1mra conl.r.Jt;,rlo do 
J)J-:I~ART AMEl'iTO UE lMPRENSA OFIClAJJ) para fazer face J OS 

scrviÇ'O:t prc.."St;n!os de Publicação no Diário Oficial do E~ado, de 
Contr:~tos; Justific:1tiva.~. Portarias, etc . .. 

. A prc.">'l.aç:;1o do s~viço~ sem Jicitay.1o, ~1~ 11tnd.:Jmt.·•ntada no i\rt 24, 
Inc. V li I, da Lci 8.666/93 e sua"' :altcrnçik.os, a l(lial pr<!"l.•ê dispensa do 
ato Jicit.atório .. p:ara n aquhição, por Pf'!I.SúH jurídica de di~ito 

.... público interno. dl" ben.11 produ1.Sdm. ou !lt".f"'içOS prcsb.dos por 
6q~iio ou ~ntidade que Integre a A~m.lnbtnl{:10 PUhlictt c que 
f(:llhlll sido criado p11ra. esse fllll. especifico c.m duta antf!rior à 

..f vigência desta Lt-1. Ot-We que o preço contr:.ttado seja ~.:ompativcl 
.to com o praticado nn mcraulo"'. 

No ptc::seutc.; caso, justifica. se a aquisi\"":3.o dirct.::t, scn1 licit.a~o hajn 
vista a neCt!.-.sid:tdc L"tll publi~r dí;o.t iõtmentc no DOE, todas a.s 
doL11ffio.Jlta~ que 3 Lei exige pllblic.,ção parJ cfic:h::i;~ dos atos. 

Diante dos fatos acittt.'\ narrados., toma.se imperioso a controt.1çlo 
ditcta da cmpr"-~ adjudicada par.~ prct.u L1is serviços !l O COPEN, 
ettia ju~iÍieitiva rcsp.:~ida.~e perfciumc:utc oas cxig&l.cias da Lei, 
..:omo tarnhÇm prt.'\...,lchcm os de!tl1a1tos i.r!di:>pens.iv~is exigidos pdo 
Art. 26 da Lei n" 8.66fÍ!9) c alt.crat;t1es p~inc:ntcs 

Adon:ti:s:, vcrifica·sc in ca~u. que foram atuuJidos todos os requisito.~ 
kg.1i;o:; c f.1d.u:tis baliz..1.dorcs da .:1ç:io .1dmini~,:~tiva em pauta a ra1 .. lio 
ser o ref\Til.lo órgão criado p:na C.'iSC firn c.spedfico. 

Ad hw1c modo, e.cà...1ndo oonfigumd.:t a DISPENSA DE LICITAÇ,\0, 
que al.ltoriza a Admini~ção :1 prOttdcr a conlrab~l) dird.1, 
submctc:mos a prcscntl! .lu!>iiticativa il apreciação c homolog..1yà0 de 
Voss<J Ex~ICtlciJ, ao mesmo tempo em qu~ s:olicitamos a su<"t 
publiC3ç..\o na Jmprcn~a Oficial, c.'< ''i do artigo 26. da Lei d.c 
Licitações c Contratos t:m vigor, condi~lo de dicici:. deste Alo 
Licit.atório. 

Macapájj. ·, 2 2~0 de fevereiro 002 

~~;.; {M;jp 
Dom1 elo Ferreira P ntes Jún;j 

Presidente da CPUCOPEN 

Lacen 
Elza Lopes da Silva 

PORTARIA N''i::Qii<002·LACEN 

A DIRETORA PRESIDENTE DO 
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei n• 0338, de 16.04.97 e 
o Decreto n• 2274, de 02.04.97, considerando o que consta 
do Processo n• 17 .000.05212002/LACEN. 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora lima Cristina 
Carvalho de Oliveira, Farmacêutica, do Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapà, para, no periodo de 19 a 
21.03.2002, se deslocar da sede de suas atividades em 
Macapá, até ~dade de Brasilia·DF, a fim de participar do 
Processo Seletivo para ingresso no Curso de 
Especlal izaçao "Qualidade em alimentos··, na Unlversidàde 
Federa"! de Brasília (UNB). sem ônus para a Admlnlstraçao. 

Macapâ, 25 'de Fevereiro de 2002 

Dr'. E·~ L~ DA SILVA 
Diretora· Presldente/LACEN 

PORTARIA N"(CK/2002-LACEN 

A DIRETORA PRESIDENTE DO 
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA, no uso 
das atrlbulç~s .que lhe confere a Lei n' 0338, do 16.04.97 e 
o Decreto n• 2274, de 02.04.97, 

RESOLVE: 

Designar a servidora Nora Mauricio de 
. Abreu Guardla, Chefe da Divisao Administrava e Financeira, 

código FGS-2. para, acumulatlvamente, responder pela Chefia 
do Núcleo de Planejamento, ctdlgo FGS-2, durante o 
impedimento do respectivo titular. no perlodo de 03 a 
14.03.2002. 

Macapá, 25 ~revereiro de 2002 

Dr'. ELZA ~DA SILVA 
Diretora Presldente/LACEH 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CAP 

Elisabete Maria Serra Penafort Santana 

ORDEM DE SERVIÇO N'00j /2002- CAP 

A Diretora-Presidente da Central de 
Atendlmonto à População - CAP, no uso de suas atlibulçoos. 
conferidas pela Lei n• 0630/0t do 14/12102 e Docreio n• 0140 
de 16/01/02, e. 

Considerando que a Contrai oferece serviços 
de lanchonolo e café aos usuários e funciontuiú..l em gorai; 

Considerando que o alondimento restringe-se 
ao cidadao que busca os serviços especificas dos órgaas ali 
roprosentados; 

Considerando ainda, que a CAP. visa prostar 
aton~imento de alto padrao de qualidade, eficiência e rapidez, 
ampl•ar o acesso do cidadao aos SOfViços públicos; simplifiCar 
as obrigações de naturoza burocráticas; dar respostas pró
ativa ~s reclamaçoes e âs sugestões dos cidadaos; aproximar 
o Estado do cidadao; acolher,-orientar e informar a populaçao 
sobre os requisitos necessários quanto ã obtenção dos 
serviços disponlveis ali oferecidos, buscando assim evitar a 
aglomeração de pessoas nas suas dependências. 

RESOLVE: 

Baixar a presenle Ordem do Serviço 
visando proibir o acesso de vendedores em gorai na 
Contrai do Atendimento à População, tendo em 
vista que o sou objetivo principal ó a prestação de 
serviço ao cidad~o através de um sistema Integrado 
de Órg~os Públicos e Privados. 

Essa Ordem do Serviço entra em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposlçOes em conlrário. 

Adap -

Macapá/AP, 19 de feveroiro de 2002 . 

Elisabete MaW. ~Santana 
Dlrolora-Presidonte da CAP 

Maria ·Garcia Neta Bezerra 

PORTAIUA N.' 008/02-ADAP 

A PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO 00 AMAPÁ-ADAP, no uso de suas 
atribuições legais, disposlll s no Art (s) 10, Inc. 1 e 40 Inc. IX da Lei n.' 
0624 de 31.10.2001, c Decreto Lei n' 3547, de. 14.!12001, de 
conformidade com a lostruçâo Norm.l tiva 001/00·ADAP. lendo em 
vista o conrido no MEMO N.' 002/02-DANADAP. 

RESOLVE: 

Art. 1° - ConccOcr o adiantamento em nome do 
setvidor MARLÚCJO DIAS GOMES, Chefe de MAterial e 
Patrimônio, no v·alor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinados a 
custear dcc;pesa.s mió~ de pronto pagamento com material de 
consumo. serviço terceiro de pcs.'90a fisic:s. 

Art 2" · O adilUltamcnto concedido deverá ser 
aplicado no praw m.oiximo de 30 dias (Trinta) dias, a contar da data do 
recebimento. 

Art. 3" • A referida de:.-pcs1 deverá ""r empenhada 
na funtc de recursos OOt do Fundo de Participação do Estado ( FPE), 
nos Progrunas de Trabalho n' 04.122.0014.2.512000, Manutençilo 
Administrativa da ADAP, nos Elementos de D<spcs."IS, 33.90.30 • 
Material de Consumo, no valor de RS 1.000,00 (hum mil reais); 
33.90.39 • Setvi~s • Pessoa Jurldico, no valor de RS 500,00 
(quinhentos reais); 33.90.36 - Pessoa Física, no valor de RS 500,00 
(Quinhentos reais) 

Art. 4' • O responsável pelo adiamento concedido 
deverá aprescntaT pr<6tação de oonlaS à Agência de Desenvolvimento 
do Amapd, dentro de 10 (Dez) dias, p6s a execução das despesas. 

1. Fundações Estaduais 

Feria 
Sandra Regina Smith Neves 

PORTA R I A (P) N." 013/2.002-FCRIA 

A Direlanl Pruideo!e da Fuodaça.. da Cri-.ça c do 
Adoiet:etn!e do Edado do Amapi/FC'RIA, urando <ltoi alribuiç~rs · que 1hts 
<tlo coof<tidu pelo Dec:rdo n.• 0471, de 07 de fevereiro de 1.997 e, de 
acordo com o eJtebetecido no Art. t6, llem 11, Caplrnio Ill, do E.J1.al!Io 
sprovndo pelo Decreto (N) ri' 0310, de 18 de deumbro de 1.991, c a 
Portaria ri' 073/97, de 03 do maio de 1.997; 

RESOLVE: 

Art. 16 
- Torn.o.r .. m •f•ilo a Portaria (P) rf' 0011/l002·FCRIA, 

de 31 doj1111tiro de 2.002. publicada no Diário Óliciol do &!&do ri' 2717, 
de li d. fever•iro de 2.002. 
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GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DA fUNDAÇÃO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO 
AMAP .VrCJUA, c:m Macspá. 19 de fevmiro de 2.002. · 

SANDRA~s 
=Diretora Presidente·= 

- ·----.- .- .... --.-~-~""'·"--·.....-.:=--.. - . -.----

PORTA R I A (P) N.• 014/2.001-FCRIA 

A Diretora Pruidtnto da F\Jti~Ç"«o du. CriWI~Ja e do 
Adole~cent.&. da F...:f.Mo do Arn11pá/F~ u~:~do d&$ Q!rlbuiçôes: que lh.u: 

s11D conferidas pelo Decreto 1\.0 ü47Z, de 07 de fevereiro de 1.997 e, de 
acordo corn o estllhclecido no Arl 16, fiem IT. Capitulo ID, do .&1HI1Jto 
aprovado pelo D«relo (N) rf' 0310, de 18 de dezembro de 1.991. c a 
Portaria o" 073/97, de OS de maio de 1.997; 

R E SOLVE: 

Art. I' - Exonm~r o• oervidoru EDILSON AMANAJÁS DE 
BRITO, Cb<fe da Unidade de Pessoal, Código FGS-1 e LUCtVALDO 
MORAIS PANTOJA, Chefe da Unidade de Lúormálica, Código FGS-1, 
Membros efe!ivo~ ROSANA DA TRINDADE NERY, Sccreúlrio 
Administrotiva, Cldi8G FGI-1 c NAZARENA SARMENTO, Chefc da 
Uoidudc: de Contri&os e Convênios, Código FGS·l, Suplc.ntc:s da Comissão 
de Licita.çA.o d.l 1\Jt~a.o da Criar.ç.a t1 tlu AUult"s<.:enle c.Jo Eotado do 

Amapli, a<ontor de 31 de jWJeiro de 2002. 

Art. 2" · Revognm .. se ru disposiçoe:s e:Jn contrário. 

GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA 
CRIANÇA E DO ADOU:SCENTE DO ESTADO DO 
.WAJ>Á/FCRIA, <m Mocspé, 19 de fevereiro de 2002. 

·~~ 
SANDRA REGINA SMITfl Nl:Vl:S 

""'Diret.oraPres:id~nl.e""' 

PORTA R I A (P) N." 015/2.002--FCRIA 

A Diretorn Pruidente da Fundaflo da Criança t: do 
Adoles:ccn.te do &todo do .Amapá/FCRIA. wnndo das atribuições que Jhes 
silo cont(ridllS pelo Decreto ll0 0472, de 07 de fevereiro de 1.997 c, de 
acordo com o estabelecido no Art. 16, Item 1!, Csplluio hf. do Estatuto 
aprovado pelo Decrclo (N) ri' 0310, de 18 de dezembro de 1.991, e a 
Portaria rf 013197, de 05 de maio de 1.997; 

RESOLVE: 

Art. 1" • Nomear o• setVidoc" EDILSON AMANAJÁS DE 
BRlTO, Chefe da UnidOOe de Pessoal, Código FGS·i e WCIVALDO 
MORAIS PANTOJA, Cbeft da Unidade de lnfonnática, Código FGS-1, 
Membros efetivo~ N' 7-\REru\ SARMENTO. Chefe da Unidade de 
C<>ntratos e Convêm". , Código FGS-1 e HAROLDO flGUEIR.EDO 
MARTINS, Dafilósrofo, Clru:se A, Pndr:W 1.1, Supleoles dn. Comissllo de 
LicltaçllD da FUn~llD dn Crinnç.a •· do Adolescen!e do Estado do Amapá, a 
coruat de 31 de: jw:ciro de 2001. 

Art. 2° · Rcvognru:·:sc i1J5: difPtn;is:õc! em çontrúrio .. 

GADIJ','ETE DA ·DID.ETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA 
CIUANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO 
AMAP ÁIFCRIA. em MACap~ 19 d~ fever~U:o de '2002, . _ \ 

~~ 
SANDRA Rl:GINA SMn'H Nl:Vl:S 

=Dir-etora Presidente= 

PORTA R I A (P) N." 016/2.002--FCRIA 

A Dir<tora P-· · • . nle da Fundaçi!o da Cri~~nça e do 
Adolescente do E!tado oo Amapii/FCIUA, usnnoo das lllribuiçõcs q\le lh<s 
sOO conferidas pelo Decreto n ° 0472. de 07 de fevereiro de 1.997 e, de 
acoroo eom o estabelecido no Art. 16, llem 11, Capítulo ill, do EIJ!aMo 
aprovado pelo Decreto (N) o' 0310, de 18 de dezembro de 1.991, e a 
Porlnria o" 073/97, de 05 de mnio de 1.997; 

RESOLVE: 

Art. !" • Dcsigonr a servidorn ALESSANDRA MARIA DA 
SILVA DIAS, Ckrenle do Projeto "C<nlro de Jntomaçao Províwria-CIP" , 
Código FGS·l, da Quadro de Pe.,ool de Cargos Comi.,ioondci de•l• 
Fundaçllo, para vi.ljar da stde de suas atribulç.oes M-\CAPA-AP, oU o 
Municlpio de I..uranjlll do Jml·AP, a fuu de sprcsentm" ndclescenre em 
.rwditnda no jutzo daquela loralidack, no prrfodo de 20 a 22 dt~ fevereiro 
de: 2.002. 

GADINE'IY. DA DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA 

CRIANÇA E DO ADOU:SCXNTE DO ESTADO DO 

AMAPÁIFCJUA. un M~ap .. 19 de rov..-cko de 2.00~h \ 

SANDRA~~VES 
-Diretora Presidente • 

Sociedades de Economia 'Mista 

CEA 
Joel, Banha Picanç.o 

AVISO IJE. CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

A Companhia de Eletricidade: do Amapá.· 
CEA utrav~s de: sua Comiss~o de Licituçilo, conlUnica à.~ tirm<ts 
intcr~ssadas, que estar:\ CANCE LANilO a. liciroçào na 
modalidade TOMA IJA DE I'REÇOS N' 004/2002-C:LJCEA., 
publicada no Diário Olicial do Estado no dia 18./02/2002, em 

MSV 



Macapá, 26.02.2002 

vinude de :"Lhcraçi\cs na cç,pccificaçtlo de ••lguns materiais. objeto 
da rtfc:rid:\ licituç!lo. ~~ndn que J mcsmu scd n:fcit;1 c publicada 
brevemente, no c.Ji;irio O!icia1 c.lo Estado. 

lnfonn!'loyi")cs maio;; dctal11íld:1 dc\'c:r.,o ~cr 

obtid:tS n .. 1 Cmnis~J.o tk l.icitaç~o dJ l.fA. snuada n01 AY l'a<hc 
Júl io M:~ ri a l.ontbacrd. JHt~ Santa H.ila ou pelos tclefornc~ 

212 1310 o\1 FAX 212-13' 

Caesa 
Sérgio Roberto Rodrigues de La-Rocque 

RATIYICO: 

E 25/ 02 / 2001 

SÉRG Potif"o ~DE LA-

tretar-Prt:tldent_•c:::::::::::::.-----

JlJSTOlCATIVA N.' OOS12IHJ2-NUUC/CAESA 
PROCESSO N.' 00073212002-GEROP 
ASSUNTO: DISPENSA DE UCITAÇÁO 
EMPRESA AD.ruDICADA: QUlMIL COMÍRCIO E 
REPRESENTAÇ0ES LTDA. 
VALOR GLOBAL: RS- U6.402.00 (CENTO E VINTE 'E SEIS 
~m.., QUATROCENTOS E DOIS REAJS). 
FONn: DE RECURSOS: DA PRÓPRJA CAESA. 

SENHOR PRESIDENffi: 

Justifica-se a Dispensa do Ato Licita26rio, em 
dccorrincia da necessidade, em caritcr cmergtncial, da t.qtusiçAo 
dos produto• químicos 18 (duoito) tontlodas de l!ipOCiorito de 
Cálcio e 42 (quarenta t dois) tontladas de Cal Hidnrada. 
dtstinados ao tndamenlo de ~ da EJ'Al\l SisttmU Isolado•. 
Sll!llana t !nlerior do Emdo, em fun~lo do rttardameiÚo da 
realazaçllo do procedimtnto licuotório ponl aquisi~llo dM ~· 
caracterizando anint. a urgência no attndimenlo para que nto St:Jl 

comprometido o lnllamtnto e evitnndo delle modo a paraliz.açlo dn 
Sistnna de produçlo e distriburçlo no E<tado. 

Para que s:urtamos efeitos legais, encmninbamos .o 
preseore termo para rauficaçao e posterior publicaçAo no ~tá:r"to 
Oficial do Estado, com base no Art. 24, inciso IV e o rumprunento 
do Art. 26, incisos I t m da lei Federal n. • 8.666/93 t tuas 
aJiernçoes. 

Macepi-AP, 25 de fevereiro de 2002 

J OSE AR~ BARROS 

Prooldent) C Nuf;l~A 

~ PODER LEGISLATIVO J 
Tribunal de Contas do Estado ......, -...... 
Amiraldo da Silva Favacho 

Em rumprimcnto a disposih\'OI lcgats vigentes e por 
determinaçl6o do E\ócclcntisstmo Conselheiro Ama.ra.ldu da Sih~ 
favacho, Prcsi\Jente desta EgrCgia Corte de Contas, (aço Ciente a 
todos os interessados e aos <tue a presente virem. que no dia 27 (\mh: 
e SL1e) de fevmiro de 2002, i• 09:30h (nove horas c trinta minuta<), 
no Plenário ''Cons. José VerisJmto 1'ovaru'\ do Tribunal de Conus 
do Estado do J\m.'lpã, sito à Av. FAB l'lln, nl.!SU cidade, n:a1tLV·SC·á a 
l 12' ~ess3o Ordi.nAria par3julgamento dos ~cguintcs processos: 

ill&WtlO PE CONT t\S: 

R•lal_o~: CoiU. ~tru'IOEL AYTÔ:-110 OJA.~ 

O I) PROCESSO N' 00163 1/97-TCE 
ASSUl'ffO: Prestllçlo de Cotlllls do Convênio n' 039/96-SOSPI 

Clube dos Sub-T<tlenles c Sargcnlo< da Policia 
Mrlitnr do Amap.i. 

RESPO:-ISÁ VEL Manoel da Sil"a lO beiro. 

02) i'ROCES$0 N'000160/98-TCE 
ASSUNTO. Prtsu~o de Conta.< do Convênio n' 8R7/97-SEEO/ 

Cx F.ocolar ltaboca do Cajari. 
RI·.~I'ONSÁ VEI" Amires Thomosoccn da Silva. 

03) r ROCFSSO N' 000224198-TCE 
t\SSI..'I\"TO. l'ro,..~n do CooLIIs do Convtnio n• 761197-SEED 

Cx. Escolar Pedra Preta. 
RESPONSÁVEL; Jcandra Nádi~ Silva c Silva. 

04) PROCESSO N'000226198·TCE 
ASSUNTO. Prestaçlo de Contas do Convênio n' 663197-SEEO/ 

Cx. Escolar f o• do Rio Mazaglo Velho. 
R F.~ l'ONSÁ VEL: Alberto Alves de Almeida. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

05) PROCESSO N'000145198-TCE 
ASSUl'ITO. Pr....,çlo de Cont3S dn Coovênio n' 995 97-SEED' 

Cx. Escolar Coaracy Nunes. 
RESPONSÁVEL: Lusmar Rodti&'Jes Peix6to. 

06) PROCF.SSO N' 000324198-TCE 
ASSUNTO: l'restaçlo de Contas do Con"ênio n' 856197-SEEDI 

Cx. escolar São Bento. 
RESPONSÁVEl' Maria Costa C.omcs. 

07) PROCESSO N' 000371<98-TCE 
ASSt..'l\"TO: Prc!hç.~o de Conta.< do Con\'ênio n'IO&I/97-SEED 

Cx. F.soolar Pingo de Ouro. 
RESPO!'ISÁ VEI..: Am Di é li Coru. 

08) PROCESSO N' 000380198-TCE 
ASSill<"TO Pre.<Uçio de Contas do Coovênio n' 1121/97-SEEDI 

Cx. Escolar R=ndo N•scimcnto Filho 
RESPONSÁVEL.: R:r.imundo lluata Costa. 

09) PROCESSO :-1'000819198-TCE 
ASSUNTO: l'restaçlo d< Conw dn Convênio n• 634197-SEF.DI 

Cx. F.<co iW' Gabriel de Almeida Café. 
RFSPONS.Ú 'EI" Maria AIYMéa Silva fl<nriqucL 

10) PROCESSO N' 00914198-TCE 
ASSUNTO: Presta~ de Contns do Convênio n• 2204197-Scf.J)' 

Cx. f Molar Dum Pedro I. 
RF.WONSÁ\'El.: Nclcir<m• da Silva Puru.a. 

li) PROCESSO N'000?45/98-TCE 
ASSIN TO: l'restnç.lo de Conw do Convênio n• 809197-SEEDI 

Cx. Escolar Campo Verde. 
RF..SPONSAVI-.1' Aline Conceiclo de Pinho Vida! 

11) PROCESSO N' 000969/98-TCf. 
ASSUNTO: Prc.<1aç3o de Corus do Convênio n' 1784197-SEEOJ 

Cx.. Escutar Oeuzune ~faria C. ~\'3lcurte. 

RESPONSÁVEL: ILIIon de Soo7.al'>lwle 

.lk!!!.!>r: Cons. l.l!IZ FER:-IANDO PINTO Gt\Rl'IA 

13) PROCESSO ~'000481198-TCE 
t\SSUNTO:Pr.,.uçlo de Cootas do Convênio n' 07"-17-SETRACU 

t'cdcnçlo Espirita do Amapá. 
R.ESPONSÁ VEI.: I >Ji7 Gon7.aga Pereira de SOU7.a. 

14) PROCESSO N' 004205198-TCE 
ASSt..'I>"TO: Prest.açlo de Contas do Con\'énio n' 025/96-

SEPLAl' Comunidade Tcnpêutica Monle Tahar 
RESPONSÁ Vl-.l" Antõruo Vieira Sobral. 

15) PROCF.SSO N'004281/98-TCE 
t\SSU-:-.'TO: l'rc.ra~lo de Contas do Coovénio n' 017/98-SEAF/ 

Coorcntiva Agroc..,lrativina do Pacui-COAP 
RESPONSÁ V F. I..: Raimundo Lauredo l.acerda. 

16) PROCESSO N'OOI08l'99-TCE 
ASSL'N"TO: l'rc>laçlo de Conlu dn Convénio n' 019.96-SEAGN 

1\s<ociaçlo dos Agricultores de Mazas'o Velho. 
RCSI'ONSÁ VEI.: llcrrurdo Lioa Esplndola 

17) PROCESSO N' 003060198-TCE 
ASSU~"TO: Prc5t.açSo de Cont3s do 1" Tmno Aditivo ao 

Com·Cnio rf0294/9R-SEF.D/Cx. Escolar Everaldo 
Yasc:oncclos. 

RESPONSÁ Vt::L: lkmardino No&'Jcin dos Santos. 

I&) PROCESSO N"OOO IS5.99-TCE 
ASSUl'--'TO: Pmuçio dt Contas do Coovénio n' 0046'98-SF.EJ>, 

Cx. ElloolarMunguba do Jari, c do t • Tcrmo Adihvo. 
RESPONSÁVEL.: t:ty Mllria de Souza Borges. 

19) PROCF.SSO N'000236199-TCE 
ASSUNTO; Prestação de Conus das I' e 2' Parcelas do Com·êruo 

n' 0430 9&-SJ:ED,Cx. Escolar Slo Paulo. 
Rf:.SPONSÁ \'J:I.: Dilciru Loureiro de Oliveira. 

20) PROCESSO N'000316199-TCE 
ASSL':'l'()o l'r« laçio de Conus dn Convõmo n' 0473198-SEF.D/ 

Cx. Escolar Jmhm de lnt:incia Pcnquotimo Verde 
RESPONSAVFL· Édna Maria Palnu:nm f<rTeira 

11) PROCESSO N' 000714199-TCf. 
ASSiiNTO Prestação de Conta• dn Coov<nro n' 23 W9K-SEED 

Cx. FAõcalar Sio Francisco da Casa Grande. 
Rt'.SPONSÁ\'EL: MariadoSnc:orroS. Melo. 

22) PROCESSO N' 0009321'99-TCE 
ASSUNTO· Pre<~.~ç3o de Contas do Coo,<nio n' 2250/9K.SEEDI 

Cx. Escolar Cirilo PanlojL 
RF.SPONSÁ V E L: Mnrcnicc Pusos de Mimnda. 

23) PROCESSO N' OOJ806199-TCE 
ASSUNTO: Prestação de ConLIIs da 3' Pllltela do Convênio n' 

04301?8-SEEI.KCx. Escolar Slo Paulo 
RFSPONSÁ VEL Dulcina l.oureiro de Oti\'eira. 

24) PROCESSO N'0029 14199·TCf. 
ASS J.-1''1'0: l'restaçio de Contas do Convênio n' I 022197-SF.F.DI 

Cx. Escolar (iuanaban. 
RESPONSÁ \'F. I" Eulália ~btia Can1hnia da Costn. 

llelalu!:!: Con& RAQUEL CAPIBI!.RIBE DA SILVA 

25) PROCESSO N'001 179198-TCE 
ASSlll\"TO: Prestaçio de Co,.., do Convblio n'0192/98-SEED 

Cx. Escolu Jardim de lnBncia Dona Benta. 
RESPONSÁVEL: Mario Luci mar Gonçalves Pimentel 

26) PROCESSO N• 002S36198·TCF. 
ASSUNTO: Prcstaçio de ConiU do Coovénio n'0139f'J3~EEDI 

Cx. Escolar Jabunu.inho. 
RESPONSÁ VF.L: Sõnia Marial'enha Ramos. 

27) PROCESSO N'002561198-TCE 
ASSUNTO: Prcsuçio de Coou.< do Convblio n• 0160'98-SEED/ 

Cx. Esoolar KM 142. 
RESPO~SÁ VF.I~ Raimunda Can-.lho de Jesus 
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28) PROCESSO N'002949198-TCE 
ASSL'NTO; Prc.-ução de Cootl!l do Convênio n•0038198-SEED/ 

C x. E~col.ar Modc1u (iu:uub:~ra 
RESPO:-:SÁ \'F. I.: F.ulalia ~faria Camhraia da CostA. 

29) PROCESSO N' 003678198-TCE 
ASSUNTO l'rcstaçlo de Conta.< do Convênio n• 1855197-SEEO 

Cx. Escolar Walllc~'Y Currêa Fl.'frcira. 
RESPONSÁVEL: Mátcia Pinto de Can-all10. 

30) PROCESSO N'003866198-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n• 0703/98-SEF.D/ 

Cx. Es..:olar NoSS3 Senhora do Carmo do Maru.:umm I 
RF.SPONSA VF.IS: Maria Oaurimar Gomes Moraes e JosC: Pcrdra 

da Silva. 

31) PROCESSO N' 000018.?9-TCE 
ASSl'!\'TO: Prestaçlo de Co,._, do Convênio n' 1791197-SF.F.D/ 

Cx. Escolar Jardim de lntãncia PcqU<'IlO Principc 
RFSPONSÁ V F. L.: Eclésia Maria Costa S:uttos da Srlvo. 

32) PROCJ";SSO N' 001351199-TCE 
ASSUNTO: Presuçlo de Contas do Con,ênio n' 1790•97-SEJ:D, 

Cx. Esoolu Jardim de lnfa.nc•a Cantínho do Amor 
RESPONSÁ \'F.L: Ocrolice Gomes Sontiago Lobo 

~::::.:=:==PO==DE==R ==JUD==ICI==ÁR==IO :=:::::.~ 
Tribunal Regional Federal 
Anselmo Gonçalves da Silva 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 
Secretllrla da Segunda Vara 

Juiz Federal 
Dir. de Secretaria 

JOSÉ MAGNO UNHARES MORAES 
: BENEDITA DIAS DE ANDRADE 

EXPEDIENTE DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2002 

AUTOS COM DESPACHOS 

Ação Ordinária/FGTS 
Autor 

Advogado 

Réu 
Advogado 

1997.31.00.001007-6 
MARIA LÚCIA DE SOUSA 
FERREIRA E OIJTROS 
AP16A - Antonio cabra i de castro 
eoutJo 
CEF 
PA8474A - Luiz canos Lugues e 
outros 

DESPACHO 1. Antes de apreciar o pedido 
de fls. 113/114, upeclfiquem os autores se a execução 
envolve a obrigação de dar (oe já ocorreu o saque) ou a 
obrigação de fazer. Na hlpótes41 de a execuç.io envolver 
a obrigação de dar, os autores deverão reqUJ!rer 
prevlamerrte 11 exibição dos documentoe pela CEF. Se 
objetivam executar apenas a obrigação de f•zer, deverão 
propor demanda sem exibição desses documentos. 2. 
Intimem-se. 

Ação Ordinárla/Serv .Pub: 
Autor 

Advogado 

Réu 
Advogado 

1999.31.00.001606-6 
WILSON TOLOZA COSTA 
OUTROS 
AP479 - Flaviano Santa Ana 
Almeida 
CEF 
PA178L - Uana Cunlla Mousinho 
Coelho e outros 

DESPACHO 1. Intimem-se as partes do 
retorno dos autos 11 es1:11 Instância. 2. Cumpridos 30 
(trinta) dlao sem rnantfestaç.io e, Inexistindo cuota• 
judiciaàs, encaminhem-se .,. autos ao arquivo judicial, 
apóo as anotações de estilo. 

Ação Ordinária/FGTS 
Autor 

Advogado 

Réu 
Advogado 

2001.31.00.001296-0 
MARCOS MARQUES PEREIRA E 
OUTROS 
AP479 - Flaviano Santa Ana 
Almeida 
CEFEOUTRO 
PA\0319 - Marcella da Silva 
PeiXoto e outros 

DESPACHO Manifestem-se o. autores 
acef'Cll da contestação da Calx.a Econômica Federal ás fls. 
65/83. Prazo: 10 (dez) dias. Intimam-se. 

Execuçllo Diversa Por 
Título Extra-Judicial 
Exeqüente 
Advogado 

1999.31.00.002296-9 
CEF 
PAJ672 - Sérgio Antnnlo Ferreira 
Galvão e outros · 

Executado GA DO NASCIMENTO E OUTRO 
DESPACHO Do exposto na aortidão de fl. 
39-v, requeira a exeqüente o que· entender de direito. 
Intl,..se. 
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Execução Diversa Por 
Titulo Extra-Judicial 
Exeqüente 
Advogado 

Executado 

1999.31.00.002300-7 
CEF 
PA3672 - Sérgio Antonio Ferreira 
Galvão e outros 
ITAMAR DE SOUZA CARMO E 
OUTRO 

DESPACHO : Do exposto na certidão de fl. 
36-v, requeira a exeqüente o qua entender de direito. 
lntlme-•e. 

Execução Diversa Por 
Título Extra-Judicial 
Exeqüente 
AdVogado 

Executado 

2000.31.00.000296-6 
CEF 
PA3672 - Sérgio Antonio Ferreira 
Galvão e outros 
MARIA DE LOURDES SOUZA 
DALMElDA COUTO E OUTROS · 

DESPACHO Manifeste-se a Exeqüente 
sobre a certidão de fl. 37-v. Intime-oe. 

Ação Possessória 
Requerente 

Advogado 

Requerido 

2001.31.00.000561-3 
DANIEL! PEREIRA AMANAJÁS 
SCAP!N 
APSS~A - João Henrique Scapin e 
outro 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL SUBSEÇÃO DO AMAPÁ 

Advogado AP289 - Washington Caldas 
DESPACHO Intlmem-se as partas para 
manifestação sobre a proposta de honorários 
apresentada à fl. 345, no prazo comum de OS (cinco) dias. 
Após decidirei oobre a homologação da propo•ta de 
honorários. 

AUTOS COM DESPACHOS IDÊNTICOS 

Ação Ordlnária/Serv.Pub: 
Autor 

Advogado 

Réu 
Advogado 

Ação Ordinária/Serv.Pub: 
Autor 
Advogado 

Réu 
Aelvogado 

1999.31.00.002240-3 
FRANCISCO BARBOSA 
AMANAJÁS 
AP378 - Francisco Januário Souza 
Neto 
CEF 
PA178l - Uana Cunha Mouslnho 
Coelho e outros 

1999.31.00.002260-7 
ABDIAS SABOIA VIEIRA 
AP378 - Francisco Januárto Souza 
Neto 
CEF 
PA!78L - LJana Cunha Mousinho 
Coelho e outros 

DESPACHO 1. Intimem-se ao partes do 
retorno dos autos a esta instância a fim de que requeiram 
o que entenderem de direito. 2. Se inertes, dê-se baixa na 
distribuição e reme~m-se os autos ao Z~rquivo judlcillll. 3. 
Prazo: 30 dias. 

Açào Ordlnária/FGTS 
Autor 

Advogado 

Réu 

Ação Ordinária/FGTS 
Autor 

Advogado 

Réu 

Ação Ordinária/f-GTS 
Autor 

Advogado 

Réu 

Ação Ordinária/FGTS 
Autor 

Advogado 

Réu 

Ação Ordinária/FGTS 
Autor 

Advogado 

Réu 

. Ação Ordinárla/FGTS 
Autor 

Aelvogado 

Réu 

Ação Ordinária/FGTS 
Autor 

Advogâdo 

Réu 

Ação Ordln<lriafFGTS 
Autor 

Advogado 

, Réu 

Ação Ordinária/FGTS 

2001.31.00.001387-1 
JOAQUIM AIRES FERREIRA E 
OUTROS 
AP282 - Walber Luiz de Souza 
Dias 
CEF 

2001.31.00.001390-4 
REGINALDO SILVA DA SILVA E 
OUTROS 
AP282 - Walber Luiz de Souza 
Dias 
CEF 

?001.31.00.001392-0 
NlLZOMAR OE OLIVEIRA 
CORREA E OUTROS 
AP282 - Walber Luiz de Souza 
Dias 
CEF 

2001.31.00.001402-4 
ALVARO SANTANA FERREIRA E 
OUTROS 
AP282 - Walber Luiz de Souza 
Dias 

CEF 

2001.31.00.001404-{) 
CR!SOLITA FERREIRA DE SOUZA 
E OUTROS 
AP282 - Walber Luiz de Souza 
Dias 
CEF 

2001.31.00.001407-8 
FERNANDO GUIMARÃES SANTOS 
E OUTROS 
AP282 - Walber Luiz de Souza 
Dias 
CEF 

2001.31.00.00!408-{) 
ELZA f"ARIA ARRUDA SOARES E 
OUTROS 

AP282 - Walber Luiz de Souza 
Dias 
CEF 

2001.31.00.001410-{) 
CARLOS ALFREDO QUINGOSTA 
OIAS E OUTROS 
AP282 - Walber Luiz de Souza 
Dias 
CEF 

2001.3[.00.001411-3 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Autor DOMINGOS DOS SANTOS 
. LAMARÃO E OUTROS 

Aelvogado AP282 - Walber Luiz de Souza 
Dias 

Mu Cff 
DESPACHO : 1. Hil declaração expressa 
dos autores de que não têm condições de pagar ao custas 
do proc:esso e os honorilrioo de advogado-{ art. 4" da lei 
no 1.060/50). Fica, pois, deferido o pedido de gratuidade 
de justiça, ass umindo o• autores todas as 
responsabilidades - administrat[vas e criminais - no caso 
de falsidade (art. 2" da lei n° 7 .115/83). 2. Promovam os 
autore5, no prazo de 10 (dez) dias, a aut<lnticação das 
cópias dos documentos que acompanham a petição 
inicial, pois, em caso de impugnação, não poderão ser 
tomados com o mesmo valor dos origina;,. (art. 365, III, 
do CPC). 3. Ctte-se a Caixa Econômica Federal- CEF, por 
carta precatória, para contestar, no prazo de 15 (quinze) 
dillll. 4. Intlmem-oe. 

Macápá, 25 :iJ:1iro de 2002 

Benedita~ Andrade 
Diretora de Secretaria 

SECAO JUOICIARIA DO AMAPA 
ATA DE AUDIENCIA DE DISTRIBUICAO AUTOMATICA 

DATA:01102/2002 

NA AUO!ENCIA PRESIDIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL. 
DR. ANSELMO GONCALVES DA SILVA 
OS SEGUINTES FEITOS FORAM: 

1-OlSTRIBU!DOS 
1) ORIGINARIAMENTE: 

PROCESSO 
CLASSE 

2002.31.00.00021&-7 PROT: 0110212002 

I MP TE 

ADVOGADO 

IIIPOO 

VAP " 

PROCESSO 
CLASSE 
IMPTE 

ADVOGADO 

IMPDO 

VARA 

02100- MANDADO DE SEGURANCA INDIVID 
EXPRESSO MERCANTIL AGENCIA MAR!TIMA LTDA E 
OUTRO 
PE12995- GABRIEL TEJXEIRA DE OLNEIRA JUNIOR E 
OUTROS 
CHEFE DA DELEGACIA DE POliCIA IIARITIMA 
AEROPORTUARIA E DE FRONTEIRAS NO ESTADO 
DOAMAPA 
1 

2002.31.00.000217-11 PROT: 0110212002 
02100 - MANDADO DE SEGURANCA INOMO 
EXPRESSO MERCAKTIL AGENCIA MARITIMA L TOA E 
OUTRO 
PE7513- MARIO WlLLLUIS DE A MEllO NETO E 
OUTROS 
CHEFE DA DELEGACIA DE POLICIA MARITUIA 
AEROPORTUARIA E DE FRONTEIRAS NO ESTADO 
OOAMAPA 
2 

IV· NAO HOUVE IMPUGNACAO 

V- DEMONSTRATIVO 

DISTRJBUIDOS ·- -- - ---
DISTRJBUIDOS POR OEPENDENC!A _ _ _ __ 
REDISTRJBUIDOS _ _ __ .. __ .. ..... __ 
ENCAMINHADOS Pl VERIFlCACAO DE PREVENCAO 

TOTAL DOS FEITOS _ _ _ _ 

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRJI!UICAO 

.--- -·Z,y 
/ " ' (_ c. -·'-- --<-- ___....__ /_
\...___ 'WeLüup.o"' Sê,® se.o&uo, cn

Diretor Subt;tilU1o da Secrel.lria Adminis1ratlva 

SECAO JUOICIARIA 00 A MAPA 
ATA DE AUOIENCIA DE DISTRIBUICAO AUTOMATICA 

DATA: 05/ll212002 

: 00002 
:coao o 
: 00000 
:00000 

:00002 

:00000 

NA AUOiENCIA PRESI010A PELO Mlol. JUIZ FEDERAL, 
O R. ANSELMO GONCALVES DA Sll.VA 
OS SEGUINTES ~ErrOS mRAMo 

1- DISTRIBU!DOS 
1) ORIGINAIUAIIENTE: 

PROCESSO 
CLASSE 
AUTOR 
ADVOGADO 
REU 

2002.31.00.00021S-ol PROT: 0510212002 
01900- ACAO OROI!IARJAK>UTRAS 
MARIA EVANI LEAL VIEIRA 
m78- GEANY GUIMARAES DA COSTA E OUTRO 
CAIXA ECOHOiollCA FEDERAl 

VARA 2 

PROC~SSO 

CLASSE 
IMPTE 
ADVOGADO 

200Z.3!.00.00021H PROTo 0510212002 
02100 · MANDADO DE SEGURANCA tHDMO 
DAYZE SANTOS OLIVEIRA 
APSTTA- REGIHAlDO BARROS DE ANDRADE E 
OUTRO 

IMPOO 

VARA 

DIRETOR GERAL DO SISTEMA DE ENSINO SUPERJOR 
DA AllAZONIA SEAilA 
1 

IV- NAO HOUVE III!PUGNACAO 

V· DEMONSTRATIVO 

DtSTRIBUIDOS>___,.~0_,,.,===---
DISTRIBUIOOS POR OEPENDENCIA __ ~-
REillSTRIBUIOOS, _ ____ ~, 

ENCAMlNHADOS Pl VERIFICACAO OE PREVENCAO 

TOTAL DOS FEITOS _ _ _ ________ _ 

:00002 
: 00000 
: 00000 
:00000 

:00002 
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FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRIBUICAO : 00000 

SECAO JUOICIARIA DO AMAPA 
ATA DE AUOIENCIA DE DISTRIBUICAO AUTOMATICA 

DATA: 06102/2002 

NA AUOIENCIA PRESIDIDA PElO MM. JUrz FEOERAl, 
DR. ANSElMO GONCALVES DA SILVA 
OS SEGUINTES FEITOS FORAM: 

1-OISTRIBU!DOS 
2) POR DEPENDENCIA: 

PROCESSO 
CLASSE 
PRINCIPAL 
REQTE 
ADVOGADO 
REQDO 
VARA 

2002.31.00.000220-a PROT: 05/ll2/2002 
15302- INSANIDADE MENTAL 
2001.31.00.00H1&-7 CLASSE: 13101 
RICARDO COLARES TA VARES 
AP781 - NIELSEN SOBRINHO AMARAL 
MINJSTERIO PUBliCO FEDERAL 
2 

rt- NAO HOUVE lldPUGNACAO 

V- OEMONSTRATNO 

DISTRIBUIDOS _ : 00000 
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA____ _ : 00001 
REOiSTRJBUIOOS_________ :00000 
ENCAMINHADOS P/VERIFICACAO DE PREVENCAO :00000 

TOTAL DOS FEITOS~--·~-·--- .......... _ : 00001 

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRIBUICAO : 00001 

SECAO JUDICIARIA DO A MAPA 
ATA DE At '~IENCIA DE DISTRJBUICAO AUTOMATICA 

DATA: 0711l2/2002 

NA AUDIENCIA PRESIDIDA PElO MM. JUrz FEDERAL. 
DR. ANSELMO GONCALVES DA SILVA, 
OS SEGUINTES FEITOS FORAM: 

1-DISTRIBUIOOS 
1) ORJGIHARIAIIEHTE: 

PROCESSO : 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EXCDO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EXCDO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 

. PROCURAO. 
EXCOO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EX OTE 
PROCURAO. : 
EXCDO 

VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EXCDO 
VARA 

PROCESSO 
ClASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EX CDO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EX CDO 

VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. 
EXCDO 
VARA 

2002.31.00.000143-2 PROT: 3010112002 
03100- EXECUCAO ASCAUFAZENDA NACI 
UIIIAO FEDERAL (fAZENDA NACIONAL) 
SAMUEL Hn.EL BENCHAYA 
FLEXA E CIA LIDA E OUTRO 
1 

2002.31.00.0001~ PROT: 30/0112002 
03100- EX.Fr.UCAO FISCAUFAZENDA NACI 
UNIAv, ~uERAl (fAZENDA NACIONAL) 
SAMUEL HJLEL BENCHAYA 
AHD CARDOSO ME 

2002.31.00.0001-IS-0 PROl : 3010112002 
113100 -EXECUCAO FISCAUF AZENDA NA CI 
UNIAO FEDERAL (fAZENDA NACIONAL) 
SAMUEL HILEL BEIICHAYA 
FM FILHO ME 
2 

2002.31.00.000147-7 PROT: 3010112002 
03100. EXECUCAO FISCAUFAZENDA NA CI 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
SAMUELHn.ELBEHCHAYA 
RAIMUNDO TOilAZ BARATINHA BARROS ME E 
OUTRO 
2 

2002.31 .00.00014t-O PROT: 3011l112002 
113100 -EXECUCAO FlSCAlJFAZEKDA NACI 
UNIAO FEDERAL (fAZENDA NACIONAL) 
SAMUEL HILEL BENCHAYA 
PARDAl CONSTRUCOES LIDA E OUTRO 
2 

2002.31.00.000156-4 PRDT: 30/0112002 
03190- EXECUCAO FISCAUFAZENOA NACI 
UNIAO FEDERAL (fAZENDA NACIONAL) 
SAMUElH~ELBENCHAYA 
LAURO OLIVEIRA SANTANA 
2 

2002.31.00.0001S2·1 PROT: 30/0112002 
03100- EXECUCAO FISCAUFAZENDA NACI 
UNJA O FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
SAMUEl HILELSENCHAYA 
ANA INOVACOES COMERCIAS IMPORTACAO E 
EXPORT llVI\ ME 
2 

2002.31.00.0001!>H PROT: 30.1!112002 
113100 • EXECUCAO FISCAUFAZENDA NACI 
UNIAO FEDERAL (FAZEHDA HACKlNAL) 
SAMUEL Hn.El BENCHAYA . 
ANTONIO FRANCISCO MARIANO 
1 

MSV 



Macapá, 26.02.2002 

PROCESSO : 
CLASSE 
EJCQTE 
PROCURAO. : 
EX CDO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EXCDO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EX CDO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EX CDO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EX CDO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EX CDO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EJCQTE 
PROCURAO. : 
EX CDO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EX CDO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EXCDO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EJCCDO 
VARA 

PROCESSO : 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EXCDO 

VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
PROCURAO. : 
EX CDO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
IMPTE 
ADVOGADO 
IMPOO 

VARA 

21)02.31.00.000156-6 PROT: 30Al112002 
03100 • EXECUCAO RSCAlA"AZEIIOA NACI 
UNIA O FEDERAL (fAZENDA NACIONAL) 
SAM\JEL HUL BENCHAYA 
CEARENSElAPESLTDA 
2 

2002.31.00.111.• 1 ~ 1-3 PROT: :W/0112002 
03100 • EXECUC O flSCAI..fAlENDA NACI 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIOMAL) 
SAIIUEL HII..El BENCHA YA 
JOAO LEITE FilHO IIE 
2 

2002.31.00.0001»-7 PROl: 30/0112002 
03100- EXECUCAO FlSCAUFAZBIDA NACI 
UNIAO FEDERAL (FAZEIIDA NACIONAL) 
SAMUEl Ha.EL BENCHAYA 
FIC BENTES ME 
1 

2002.31 .00.000162~ PROT: 3010112002 
03180 . EXECUCAO RSCAUFAlENOA NACI 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
SANUEL HILEL BENCHAYA 
CAIII ARAUJO IIE 
2 

2002.31.00.00016U PÂOT: 3010112002 
03100 . EXECUCAO FISCAUFAlENDA NACI 
UNIAO FEDERAL (fAlENDA NACIONAL) 
SAIIUELHLELBENCHAYA 
JT SILVA IIE 
2 

2002.31.00.000165-5 PROT: 3MII/2002 
03100 . EXECUCAO FISCAlA'AZEIIOA NACI 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
SAMUEL HILEL BEHCHA YA 
EOLSON DE OLIVEIRA GOIIES 
I 

Z002.31.00.00016U PROl: 3010112002 
03100. EXECUCAO FISCAUFAZEIIOA NACI 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
SAIIUE!. HUl BENCHA YA 
AMBROSIO CARLOS FRANCO SILVA 
1 

2002.31.00.00017~ PROl: 30oll1/2002 
03100 · EXECUCAO fiSCAI..fAlENDA NACI 
UNIAO FEDERAL (FAlENOA NACIONAL) 
SAMUELHLELBE.NCHAYA 
JORGE E FERREIRA L TOA 
2 

2002.31.00.0001M-1 PROl: 3010112002 
03100 • EXECUCAO fiSCAUFAZENDA NACI 
UNIAO FEDERAL (F AZENOA NACIONAL) 
SANUEL HILEL BENCHAYA 
SE ROCHA ALMEIDA NE 
2 

2002.31.00.000190-.5 PROl: 30101/2002 
03100 -EXECUCAO FISCAUFAZENDA NACI 
UHIAO fEDERAL (FAZEIIOA NACIOHAL) 
SANUEL HILEL BENCHAYA 
GA DO NASCIMENTO IIE 
2 

2002.31.00.000192·2 PROT: 30.11112002 
03100- EXECUCAO RSCAI.JFAZENDA HACI 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIOMAL) 
SAIIUEL HUl BE.NCHAYA 
CAUtAS FARKO IHDUSTRJA E COMERCIO LTOA E 
OUTRO 
I 

2002.3!.00.00019S-3 PROT: 3010112002 
03100 - EXECUCAO FISCAUFAZENDA NACI 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
SAMUELHLELBENCHAYA 
JOSE EUSTAQUIO ROSA E OUTRO 
1 

200'2.31.00.000234-5 PROT: 0710212002 
02100 - IIANOADO DE SEGURANCA IHDMO 
MARIA DO AMPARO DE JESUS GOMES MELO FILHA 
AP596 - ROGERIO DE CASTRO TEIXEIRA 
OlRETOR DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
DO AMAPM:EAP 
2 

IV · NAO HOUVE IMPUGNACAO 

V· DaiONSTRA TlVO 

DISTRJBUIOOS 
DISTRJBUIOOS-;;POR=-D;;:EPEND==EN:::-C;;:IA~- -
REDISTRIBUIDOS - - --
ENCAMINHADOS Pl VERIRCACAO DE PREVEHCAO 

TOTAL DOS FEITOS _____ _ _ 

FEITOS DE DIAS AlfTERIORES A OISTRIBUICAO 

SECAO JUOICIARJA DO AIIAPA 
ATA DE AUDIENCIA 0E DISTRJBUICAO MANUAL 

DATA: 0710212002 

: 00021 
: 00000 
: 00000 
: 00000 

: 00021 

: 00021 

AUDIEHCIA PRESilllA PElO - .IJIZ FEDERAL. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

DR. ANSELMO GONCALVES DA SILVA 
OS SEGUINTES FEITOS fORAM: 

~ DISTRJBUIOOS 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 

ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQlE 
ADVOGADO 
EXCDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EJCQTE 
ADVOGADO 
EXCOO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EX OTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCFSSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCOO 

ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EX OTE 
ADVOGADO 
EXCDO 

ADVOGADO 
VARA 

2002.31.00.INIOIJU PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO fiSCAI..fAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUEL HILEL BENCHAYA • 
TARUIIA DISTRJNBUIOORA L TOA 

2002.31.00.000139-1 PROT: 3010112002 
03100. EXECUCAO FlSCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAII\JELIIILEL BENCHA YA • 
EMPRESA MUNICI'AL DE DESENV E URBANIZAÇ.I.O 
IICPAP 

2002.31.00.000140-1 PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIUEL HI.El BE.NCHA YA • 
LEITE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTOA 

~ 

2002.31.00.1N10141..S PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO RSCAI..fAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUEL HILELBENCHAYA • 
EMPRESA ESTRELA DE OURO 

2002.31.00.000142-9 PROl: 30101/2002 
03100 • EXECUCAO FISCAI..fAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUEl HILEL BENCHA YA • 
GREIIIO RECREA T1YO TElEAMAPA 

2002.31.00.000146-3 PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO RSCAUF AlE HDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SANUEL HILEL BENCHAYA • 
CUNHA E CIA LTOA 

2002.31.00.00016-4 PROT: 30101/2002 
03100 • EXECUCAO RSCAl.JFAlEHDA NACIONAL 
FAZENDA NACIOHAL 
SAIIUEL HllEL BEIICHAYA • 
SUPERIIERCAOO FROTA LTDA E OUTRO 

2001.31.00.000151-$ PROT: JIWI/2002 
03100 • EXECUCAO FlSCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIUEL llii.El BENCHAYA • 
GRAN OURO LTOA 

2002.31.00.000153-5 PROT: 30101/2002 
03100 • EJCECUCAO FISCAI..fAZENDA NACIONAL 
FAZEIIDA NACIONAL 
SAIIUEL HILEL BENCHAYA. 
OZORIO SIIIAO DA COSTA 

2002.31.00.000155-2 PROl: 30111112002 
03100 • EXECUCAO FISCAUFAZE.NDA NACIONAL 
FAZE.NDA NACIONAL 
SAIIUEL HI.El BEHCHA YA • 
MBDAROCHA 

2002.31.00.000157-f PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCAUFAZE.NDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUELHII.ElBENCHAYA· 
SEVERO VEICULOS L TOA 

Z002.31.00.00011C).7 PROT: :lOAll/2002 
03100 • EXECUCAO RSCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIUEL HI.ElBENCHA YA • 
FSR DE AGUIAR 

2002.31.00.000161-f PROl: 30/DJ/2002 
03100 • EXECUCAO RSCAUFAZE.NDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAilJEJ.. HUI.. BENCHA YA -
HARE CONST COII REP E PREST DE" SERVIÇOS 
LTOA 

2 

2002.31.10.100164-1 PROT: 30111112002 
0310CI - EXECUCAO FISCAlKAZENOA NACIONAL 
FAZEHDA NACIONAL 
I:AIIUEL HJlB. BENCHAYA • 
REAL CERTEZA EIIPRESA Df MA TERJA/S DE 
CONSTRUÇ.I.o LTDA E OUTRO 

PROCESSO li002.31.0CI.OOOI66-9 PROl: 3CJI012002 

CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EJCCOO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EJCQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCOO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EJCQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EJCCOO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXOTE 
ADVOGADO 
EXCOO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXOTE 
ADVOGADO 
EXCDO 

ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EJCQTE 
ADVOGADO 
EXCDO 

ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCOO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
ClASSE 
EJ(QTE 
ADVOGADO 
EX CDO 

ADVOGADO 
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03100 • EJCECUCAO FISCAI..fAlENOA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIUEL HI.El BEIICHA YA • 
COMERCIO DE FRIOS DE MACAPA LTOA 

z 
2002.31.00.000167·2 PROT: 3@112002 
03100 . EXECUCAO RSCAUFAZENDA NACIONAL 
FAlENDA NACIONAL 
SAIIUEL HII..El BENCHAYA • 
FCR N06RE IIE 

2002.31.00.00016t-4 PROl: 30/01/2002 
03100 • EXECUCAO FISCAI..fAlENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIUEL HILEL BE.NCHA YA • 
AIIBROSIO CARLOS FRANCO SILVA 

2002.31.80.0001~ PROl: 3010112002 
03100 • EXECUCAO RSCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUEL HI.El BENCHA YA • 
AMBROSIO CARLOS FRANCO SILVA 

2002.31.00.000171..3 PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO flSCAI..fAlENDA NACIONAL 
FAlENDA NACIONAL 
SAMUEL Hll.EL BENCHAYA • 
A»BROSIO CARLOS FRANCO SILVA 

2002.31.00.000tn-7 PROT: 3010112002 
03100 . EXECUCAO RSCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUEL HILELBENCHAYA • 
AMBROSIO CARLOS FR.ANCO SILVA 

Z002.31.00.0001m PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO RSCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZEIIDA NACIONAl 
SAIIUEL HILEL BE.NCHA YA • 
AIIBROSIO CARLOS FRANCO SILVA 

2002.31.00.00017S-a PROT: 3010112002 
03100 · EXECUCAO ASCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIUEL HllEL BENCHAYA-
JORGE E FERRElRA LTOA 

2002.31.1l0.000176-l PROl: 30/0112002 
03100 • EXECUCAO ASCAI..fAZEIIDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAII\JEL HILEL BENCHAYA • 
CAIXA ESCOIAA AIIAPAEHSE 

21101.31.00.000177-5 PROT: 30101/2002 
03100 • EXECUCAO ASCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIUELHILEL BE.NCHAYA • 
CAIXA ESCOLAR AMAPAENSE 

2002.31.00.000171-9 PROl: 30/01/2002 
03100 . EJCECUCAO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIIUEL HII.El BENCHAYA -
COPAUIA COMPANHIA DE PAUlA DO AMAPA E 
OUTRO 

2 

2002.3U0.000!7H PROT: lOolll/2002 
03100 • EXECUCAO RSC.I.Lf'AZEIIOA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUEL HILEL BENCHAYA-
COPAUIA COUPANHIA 0€ PALMA DO AIIAPA E 
OUTRO 

z 
2002.31.00.00011).2 PROT: 30/0112002 
03100 • EJCECUCAO ASCAl.JFAZENDA NACIONAl 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIUEL HII..El BBICHAYA • 
OH ENGENHARIA LTOA E OIITRO 

2002.3f.00.000111-6 PROT: 3010112002 
03100 . EXECUCAO RSCAI..fAZENOA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUEI. H1lB. BENCHAYA • 
OH ENGENHARIA LTDA E OUTRO 

2 

Z002.31.00.000112.. PROl: M112002 
03100 • EJCECUCAO ASCAI.JFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAl 
SAIIUEL HI.El BEHCHA YA • 
SIIIOVEIS SOCIEDADE INOUSTRJAL DE IIOVEIS 
LTOA 

VARA 2 

.... 



Macapá, 26.02.2002 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 

ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 

· ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
ClASSE 
EXQTE 
AO VOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
ClASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCOO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EX OTE 
ADVOGADO 
E.XCDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
ClASSE 
EXOTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
E.XQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 

ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
ClASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 

ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
ClASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
E.XQTE 
ADVO<lADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
ClASSE 

'EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCDO 
ADVOGADO 

2002.31.00.0001!3-3 PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIOIW. 
SAJIUEl HR..El BENCHA YA • 
SI MOVEIS SOCIEDADE INSDUSTRIAL DE MOVElS 
LIDA 

2002.31.00.000184-7 PROT: 30oll112002 
03100. EXECUCAO FISCALIFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAHUELH~LBENCHAYA· 

CATIAHI NORTE TRANSPORTES LIDA E OUTRO 

2002.31.00,000185.4). PROT: 30/0112002 
03100 • EXECUCAO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUEl HILEl BENCHAYA • 
CATIANI NORTE TRANSPORTES LIDA E OUTRO 

2002.31.00.00018&.4 PROl: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCAl.IF AZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUEL HllEL BENCIIAYA • 
NELSON BENTES IIE 

2002.31.00.000187-a PROT: 30/D112002 
03100 • EXECUCAO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUEl HILEL BENCIIAYA • 
NELSON BENTES ME 

2002.31.00.000115S-5 PROl: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCALIFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NAC10NAL 
SAMUEL HILEL BENCHAYA • 
SE ROCHA ALMEIDA ME 

2002.31.00.000191·9 PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCALIFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIUEL HILEL BENCHAYA • 
GA 00 NASCIMENTO ME 

2002.31 .00.00019J.6 PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUJ:l UILEL BEHCHAYA • 
CAUlAS FERRO IHDUSTRIA E COMERCIO LTDA E 
OUTRO 

2002.31.00.000194-0 PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCAl.IFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUEL HILEL BENCHAYA • 
CALHAS FERRO INDUSTRIA E COidERCIO L TOA E 
OUTRO 

~: ·:.00.000196-7 PROl: 3010112002 
03100 • EXl. - - 'SCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NA~ •. h .. , 

SAIIUEL HILEL ,._NCHAYA • 
JOSE EUSTAOUIO ROSA E OUTRA 

2002.31.00.000197~ PROT: 3410112002 
03100 • EXECUCAO FISCALIFAZENDÃ NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUELH~ELBENCHAYA· 
EDITORA GRAFICA DO AMAPA LIDA 

t ' 

2002.31.00.00019&-4 PROl: 3010112002 
03100. EXECUCAO RSCALIFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SANUELHlELBEHCHAYA· 
EDITORA GRAFICA DO AIIAPA LIDA 

2002.31.00.000199-! PROT: 3MJ112002 
03100 • EXECUCAO FISCALIFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA IIACIONAL 
SAMUEL HllEl BaiCHA YA • 
DAGHER E NOI.ETO LIDA 

2oo2.31.00.000200-2 PROl: JMJ112002 
03100. EXECÚCAO FISCALIFAZEIIOA NAClONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUEL HllEl BENCHAYA • 
DAGHER E NOLETO LIDA 

. 2002.31 .00.000201~ PROT: 30/0112002 
03100 . E.XECÚCAO FISCALIFA2ENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUELHILEL BENCHAYA • 
DAGHER E NOLETO LIDA 

VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
ClASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCOO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
ClASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCDO 
ADVOGADO 
VARA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

2002.31.00.000202-n PROl: 30oll1/2002 
03100 • EXECUCAO FISCAl.IFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIUEl HILEL BENCIIAYA • 
lll SANTOS E SANTOS LIDA UE 

.2002.31.00.000202-4 PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCAUFAZ"~DA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUELHILELBENCHAYA · 
ML SANTOS E SANTOS LIDA ME 

2002.31.00.000203-J PROl: 3010112002 
03100 • EXECliCAO FISCAl.IFAZENDA NAC:ONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMIJEL HILEL BENCIIAYA • 
lliL SAHTOS E SANTOS L TOA li E 

2002.31.00.00020+7 PROT: 30/0112002 
03100 • EXECUCAO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NAC10NAL 
SAI!UEliiiLEL BENCIIAYA • 
Nl SAHTOS E SANTOS LTOA IIE 

11 REDISTRIBUIOOS: 

PROCESSO 
CLASSE 
EX OTE 
ADVOGADO 
EXCDO 
ADVOGADO 
VARA 

2002.31.00.00017+4 PROT: 3010112002 
03100 . EXECUCAO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIUEL HILEl BENCHAYA • 
JORGE E FERREIRA LTOA 

IV · NAO HOUVE IMPUGNACAO 

V. DEMONSTRATIVO 

(f :IBUIOOS : 00047 
11UIDOS POR DEPENDENCIA : 00000 

•ISTRIBUIOOS · - -·--- _ :00001 
<o.~AMINHADOS PARA VERJFICACAO DE PREVENCAD_ : 00000 

TOTAL DOS FEITOS _ _ •• , ___ .- _ •• ~· : 000(8 

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRIBUICAO ___ : 000(8 

SECAO JUD!CIARIA DO AUAPA 
ATA DE AUDIENCIA DE DISTRIBUICAO MANUAL 

DATA: G&'0212002 

NA AUDIEHCIA PRESIDIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL. 
DR. ANSELMO GONCALVES DA SILVA 
OS SEGUINTES FEITOS FORA1l: 

I· DISTRIBUIDOS 

PROCESSO 
CLASSE 
EX OTE 
ADVOGADO 
E.XCDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
ClASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 

2002.31.00.000205-4 PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCAUFAZENDA IIACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
SAMUEL HILEL BENCHAYA • 
SANA ICE OLNEIRA ME 

2002.31.00.000206-4 PRDT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCALIFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAl ) 
SAMUEL HILEL BENCHAYA • 
SANA ICE OLNEIRA ME 

2002.31.00.000207-a PRDT: 3010112002 
03100 . EXECUCAD FISCALIFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
SAMUEL HILEL BEHCHAYA-
S ANAICE OLIVEIRA ME 

2002.31.00.00021)3.1 PROT: 30101/2002 
03100 • EXECUCAO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
SAMUEL H~LBEIICHAYA · 

FABIO SENA ME 

2002.31.00.0002098>1 PROl: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
SAMUEL HII.El BENCHA Y A • 
F ADIO SENA ME 

2002.31.00.000210.5 PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FlSCAUFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
SAMUEL HILEL BEHCHAYA . 
FABIO SENA ME 

VARA 

PROCESSO 
ClASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EXCDO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 
ClASSE 
EXQTE 
ADVOGADO 
EX CDO 
ADVOGADO 
VARA 
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2002.31.00.000211·9 PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCAl.IFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
SAMUEL HILEl BENCHAYA • 
CENTRO DE COPIAS DE liA CAPA L IDA 

2002.31.00.000212·2 PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCALIFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAl (FAZENDA NACIONAL) 
SAMUEL HILEL BENCHAYA • 
CENTRO DE COPIAS DE MACAPA LTDA 

2002.31.00.000213-li PROT: 3010112002 
03100 • EXECUCAO FISCALIFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
SAMUELHILEL BENCHAYA • 
CENTRO DE COPIAS DE MACAPA LTOA 

IV· NAO HOUVE IMPUGNACAO 

V ·DEMONSTRATIVO 

DISTRIDUIDOS_. __ :00009 
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 00000 
REDISTRIBUIDOS - -····-- - : 00000 
ENCAMINHADOS PARA VERIFICACAO DE PREVENCAO_ : 00000 

TOTAL DOS FEITOS, ______ . ___ _ : OGOO'l 

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRIBUICAO__ :00009 

SECAO JUDICIARlA DO A MAPA 
ATA DEAUDIENCIA DE DISTRIBUI CAO AUTOMATICA 

DATA: 13102/2002 

NA AUDIENCIA PRESIDIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL. 
DR. ANSELMO GONCALVES DA SILVA 
OS SEGUINTES FEITOS FORAM: 

I · DISTRIBUIOOS 
1) ORIGINARIAMENTE: 

PROCESSO 
CLASSE 
AUTOR 
ADVOGADO 
REU 
VARA 

PROCESSO 
ClASSE 
AUTOR 
ADVOGADO 
REU 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
AUTOR 
ADVOGADO 
REU 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
AUTOR 
ADVOGADO 
REU 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
AUTOR 
ADVOGADO 
REU 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
AUTOR 

ADVOGADO 
REU 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
AUTOR 
ADVOGADO 
REU 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
AUTOR 
ADVOGADO 
REU 
VARA 

PROCESSO 
CLASSE 
AUTOR 
ADVOGADO 
REU 
VARA 

2002.31.00.00022+2 PROT: 0610212002 
01600 • ACAO ORDINARIMGlS 
BENEDITO AME RICO CORREA E OUTROS 
AP282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
CAIXA ECOtiOMICA FEDERAL 
1 

2002.31.00.000225-6 PROT: 0610212002 
01600 . ACAO ORDINARIAIFGTS 
RAIIoiUNOO DOS A riJOS FURTADO E OUTROS 
AP282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
CAIXA ECONOMICA FEDERAl 

2002.31.00.000226-4 PROT: Oli/0212002 
01600 • . .J ORDIHARIAIFGTS 
IIARIA NEURACIIIARQUES SAMPAIO E OUTROS 
AP282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
2 

2002.31.00.000227·3 PROT: 06/0212002 
01600 . ACAO ORDINARIAJFGTS 
ANA Gil ARAUJO PINtiEIRO E OUTROS 
AP28J • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
l 

2!102.31.00.00022.$-7 PROT: 0610212002 
01600 . ACAO ORDINARIAIFGTS 
AHTONIO LIMA DE ARAUJO E OUTROS 
AP2!2 • WAL.BER LUIZ DE SOUZA DIAS 
CAIXA ECONOWICA FEDERAL 
1 

2002.31.00.0002B-II PRDT: 0610212002 
01600 • ACAO OROIHARIAIFGTS 
ANTONIO DO SOCORRO ARAUJO DE ALMEIDA E 
OUTROS 
AP282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
2 

2102.31.00.000230-0 PROT: Oli/02!2002 
01600 . ACAO ORDINARWfGTS 
AlA C IDE ROCHA BARBOSA E OUTROS 
AP292 • WAlBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
2 

2002.31.00.000231-4 PROT: 0610212002 
01600. ACAO ORDINARIAIFGTS 
ARGEMIRO DA PENHA VIANA E OUTROS 
AP282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
2 

2002.31.00.000232-a PROl: 0610212002 
01600 • ACAO ORDIHAIUAIFGT$ 
ANTONIO MARIO MORAIS E OUTROS 
AP282 . WAL.BER LUIZ DE SOUZA DIAS 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
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PROCESSO 2002.31.00.000233-1 PROT: 0610212002 
CLASSE 01600 • ACAO ORDINARIAIFGTS 
AUTOR BET ANIA DO SOCORRO DE SOUZA E O liTROS 
ADVOGADO AP282. WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU CAIXA ECO NO MICA FEDERAL 
VARA 2 

PROCESSO 2002.31.00.000236-2 PROT: 0810212002 
CLASSE 06100 ·CARTA PRECATORIA 
REQTE LI!IOMAR TEOFANES SEABRA DO ROSARIO 
REQDO ESTADO DO AMAPA E OUTRO 
J. DEPR. JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DA SECAO JUDICIARIA 

DOPARA 
VAAA 1 

PROCESSO 2002.31.00.000237-ll PROT: 0110212002 
CLASSE 09106· PRODUCAO ANTECIPADA DE PROVA 
REQTE MARQUES L TOA 
ADVOGADO AP551 • CHARLOITE MAQUES STUDIER 
REQOO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AIIAPA 
VARA 2 

2) POR DEPENDENCIA: 

PROCESSO 2002.31.00.00023S-9 PROT: 07/0212002 
CLASSE 11100 ·EMBARGOS A EXECUCAO 
PRINCIPAL 2000.31.00.00264U CLASSE: 3100 
EMBTE CAVALCANTE E UCHOA LTDA 
ADVOGADO AP53.5 • SINYA GURGEL E O liTRO 
EMBDO UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIOHALJ 
VARA 2 

IV· NAO HOUVE IMPUGNACAO 

V· DEMONSTRATIVO 

DISTRIBUIDOS _ ___ . _ 
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA ___ _ 
REDISTRIBUIOOS __ _ 
ENCAMINHADOS P/ VERIFICACAO DE PREVENCAO 

TOTAL DOS FEITOS _____ _ 

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRJBUICAO 

SECAO JUDICIARIA DO AIIAPA 

:00012 
: 00001 
:00000 
:00000 

: 00013 

: 00013 

ATA DE AUDIENCIA DE DISTRJBUICIIO IIUTOMATICII 
DATA: 1C/0212002 

NA AUOIENCIA PRE~'"'OA PELO 1111. JUIZ FEDERAL. 
DR. ANSELMO GONCALVES DA SILVA 
OS SEGUINTES FEITOS FORAM: 

1- DISTRJBUIDOS 
1) ORIGINARIAMENTE: 

PROCESSO 
CLASSE 
REQTE 
AMAPA 
REQDO 
VAAA 

2002.31.00.000238-(1 PROT: 1310212002 
15600 - INQUERITOS POUCIAIS 
DELEGADO DE POUCIA FEDERAL NO ESTADO DO 

SEM INDICIADO 
2 

PROCESSO 
CLASSE 
REQTE 
AIIAPA 
REQDO 
VARA 

2002.31.00.000239-3 PROT: 1310212002 
15600 · INQUERITOS POLICIAIS 
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO 

SEM INDICIADO 
1 

2) POR DEPENDENCIA: 

PROCESSO 
CLASSE 
PRINCIPAL 
AllTOR 
REU 

2002.31.00.0002«1·3 PROT: 2810112002 
13107 ·PROCESSO DE CRJIIE FUNCIONAL 
2000.31.00.00260~5 CLASSE: 15600 
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
MAGNO SERGIO SANTOS DO AMOR DIVINO E 

O liTROS 
VARA 

IV· NAO HOUVE IMPUGNACAO 

V-DEMONSTRATIVO 

DISTRIBUIDOS _ _ _ 

DISTRIBUIDOS POR OEPENDENCIA'-- ---
REDISTRIBUIDOS ___ . --·-----
ENCAMINHADOS P/ VERIFICACAO DE PREVENCAO 

TOTAL DOS FEITOS____ • -·-

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRJBUICAO 

SECAO JUDICIARIA DO AMAPA 
ATA DE AUDIENCIA DE DISTRIBUICAO MANUAL 

DATA: 1410212002 

; 00002 
; 00001 
:00000 
: 00000 

: 00003 

: oooo• 

NA AUDIEHCIA PRESIDIDA PELO IlM. JUIZ FEDERAL. 
DR. ANSELMO GONCALVES DA Sn.VA 
OS SEGUINTES FEITOS FORAM: 

11- REDISTRIBUIOOS 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PROCESSO 96.000000-ll PROT: 101115/1996 
CLASSE 
EXEQTE 
ADVOGADO 

03100 • ACAO ORDIHARWSERVICOS PUBL 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIUEL HILEL BENCHAYA 

REU ELTO JOSE FERREIRA PINHEIRO IIE E OUTRO 
ADVOGADO 
VAAA 

PROCESSO 96.0000507·9 PROT: 13105/1996 
CLASSE 
EXEQTE 
ADVOGADO 

03100 • ACAO ORDiNARWSERVlCOS PUBL 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUEL HIL.EL BENCHAYA 

REU EL TO JOSE FERREIRA PINHEIRO ME E OliTRO 
ADVOGADO 
VARA 

PROCESSO 96.0000987·2 PROT: 2210711996 
CLASSE 
EXEQTE 
ADVOGADO 
REU 
ADVOGADO 
VARA 

03100 • ACAO ORDIHARWSERVlCOS PUBL 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIUEL HIL.EL BENCHAY A 
J VIANA E BA DST A LTDA 

PROCESSO 96.0000894-G PROT: 0810812001 
CLASSE 
EXEQTE 
ADVOGADO 

03100 • ACAO ORDIHARIAJSERVlCOS PUBL 
FAZENDA NACIONAL 
SAIIUELHIL.ELBENCHAYA 

REU ELTO JOSE FERREIRA PINHEIRO ME E OUTRO 
ADVOGADO 
VARA 

IV. NAO HOUVE IIIPUGNACAO 

V· DEMONSTRATlVO 

DISTRIBUIDOS ____ ----
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA __ 
REDISTRIBUIDOS_ 
ENCAMINHADOS P/ VERIFICACAO DE PREVENCAO 

TOTAL DOS FEITOS_ 

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRIBUICAO 

; 00000 
:00000 
: oooo• 
:00000 

; 0000. 

: 00004 

Tribunal Regional do Trabalho 
Maria Zuíla Lima Dutr<~ 

I' V ARA DO TRABALHO DE MA CAPÁ 
Av. Duque de CulaJ,JI6 • Ca11ra 

Font/Fu: ('6)222·1377 

MARIA ZUILA LIMA DUTRA 
JuW. Titular 

~mall: marta.r:ulla@lt18.~ov.br 

E..XPEDIENT.I!: DE IISTlMACÁOPA.RA CJ!NCL\DAS 
f.t\Rl'ES & DE SE,US.AOVQ{;ADOS 

p.,......, n'; 201.J091101-4 
R<damante; MARIA DE NAl.ARt CORR!:A FERNANDt8 
Adv: CLF.rDE ROCHA DA COSTA 
Re<t.mada1 SANTA ROSA & CIA LTDA ·ME 
Ad•: GILMAR SANTA ROSA BARBOSA 
DESPACHO: NECO SEGUIMENTO AO RECURSO 
ORDINÁRIO DE FLS. 36/SJ, POIS DESitRTO. 

Pn>e<110 n': 201-4S/02-6 
Rtc:l.amank: CERALDINE RODRICUU PAIXÃO 
Adv: NANIR.A JANUÁRIA SILVA DE SOU7.A 
Reclamada: MACHADO E N\/Nt8 LTDA 
AdY: 

DESPACHO: Á RECLAMANTE, PAR.A INFORMAR SOBRE 
AS ANOTAÇÕES DE SUA C'l PS. 

P""'"ao n': 201-29/01-9 
Euqu<nk: JOÃO CARLOS MARTINS CARDOSO 
Adv: NANIRA JANUÁRIA SILVA DE SOUl.A 
Ex ...... rada: TREV AO COM IMPA .REP L TOA 
Adv: 
DESPACHO: AO RECLAMANTE, PARA APRUENTAR SUA 
Ci'PS PARA AS ANOTAÇÕES. 

p........,.., n': 201·1714/01.0 
tuquMI<: VITORIANO CORR!:A DA CRUZ 
Adv: ALBA LÚCIA COLARF.S CAI.DAS 
Euc:utada: R PE.REIR.A COES oJ,S.R. DA SILVA (ICOMAP) 
Ad•: 
DESPACHO: AO RECLAMANTE, PARA TOMA.R CIENCIA 
DA SENTENÇA DE YLS. ISO A ISJ, JtlLGANDO 
PARCIALMENTE PROClWENTE O PEDIDO. 

d pramr.- npedlonto .. rã publado na forma tia lrl o alludo no 
lugar dt coillllfte. Dado o panado D<tta cidAde do Monrl, ..,. 
vtnu di•• do mb de ~ do ano dob mU c doia. Eu, 

ria do Belé F. Ca 1<, lknka judiciária, 
prumlc. 

Lauro Melo da Pa.blo Nou. 
Diretor de Scerttaria 

2' VARA DO TRABALHO DE MACArÁ 

JUIZ 00 TRABALIIO SUBSTITUTO 
SERGIO POLASTRO RIBEIRO 

OIRF.TOR DESECRF.TARIA 
MARCO CESAR DE OLIVEIRA WAN-ME'I'L 

NOTIFICACÓES 

PROCESSO N.• 202- 2607/1999-S 
Reclamante~ Ros•ane Cns11na Barbosa Aronso 
Adv · Nilson Montonl de Araújo JUnior 

Pág. 21 

Reclamado: Adonias Freitas TrBJMO c Ccl1as de Ol1vtira Sousa 
Ad• · Calcb Garc1a Mcdeirn.< 
6lliJ!llQ: oo reclamante, comparecer nn sccretana deste JUilO. no prazo 
de: 05 (cinco) dias, p:~ra ratificar o docum(ntu de 11 15 dos autM supra. 

PROCESSO N.• 202 - 3414/2001-9 
Reclamante: Marcelo Portal de Almc•da 
Adv .. Carlos Augusto Tork de Olive ira 
Reclamado: Eduardo Vie1rt\ 
Adv. Vicente Manoel Pcrc1ra Gomes 
~Q: ao reclamante, mrurmar o mohvo pclll qual n:lo se habiluou 
au seguro desemprego, no pra1..o de I O d•as 

PROCESSO N.• 202- 2JJ6/2001-x 
Rcclamanle Luu. Cldto Rodrigues de Souza 
Adv . Clc•dc Rocha da Costa 
Reclamado: Osvaldo Bearra 
&Bl.!l!l!: ao reclamante. tomar c•êne11 da ecrud;lo de 0.27 apen!>O oo 
processo supra 

PROCESSO N.' 202- 8S/2001-I 
Reclamallle. Sanuago Firmino Latamc 
Adv. José G. Coutinho 
Reclamado· Federaçao dos Pescadores do Amap~ 
Adv.: lvan1ldo V110r de Souza 
fi:ã11ill1Q· ao reclamante, ind1car, em 30 dais, bens da executada 
passivc1s de penhora. bem como a locahzaç!lo dos mesmos. sob pena 
de suspensão do curso da txccuç:lo, por 90 d1a.~. sendo que expirado 
este prazo deverá este rcito ser cncruninhado no arqu1vo provisónn. no 
t<m>os do an. 40 da lei n. 6 830/80 

PROCESSO N." 202- 1117/2001-4 
Rt:chunante: Clc1 W11ton Perelfi't Pacheco 
Ad• .. Roscly Alencar de Campos 
Reclamado: Fundação da PromoçAo Social do i\mapâ 
Adv.: Regina ltclcna llatista Pere1ra 
6ru1nl2 ao reclamado, para proceder à anotaçAo do contrato de 
trabalho na CTPS du reclamante, no pra.to de 48 horas 
rROCESSO N." 202- 221311999-x 
Reclamante: CliHr Jamcs I tcnry 
Adv · Jose Hcnnquc de Mendonça D111> 
Reclamado: Benilon Vagtlâncta e Transporte de Va!Oft:S 
Adv. Pau lu Robcr1u Frc1tas de Oliveira 
Aillmlll: ao reclamado. tomar citnc1a da ccrlld;lo de O 198 em apenso 
no procc.so suprL 

PROCESSO N." 202 - 3213/2001-x 
Reclamante: Jose Carlos Ramos Rab<lo 
Ad•.: Clcide Rocha da Costa 
Reclamado: Serv~none Adm de Scrv de V•g. LTDA 
Adv Adclmo Ca.xias de Sou> a 
~- ao reclamado, para tomar ca~neia dn peau;ao de Os. 27, para 
que comprove o recolhimento dos meses apontados ou deposite, no 
prazo de 48 horns, a diferença fuhMte. 

PROCESSO N." 202 - 253412001 -3 
Reclamante: Clccy Raquel Brito Ribeiro 
Adv ·Márcio Valcrin Pic1mçu 
Reclamado: VIA SER VICE· 
~ : ao rcclamrullc, para aprescntor R CTPS 

PKOCt:SSO N." 202 -121212001-9 
Reclamante: Karlo Macnc Mascarenhas Coelho 
Reclamado~ Benedito Antómo da S1lva 
Adv.: Ricardo Gonçalve.~ Santos 
~n{Q: ao reclamado. 1omar ct~ncia ocercn da concort..l.inc1a da 
cxeqilenlc quanto à sua proposta de pagamento do débllu, dc.endo 
proceder a quitaçao deslcs autos em 30 (trtnta) dias. sob pena de 
prossegutmento do curSo da exccuçtkJ 

PROCESSO N." 202- 120212000-X 
Reclamante. Alcx Bruna Nobre dos Santos 
Adv Manoel Carlos Pereira Souza 
RcciM>ado: AlJfO INJI.,TORJ\ IM PERA TRIZ SAN fOS 
ÓU!!!!!Q....ao reclamante, para 1nronnar se: dcposuarã a d1rcrcnça entre 
seu credito e o \Jior da avalia~o do bem, soh pena de ser mc.Jcr~ndo a 
adJUdiCaçãO. 

rROCESSO N.' 202 - 1197/2001-6 
Rrclamante: Wendel Auz1er do Nasc101cnto 
1\.dv.: Regina Helena dos Nascimento 
Reclamado. C Antônio Sruuos Me 
1\dv .. Jcanny Cristtna Cardoso Raio! 
.6ulmlQ: ao reclamado, para cfctunr as devidas anotaçOcs na CTPS do 
autor. 

PROCf.SSO N.' 202 - 5{)3/2000-H 
Reclamante: Mauricto Barbosa Bnto 
Adv: Clcidc Rocha da Costa 
Reclamado. DABEL 
Adv.: Os•ald10o Silva Júmor 
6lli!nlll: ao rcclomantc, r ara 1nfonnar em OS (cinco) dias, quanto a 
proposta de acordo elaborada pelo reclamado, confonnc lls 432.433. 

PROCt:SSO N." 202- 117311998-S 
Reclamaole: Manoel Gonçalves da Sil.a 
Ad• .. Walbcr Luiz de Souza Dias 
Reclamado: DABEL 
Ad•.: Jose Edson Guimarllcs Lopes 
~ ao reclamado, para cancelar os registros efc:tuados na CTPS 
anterior e anot11 o contrato de lrabalho na nova carte1ra do autor, 
devendo apor no campo observações que o contrato foi anotado < 
cancelado no amigo documcn1o 

PROCESSO N.· 202- 9/2002-J 
Reclamantç: Jost Carlos da Cruz Tavan;s 
Adv.: V era de Jesus PinheirO 
Reclamado: L M. FERREIRA 
Adv.: llcldcr José Carneiro de Souza 
A.ill!mQ: ao reclamado, para apresentar os comprovantes de 
rcColhtmento do FGTS do reclarnMb:, em OS (cmco) dias, sob pena de 
cxccuçfto. 

MSV 
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I'ROCESSO N.' 202 - 2J2911999-3 
Reclamante: Michel de Assunçâo Vale de Sou"' 
Adv.: Kcyla Sucly Silva da Silva 
Reclamado: Serviço Social da lndustria SESI/ AP 
Adv .: Marcelo Ferrdra Leal 
ill~\!.lllQ: a~ reclamante, p.va tomar ciCncia acerca dos cálculos 
retificados: como também, indic:tr com prcci::.i1o onde a executada 
possui crédito. ~G!illk!. turn~lt ci~ n c ia acerca dos retificados. 

I'ROCESSO N.' 202- 60112000-3 
Reclamante: Raimundo Conceição da SilvaM arques 
Adv.: Nailira Januãria Silva de Souza 
Reclamado: LIDER LTDA 
Adv.: Valdir..Dcmau.lo de ]Jaula Moura 
6n!!n!Q: ~ reclamanh:, para infom\:t.r o recebimento referente a pane 
do JKlgamcnto do processo supra. Ao rcclamallo, para comprovar os 
recolhimentos das cust:L'i c das contribuições sociais, sob pena de · 
prosseguimento da cxccuç:to. com manulcnç:'lo da ordem de prisão. 

I'IWCESSO N." 202 - 652/2001 -x 
Rec laman te: Lindonmr Cardo~o Santos 
Adv.: \Jiissos Trasd 
Reclamado: COPA- Construções c pavimcntaçao LTDA 
Adv.: Marisc Regi na Docbdi 
Assunto: ao reclamante, p:~.ra infomtar em juizo, no prazo de 05 
(cinco) dias, cumprimento do acordo. sendo o sil~ncio dcsh: 
considerado como rcsposla posili\'3. 

PROCESSO N.'202 - 580/2001-0 
Rec13.mante: Marciknc Oarbos:J Correia 
Adv.: Ftanklim Macedo 
Reclamado: Conslnltora Engcnhnrq L TOA 
Adv.: llorácio Magalhães 
~: ao reclamante, pnra lU mar ci~ncia acerca do bem ofl.!rccido à 
penhora Os. lOS. 

PIIOCESSO N." 202- 61612000-X 
Reclamante: Ercimat Costa da Silva 
Adv.: Jmé Oliveira 
Reclamado: E R S Projetos e Con~truçiks 
Adv.: 1-lumherto Salc..~ llatista 
All!JJ!.!Q: ao reclamante, comparecer no prazo de OS (cinco) dias, p31a 
ncompanh:lf o executante de mandados n:1 diligêncin. 

PROCESSO N.' 201 ...,.'1~301200 1 -1 
Keclani:mte: Edilson Magalhncs de Souza 
Adv.: Osvaldo Sou7.a de Campos 
Reclamado: Fundação da Promoção Socié'!.l do Amapá 
ruJ_u..!llQ;_ao reclamante, para apresentar a CTPS. em 05 (cinco) dias . 

1'R0CESSO N.' 202-191212000-8 
Reclamante: Jvani ldo da Silva Pereira 
Adv.: Márcio Valeria Picanço Rego 
Reelomado: REICON- Rabclo lnduslria com<rcio pavegaçdo LTDA 
Adv .: Kelly Cristina Orag3 de l.ima 
~: ao reclamante, para apresentar sua CTPS • no prazo de OS 
(cinco) dias, pwa as devidas rttificaçOcs. 

PROCESSO N." 202 - 106212001-S 
Rcclnrnante: Benedita Quintcla C:ltdoso 
Adv.: Rosdy Alencar de Campos 
Reclamado: Fundação da Promoçao Social do A mapa 
Adv.: Regina llclcn:l Batista. 
6llli.!!!Q: ao reclamado, para proceder â anotação do contraio de 
trabalho na CTPS da reclamante, no pra.:t:o de 48 horas. 

I'ROCESSO N.' 202- 2JS/2001-S 
Reclamante: Rosivaldo Alves N:l.Scimento 
Adv.: Ulisses Tra.sel 
Rcclrunado: Jaciara Andrade Dias ME 
ÂS.!'.!!.!ll..Q;. ao recl~lBnle, tomar ciência acerca da ccnidao de fls. 79, 
para que se manifeste, em J() dio.s, sendo que neste p~azo d..:vcrá 
indicar bens da cxecu!ada passrvcis de penhora, bem como a 
loe<J iizaç:lo dos mesmos, sob pena da suspensão do curso da cxccuç:1o. 
pm 90 dias, sendo que expimdo estes prazo este leito será remetido ao 
arquivo provisório, nos tcnnos do art. 40 dil lei n. 6.830/80. 

PROCF.S~O N.' 202-2393/1999-1 
Rc:clamantc:: Emília farias Oarros 
Ac.Jv.: Clcide Rocha da Costa 
Reclamado: XERFAN E CIA. LTDA 
~JQ: 30 reclamante. para tomar ciência ac-erca do documento de 
fls. 87, arn:xo nos aulos, no prazo de OS (cinco) dias. 

!'R O CESSO N.' 202- 44mOOI -3 
Rcclnmante: José Luiz Corrêa Nobre 
Adv.: Clcidc Rocha da Cosia 
Reclamado: SANA VE Transporlcs Rodoviàrios LTUA 
Adv.: Kclly Crist ina Orasa 
A;.;:.uruo: ao reclamado, tomar ciência do despacho: •• Homologo o 
acordo de fls. 3221323, para que produza os seus eiC:i!os legais c 
jurldicos. d~,;vcndo a CX\:CUialla COIIlprovnr, em atê 10 dia:s upós o 
dcp~ito da última parcela, o n:colhimcnio das coolribuiçOc:s 
providenciarias" 

PROCESSO N.' 201 - 2521/2001-5 
Rc:clamantc: Josclmir Pastana da Sil\'a 
Adv.: Ulisses Trascl 
Reclamado: Distribuidora i\mapaense de Bebidas LTDA 
Ad\' ,: Ocinéa Cristina de Sousa Pcrcirn 
.6.ll!m_t.Q: ao reclamante:, paru tomar ciência quanto as petições de 
fls.59 ,60 anexas ao processo, no pr32o de OS (c inco) dias. 

I'ROCESSO N.• 202 - 237712001-2 
Embargante: Comcrci:d Oliveira de Souza 
Adv.: Caleb Garcia Medeiros 
L!mbargado: Josê Vilas Boas Tabosa Júnior 
6lli!!!l!! : a cmbargan!C. para fazer prova de consti!uiçao judicial. sob 
pcq01 de . indeferimento da petiçao inicial por falta de: documento 
indispensável ã propositura da açao. no pru.o de I O (dez) dias. 

PROCESSO N.' 202-3012000-2 
Rcclaman!c: Espolio de M:irio Hil!on Henrique da Silva 
Adv .: Jean Ca.rlo dos SõUltos Ferreira 
Rcc1:un:u.lo: OachNcl Robcrh> Scna de Almcido- TJT, DO CARTOR 
Adv.: Carlos Renato Montes Almeida 
âill!.'!J.Q: )10 reclamante, par tomar ciência, em os (cinco) dias, sobre a 
pctiçâo de: fls_ 377/378, ~42. para comprovar o recolhimento 
das CU.<tas processuais em lO (dez) dias. 

PROCF.SSO N.' 102 .:.1219/1997-X 
Reclamante: Janetc Fcrrcint Lima Cavalcante 

( DIÁRIO OFICIAL) 

Adv.: Adelmo Caxias de Souza 
Reclamado: ENDESUR 
Adv.: Debora Sorgi M. Ferreira 
Assunto: ao rcclwnado, tomar ci~ncia do despacho a seguir: 

· "'Homologo o acordo de Os. 289/290. Cuslas c contribuiçõ<S 
providenciarias ficam a cargo da executada, que devcrã com provar 
seus recolhimentos em I O (dez) dias. dn valor porem acordJdo "
proporcionalidade entre verbas remuneratórias c indenizatórias é de 
SO% c já que o objeto da lide é sabi.rio retido, sendo que a dobra do 
an. 467 da CLT tem naturc"' de penalidade. Desse madu, a pwcela 
prcvidenciãrias deverá incidir sobre: KS 967,00'' 

PROCESSO N.' 202 - 30J812001-7 
Reclamante: Scbasti~o Manoel de Carvalho 
Adv.: Clcidc Rocha da Costa 
Reclamado: Sindicalo dos Arrumadore.s do [stado do 

Amarã!BERTOLINI TransJ'(lncs 
Adv .: Manoel Raimundo 

. Adv .: Cleusa Amália 
~!Q:.M!.IIDJ!lli\ll..ll;, Iomar ciencia do despacho de fls. 150 "Nego 
seguimento ao Recurso Ordinário, porqLte deserto'", ªº--LCQi}n..Jill1.Q, 
IOm3f cí~ncia do despacho de fls. ISO "'Nego seguimen to .ao Recurso 
Ordinário. porque deserto'' 

PROCESSO N.' 202 - 173011997-7 
Reclamante: José Haroldo dos Sanios [Jarros 
Reclamado: SanCC)T I.TDA c Outros 
Ad\•.: Crulos Auguslu Tork de Oliveira 
lllswll.Q: ao reclamado, para pagar a diferença em 48 horas, sob pc113 
de prossl.!guimenlo da execução. 

PROCESSO N.' 202 - 1070/1999-5 
Rcclan1nntc: Jcrlcrson de Queiroz Menezes 
Adv.: llil lon Gonçalves Ribeiro 
Reclamado: Oanco do Brasil SIA 
Adv.: Sulamir Monassa Almeida 
&.w~-ª..Q._Jf_c:(a.~. paril apresentar os comrachcques faltantes, 
mes.:s Maioi'J4 6 Outubro/96 c Fevereiro. Abril c Agosto de 1997. ' 
bem como os dcmonstrati\·os de pagamento, ao reclamado, para 
apresentar os contracheques faltantes, meses Maio/94 ã Outubro/96 c 
Fevereiro, Abril c Agosto de 1997, bem como os demonsuativos de 
paganu:nto. 

PROCESSO N.' 202- 2SOSI2000·0 
Reclamante: Otávio Vieira do Nascimento Neto 
Adv.: Elias Salviano f-arias 
Reclamado: Empresa Estrela de Ouro LTOA 
Adv.: Fcmando Antônio de f-nrias Aires 
~: ao reclamante, para informar o valor sacado a lindo de 
FGTS, para que: se possa ser abatido os va lores sacados. 

PROCF.SSO N.' 202, J.l9/1999-X 
Reclamante: Joio Lui:t da Silva Pereira 
Adv.: Carlos Augusto Tork de Oliveira 
Reclamado: AMCEL- Amapá Florestal c Celulose 
Adv.: Gilson Ribamar Monteiro da Silva 
6.~ ao rcclama[lJ~. para tomar ciência da atual izaçiJo 
previdenciária, sobre:: o acordo homologado, no prazo de l O (dez) dias, 
ao~@. para tomarciencia da ntunlizaçilo previdenciária, sobre 
o acordo homologado, no prazo de lO (d~z) dias. 

! ' VARA DO TRABAU-10 DEMACAPÁ 
Av. Duque de C:a.J{i:t.S, 116 - Centro 

Fone/F:~J<: (96)222-1397 

MARIA ZU! LA U MA DUTRA 
Juiza Titular 

c-mait: maria.:r:uila@nS.gov_br 

F.XI'EOIENJEDE IN"OMACÁ O PARA CIINC!A DAS 
~·ES EDFSE!IS ADVOGADOS 

Proccsso n• : 201-3366/01-ll 
Rcd•mance: LEYLA REGINA DAS MCRCES ABDON 
Adv: ] UP!ARA ARAÚJO RIBEIRO J UNIOR . 
Redamada: EMTU - EMPRESA MUNIC IPAL DE TRANS 
URBANOS 
Adv: FlAVIA NO SANTA ANA ALMEIDA 
DESI'ACHO: AO RECI.A~!AOO, PARA JI.!ANIFESTAR.SE 
SOBRE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÁ O OPOSTOS 
PEI..O RECLA~!Ai'HE.. 

Processo n" : 201-3597/01-X 
Rccl•mantc: JONEDA SILVA COSTA 
Adv: ] OSÉELIVAWO COUTINHO 
Reclamada: LTS CONSTRUÇ(>ES LTDA 
Adv: WALELI GOUVEIA RODRIGUES 
DESPACHO: ÁS PARTES. PARA TOMAIIEM CIÍNCIA DE 
QUE OS E.'.IBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO 
RECLAMADO NÁ O FORAM CONHECIDOS; AO 
RECIAMAI'ITE, PARA APRESENTAR SUA CTPS, ONDE 
DEVERÁ O SER FEITAS AS ANOTAÇOES 
DF.rERMINADAS EM SENTENÇA. 

Prooesso n" : 201-2162/99-4 
Excquenlc: JUVENCIO FERREIRA DE SO UZA 
Adv: ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA E SILVA 
E.'ccu1•da: MADEIREIRA ICOMAP 
Adv: 
DESPACHO: AO REClAMANTE. PARA COMPARECER A 
ESTA SECRF.rAR!A, A FIM DE RECEBER SUA CTPS. 

' O pres-~ntc cxpcdien«c scnl publicado na forma da lei c afixado 
no lugar dr costume. Dado c p1.SS3do nesta àdadc de Maapá, 

nove dlas do mis de ( cv • o ano do i11 mil e dois. Eu, 
Bclirn . Cavai nte. tó::nic:a. judiciária., 

Dire tor d e S ecretaria 

2" VARA DO TRABALIIO DE MACA PÁ 

JUIZ SUBSTITUTO NA TITULARlDADE 
SÉRGIO POLASTRO R JOEIRO 

DIRETOR DE Sf.CRf.T A RIA 
~li\1\CO CÉSAR O. WAN-,\1 E\"1. 

U F:S I'A C II OS 

PllOCESSO N' 202 - 0013/02-S 
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RF:C LAMANTE: NATALIA Hi iTOSA DE SOUZA E SILVA 
ADV.: MANOEl- CARLOS PEREIRA SOUZA 
IU:Ct.A~IADO: MARISA LOJAS VAREJISTAS S/A 
ADV.: KELLY CRISTINA [lRAGA DE LIMA 
DESPACHO: AO PATRONO DO RECLAMANTE. 
CONTRAMINUTAR RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO 
PELA PATRONA DA RECLAMADA. 

PROCESSO N' 202-0032102-9 
RECLAMANTE: MARIA NODCJE DE SOUZA BARBOSA 
ADV.: .VIANOEL CARLOS PEREIRA SOUZA 
l!t:CLAMADO: MARISA LOJAS VAREJISTAS SIA 
ADV.: KELI. Y CRISTINA ORAGA DE LIMA 
OESI'ACIIO: . AO I' A TRONO 00 RECLAMANTE. 
CONTRAMINUTAR RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO 
PELA PATRONA DA RT;CLAMADA. 

I" V AltA 00 TRADALIIO I)E MACAPÃ 

rroce.;~m n"; 201-1072/0!-8 
F:>cqucnlc 1:-IALDO ~IACLEL DA CllUZ 
E>cculad<>: !\E RI & SANTOS E CIA L TD.-\. 

Pelo presente EDITAL fica citado o EXECUTADO 
3Cint:l Cf)ignl rotdo, atunlmente em lu~ar incerto e não sabido, para 
pn~ur r m 48 (<IUU teota c uito) horu~, ou garantir a execução, sob 
pena. de- pcnhon, a quantia de RS· 780,00 (SETECEI'rl"OS E 
OJTEl\'T,\ REAIS), confom 1e abaixo discriminado: 

I' VARA 0 0 TRADAI.IIO DE MACAPÃ 

EDiTAL m; C!IóÇ.ÃQ 

Pl"Ocmo o": 201-1700,'01-0 
Ext•lucnle:CLEIDIA:-IE PACIIf:CO llO A~IARAL 
Executo do: A:\A U:;CIA CARDOSO DA SILVA 

supn, 

I'do presente .EIHl'AL fica cilndo o EXECUTADO 
acima epigr3.f:ldu, atUalmente em lut;:tr incerto e não sabido, paro 
pagar em 48 {q uan•nfn c oito) hor:u, nu ~o:anmlir a execução, sob 
Jl Cna d t- p['nhora, a •Juantio de RS-281,00 (UUZENTOS E 
OITENT A E UM REAJ S), coof onne ab aixo discriminado: 

._!rin. CorriHi.~·-· ---- ______ !!_~.--:---== ~~~:-~·.Toõ; 
Mulla .!\S _ _.!._ ____ ____ ~1 
INSS ··--· _ - ··- RS ___ --·-- 2_1~ 
TOTAl. . . ·-··----- .. RS 2HI j 

I' YAit.-\ DO TRARA.UiO DE MACAPÁ 

E!)JTAL QE CITAÇ.Ó.Q 

Processo n•: 201-2~58/01 -2 

ExcquenteRAL\1UNOO NONATO fERREIRA 
Executado: RA1~1UNilO DE SOUZA. 

Ptlo prcsculc EDITAL fic3 citado o EXECUTADO 
acima t pigraf<tdo, atualmente em Jug.ar incer1o e oito sabido, para 
pa)::ar em 48 (quarenta e oito) horn!õ.'nu ~urun tir a execução, s ob 
p~n111 de p~nho 1"11• a tluanlh• de RS-247,86 (DUZENTOS 1-~ 

QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS . 
CENTAVOS). conrorme abaixo disc-rimin<tdo: 

Pri·.~ Co~rigido _:. - --- --··-- · · - iif....,..------143 i 
:~~i. · · ~-~~~-=~==-~ ·.·· .:--~~=--=--==!~s~j · 
TOTAL . _ ·-- _ • ~S_j_ ___ _ 247,8~.1 



Macapá, 26.02.2002 

I" VARA 00 TltAilALHO DE MACAPÁ 

EDITA!. DE NOTifl.cAÇÂQ 

Procnso n•: 20l-1502100-0 
t:xequenlo:ROIJERTO SAI.AZAH SOUZA 
lixt<'ulado: RUI GONÇALVES LIMA. 

Pelo prescn1c EI>ITAL fica NOTIFICADO 
EX'EQUENTE ac1ma cpigrafado, para CUMPRIR A 
DETERMINAÇÃO AI3AIXO: INFOR~W!, NO PRAZO DE OS 
(CINCO) DL>\S, SI:: TEM INTERESSE EM ADJUDICAR O 
UEM PENHORADOS NESTES AUTOS. Dado c passado nesla 
cidade de Macap~. aos DEZOI'(O dias do mê.• de FEVEREIRO do 
ano de DOIS MIL E DOIS. Eu, (Anlonio Ronaldo Dias do Vale), 
Técnico Judiciário. lavrti o prescnlc. 

~ 
Di.rttor de SKreta ria 

-~ ---- -----
I' VARA DOTitAllALHO I.I EMACAPÁ 

I' roces.«> n•: 20 1·2485/99·6 
Exequenle:JOÁO LUIS LOPES SIMÕES 
Ex<Clll•do: :"j[\\'IJRAVOS - IND. COM. E REP. LTDA. 

l'clu pre..,nle EOITAL fica NOTIFICADA 
F.XECln"AUA i:lcirna cp1gral:-tdo, para tomar ciência de que: FOI 
PENIIORADO /\OS At:TOS O SECUTNTE DEM: OI (UM) 
REFRIGERi\llOil 01!,\ S I'F.MP. MODELO DUPLEX, CO!! 
MAftROM, EM llOM t:STADO '>E CONSEHVAÇÁO E 
FUNCIONAMENTO, AVALIADO EM RS· I80,00 (CENTO E 
On 'ENTA REAIS)". Dado c passado nes1a cKladc de Macapá. aos 
DEZOITO dia.' do rnts de FEVEREIRO do :lliO de DOIS MIL E 
DOIS. Eu. (Aolooio Ronaldo Dias do Vale). Tronco Jud1clino, 
Lavre1 o presente. 

, _k=~-
Dirctor de Secretaria 

I'VAIIA IJOTRAUALIIO DE MACAPA 

mJ..llE NOTIFICACÃO 

I'I!OCESSO N" 201 -2939/01 -7 
RECLAMANTE: MANUEL JOSÉ UMA DE MORAIS 
RECLAMADOS: SR CONSTRUÇÕES E COM. 
I.TilNMUNICIPIO DE MAZAC.AO·PREF. MUNIC. 

Pelo presente edital fia notiric:tda a 
RECLAMADA. S.ll. CONSTRUÇÕES E COM. LTDA. para 
CONTRAMINUTA!l 0 RECURSO ORDINÁRIO INTERPO~'TO 
PELO 2" RECLAMADO. Dado c passado ncsla cKladc de Macapá, 
aos ~vc dios do mh de fevcre~ro do ano dois mil e dois. Eu, 

-(Maria de lklém f'. Cavalcanlc), Técnica Judiciiria. 

lavr presenlc. J ~ 

~~NETO 
Diretor de Secretaria 

I' VARA DOTRMlAU-!0 DE MACAPÁ 

PROCESSO N" 201·2939/01 ·7 
RECLAMA~ MANUEL JOSÉ UMA DE MORAIS 
RECLAMADOS: SR CONSTRUÇÕES E COM. 
LmN";1UNICIPIO DE MAZA(iAO·PREF. MUNIC. 

Pelo presente edital fica notificada a 
RECLAMADA, S.R. CONSTRUÇÕES E COM. LmA, parn 
CONTRAMINI.!TAR O RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO 
PELO 2" RECLAMADO. Dado c pa.o;.udo nesta cidade de Macapá, 
aos d no e dias do mh de revcrciro do ano dois mil e dois. Eu. 

(M•ria de lleltm F. · valcanlc), Ttcnica Judici,rla, 
pi"Qentc. 

Diretor de Stmttlfia 

(DIÁRIO OFICIAL) 

TriJmnal de Justiça do Estado 
Des. Carmo Antonio de Souza 

TRIBUNAL PLENO 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N." 101/01 
Excipicnle : Jaoo Alberto Rodrigues Capiberibe 
Advogado : Joot Maria de Souza Barbosa 
Exceplo : Dcscmba:gador Carmo Anlllnio de Souza 
Rclalor : Desembargador Mello Caslro 

"Vistos, etc .... 

A prcscnle Exce~ de Suspeiçllo foi manifestada nos aulas da 
Apelação Clvcl n. 923.0 I, que lem como Apelante o cidadln JOÃO 
ALBERTO RODRIGUES CAPIDERIDE c Apeladas EDITORA 
GRÁFICA DIÁRIO DO AMAPÁ E LEONAI RUBEM FERNANDES 
GARCIA. 

Trata·se, assim, de ação pessoal contra o cidad~ c nAo contra o 
Governador do Eslado do Amapâ, figuras diStintas e que nao se 
confundem. 

Destane, nlo obstante esta cxcc:çikl SCJII fruto de abuso processual c 
lit1glncia de mi-fé porque o recurso fora julgado em 8-5..01, tempos 
antes de sua intcrposiçlo c transitou livremente em julgado, .tt!.li.sJ.l.D. 
"!.ll..U.L embora nào tenha qualquer interesse direto ou indireto na 
causa, por questlo de fo ro lnlimo- CPC art. 135, § único-. dou· 
mt: por im pedido de (uncionar- nula causa. 

A Secretaria para baixa c rediSiriboiçao. 

Publique-se, Registre-se c Intimem-se. 

Macapâ, AP. 23 de fcmciro de 2002 

(a) Desemba11:ador IIONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Rtlalor" 

VA VIEIRA 
unal Pleno, em cxtrcfcio 

TRIBUNAL PLENO 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N." 102/01 
Excipiente : Joan Alberto Rodngucs Capiberibe 
Advogado : José Marm de Souzll Barbosa 
Excepto : Dcsemborgador Carmo An10n1o de Souza 
Relator : Dcscmb:ugador Mello Castro 

UVistos, etc .... 

A presente Exceçao de Suspeiçllo foi manifcstad~ nos aulas _da 
Apelaçao Clvtl n 962.01, que tem como Apelante o cidadao JOAO 
ALBERTO RODRIGUES CAPmERmE e Apelado o DIÁRIO DO 
AMAPÁ. 

Trata-se, assim, de açtkl pc~soal contra o cidadêo c ndo contra o 
Governador do Estado do AmapA, figuras dislinlas c que nAo se 
confundem. 

Destarte, nao obstante esta cxccçao seja fruto de abuso proccssua.l c 
liligãnc•a de mHt porque o recurso fora julgado em 19-6·01, lempos 

, antc.s de sua intcrposiç:kJ c trans1t0 Wl julgado, bem como o Exc.cpto 
n!o funcionou na Turnu de Julgamento, q rUdlo anua. embora nào 
tenha qualquer interesse direto ou indireto na causa, por qucstlo de 
ruro lnlimo- CPC art IJS. § únjco -, dou~mc por impedido de 
funcionar nclla uusa. 

A Secretaria para baiu e rcdistribuiçao. 

Publ ique-se, Registre-se e lntirncm-sc. 

Macapâ, AP. 23 de fevereiro de 2002 

(a) Dmmbngador IIONILDO AMARAL DE ~IELLO CASTRO 
Relator" 

TRI1JUNAI. PLENO 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N." 103/01 
~xcipicntc : Jolo Alberto Rodrigues Capiberibe 
Advogado : Jost Mario de Sou1.a narbosa 
Excepto : Desembargador Carmo AniOnio de Souza 
Rclalor : Desembargador Mello Castro 

"Vistos, etc .... 

A presente Exccçlo de Suspe1çlo fo1 manifcslada nos autos da 
Apelaçao Civcl n 961.() I, que ltm como Apelante o cidodan JOÃO 
ALDERTO RODRIGUES CAPIUERmE c Apelado o JORNAL 
DIÁRIO DO AMAPÁ. 

Trata-se, assim, de a,.ao pessoal contra o cidadão c nâo contra o 
Governador do Estado do Amapá, figuras distintas c que nan se 
confundem. 

Dcstarlc, nJo obslanle CSII exccçlo seja f MO de abuso processual e 
liligância de má·ft porq•c o n:curso fora julgado em 19-6-0 I, tempos 
ames de sua inlerposiçlo c transilou livremente em julgado, tllliiJJ.t! 
a.n..tn. embora nlo Lenha qualquer interesse direto ou indireto na 
causa. por quesllo de foro tntlmo CPC lfl IJS § llnico -, dou
me por impedido de funrl onar nt.lla u usa. 

À Secretaria para baixa c rcdistribuiçAo. 

Publique·sc, Regime-se c lntimcm·st . 

MacapA, AP, 2J de re .. creiro <k: 2002 

(1) Desemba11:a~or IIONILOO AMARAL DE MEI.I.O CASTI!O 
. Rclalor" 

MORCANII ~VA VIEIRA 
Oitei.Ora da Secrtl3.ri~i/~l Pleno, em exercido 

Pág.23 

TRIBUNAL PLENO 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N." 104/01 
Excipiente . Joao Alberto Rodrigues Capiberibe 
Advogado : Jost Maria de Souza Barbosa 
Exccplo : Desembargador Carmo AntOnio de Souza 
Relator : Desembargador Mello Castro 

"Vistos, etc .... 

A presente Exceç:lo de Susperçâo f01 manifeSiada nos autos do 
Agravo de lnslrumcnto n. 761-Q I, que lcm como Agr•vantc o cidadão 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE e Agravada a Ora. 
MARGARETH SALOMÃO DE SANTANA. 

Trata.se, assim, de açao pessoal con1ra o cidadan c n:Jo contra o 
Governador do Estado do Amapâ, figuras dislintas c que nan se 
confundem. 

Destarte, nAo obslanle tsla exccç«o seja fruto de abuso processual c 
litigância de má·fé porque o recurso teve denegado o efeito 
suspensivo em 3-9-01, sem oposiç:So da parte, t trtidQo 1ncn , bem 
como o Exceplo na condiç:Jo de Presidenlc do Tribunal de Jusliça nao 
in1egrará a Turma Julgadora 

Embora nlo lenha qualquer mtcresse direto ou indireto na c3uS:l, 
por qursl! o dt foro fntimo- CPC ar I 1 3~. § 6njco -. dou-me por 
impedido de runcíonu nula causa. 

À Secretaria para baaxa e redastribuiçlo. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se. 

Macapâ, AP. 23 de feverwo de 2002 

(a) Desembargador HONI LDO AMARAL DE MELLO <:ASTRO 
Relator'' 

TRIBUNAL PLENO 

EXCEÇ,\0 OE SUSI'EIÇÀO N." 133/01 
Excipienu: : Jo:Jo Albeno Rodrigues Capiberibe 
Advogado : Jost Maria de Souza Barbosa 
Exceplo : Desembargador Carmo AntOmo de Souza 
Relator : Desembargador Mello Castro 

1'Y 1Slos, etc ... 

A presente Exccçêo de SuspeiçAo foi manifestada nos autos _do 
Agravo n. 811·01, que lcm como i\gravanlt o c1dad:Jo JOAO 
ALBERTO RODRIGUES CAPII3ERIBE c Agravada a Dra 
MARGi\RETH SALOMÃO DE SANTANA. 

Trata-se. assrm, de açao pessoal corura o c1dadao c nO.o eonlm o 
Governador do Estado do Amap:\. figuras d1stintas c que nl'lo se 
confundem. 

Destarte, nâo obstante esta exceçAo seja fruto de abuso processual c 
liligãneia de mA·ft porque o Desembargador Exteplo, na qualidade 
de Presidente da Corte, n:lo intcgnrâ a Turma Julgadora..tUJ.i..l,l.U 
lnll1. embora não tenha qualquer interesse direto ou indireto na 
causa, por quut~o dt foro Intimo- CrC art. 135. § üniro ·,dou
me p or impCLiido de runcionar n~la causa. 

À Secretaria para baixa e redislribuu;tlo. 

Publiquc·se. RegiStre-se c lnumcm-sc. 

Macapã, AP. 23 de fevereiro de 2002 

(a) Desembargador IIONILDO AMARAL DE ~I ELLO CASTRO 
Relalor" 

VA VIEIRA 
nal Pleno, em cxcrcicio 

TRIBUNAL PLENO 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N." 134/0 1 
Excipiente : Joao Alberto Rodrigues Capiberibe 
Advogado : Jost Maria de Souu Barbosa 
Excepto : Desembnrgador Carmo AntOnio de Souza 
Relator : Desembargador Mello Caslro 

"Vistos, etc .... 

A pn:scnle Exceça<> de Sospei~ foi manifestada nos autos da 
Apelaçan Clvcl n. 870-QI, que lcm como Apelante o cidodilo JOÃO 
ALBERTO RODRIGUES CAPIOERIBE c Apelados TROPICAL 
RÁDIO DIFUSÃO I.TDA, ANTÔNIO DE PÁDUA PIRES 130RGES 
E LUIZ GIONILSON PINIIEIRO BORGES. 

Trata-se, assim, de l!IÇ IIO pessoal contra o cidadao c nao contra o 
Governador do Estado do Amapá, figuras distintas c que nao se 
confundem. 

Destarte, nâo obstante esta exccçOO seja fruto de abuso procc.ssual c 
liligância de mâ·ft porque o recurso foi julgado em 7-8·0 I c traruitou 
em julgado, (Cd jdlo anua, bem como o Exceplo na condiçllo de 
Presidente do Tribunal de JUJtiça nlo integn.rá a Turma Julgadora.. 

Embora nlo tenha qualquer interesse: direto ou indireto na causa. 
por quesll o de foro Intimo- CPC ar! IJS, § úojco-, dou·mc por 
impedido de funtiour nesta uusa. 

' A Sccrclaria para baixa c redislribuiçan. 

Poblique·sc, Regislrc-sc c lnlimcm-se. 

Macapâ, AP. 23 de fevereiro de 2002 

(a) Dmmba11:ador IIONILDO AMARAL DE MELLO CASTHO 
Relalor" 

MORCANI~ LVA VIEIRA • 
Direrora da Secre,tarY~o ~naJ Pleno, em cxcrclcio 

.... 



Macapá, 26.02.2002 

TRIBUNAL PLENO 

F.XCf:Ç,\0 DE SUSPEIÇ,í.O N.' 135/01 
E.xeipicntc : JoJo Alberto Rodrigues Capiberibe 
Advogado : los~ Maria de Souz:~ Barbosa 
Excepto · : Desembargador Canno Antônio de Souza 
Relator · : Oc.scmbargador Mello Castro 

''Vistos. etc . . 

A presente Exceção de Suspciç!'lo foi m:mifcstada nos autos da 
Apclaçao Civcl n. 894-0 1, que tem como Apelante o cidad:lo JOÃO 
ALBERTO RODRIGUES CAPlllERiflE c Apelados o JORNAL 
DIÁRIO O() AMAPÁ E LUIZ MELO FERREIRA 

T r~lta-sc, assim, d~ açt'lo pessoal contra o cidadao e ni!o contra o 
Governador do Est;1dO do Alnapâ, figuras distintas c que n~o se 
conrundcm. 

Destarte:, nâo obstante esta cxccçâo seja fruto de abuso processual c 
litisáncia de mó-fó porque o recurso for> julgado em 14-8-01, tempos 
antes de sua interposição, !!!.li..UAO--ªJlt!a. embora nâo tenha 
qualquer interesse direto ou indireto na causa. por questAo de: foro 
intimo - C.JlC art. 131\. § únjco ., tlou·mt por impellido de 
fundonar nesta causa. 

À Sccret3r ia p:ua haixa c rcdistribuiçtlo. 

Macap;\, AP. 23 de fevereiro de 2002 

(a) Desembargador IIONILDO A~IARAL DE ~IELLO CASTIIO 
Relator" 

~ IORGAI\II .~LVA VJEIItA 
Diretora da Secrct!ll"ia}ro~;iÇnal Pleno. cnt ext:rcicio 

TIUBUNAL PLF.NO 

EXCEÇÃO DE SUSPt: JÇÃO.N.' 210102 
Excipiente : Joâo tdbcrto Rodrigues Capiberibe 
Advogado · Marcelo Vieira de Campos 
Excepto : Desembargador M.irio Gurtyev de Queiroz 
Relator : Desembargador Mello Castro 

" Compteende·sc bem o instituto (o abuso do direito) quumlo se 
consit/era qui! o tlireito rubjetÚ'O, poder dt agir, I, tia sua 
r~aliza('do normal, o uso, t, na sua realizaçdo anormal, o 
abuso. "(Prof José 0/fmpio de Castro Filho, in o Abuso 1/o Direito 
no Processo Civil, Ed. Fortll.<e, 1960,p. 2/). 

"Vistos, ele .•.. 

JOÃO ALUEIITO ltODRIGUES CAPIUEHIIJE, bmsiloiro, 
casado, Governador do Estado do Amap;i. por seu procurador. inscrito 
na S<ccional de Sâo Pnulo, em longa pct içoo argOi Exceção Susp<içâo 
em face ao Drsembar l!:ldur 1\tário Gurtyev lle: Quei roz. sustentando 
o seu impedimento para funcionar no Mandado de Segurança n. 
4fití.Q I, fundando as suns alcgaçôc:s c:m suposta inimizade capital. 

Prcambularmcntc é ncccssârio registrar. para melhor c.ompreensao 
dil realidade, que a nctidn iniriRI dcsts Excedo é rsl rrcotipadll 
~endo idfnlica h contid ttS mts Exrrcõcs de Suspck~o dç n1imerns 
235-02, 236-02, 237-02. 2Ja.oz r 2~6-02 to<las contra o mesmo 
Dc:scmb:ugador, onde mudou·sc, ~penas, a indicaç:lo do processo 
con1ra o qu31 C mosn ifest:~da. 

~f.~~..!!lf!~:t có~n.mQ..\!lliffi. sem quol4ucr conteUdo 
bâsico de fundamento obrigatório em processo desta naturcz;a, 
ciM:gando mesmo a cometer a heresia de afirmar " ... no qual V. E'l:a., 
orà um dos Exceptos, otua como Prt.Iidenlt tio desautoriz. fldo 
Tribunal Especial de E.'l:ceçao" (sic, U. 7). quando o oro. Excepto, 
Oes. Mârio Gurtyev de Queiro1., jamais fora o seu Presidente, mas que 
comprova a sua utilizaçâo rcpnxluzida. c com erro grave. 

Nce!!SS~rias se fali:tm essas considerações, tipificadoras do abuso de 
direito c litig:lncia de m~..f~. eis que serão an:tlisadas no momento 
oportuno. 

Após afirmar que intentou em 19 de lkZcmbro de 2000 comra o ora 
Excepto c: contra todos os Desembargadores simplesmente porque 
compuseram Tribunal Espcciol de" Jurisdição Misra pre\•islo c criadq 
~~ do ar! 78 da Lei n 1.012/50. vern através de extensa. 
confusa c desordenada petição. <H.:omp•mhada de 2.205 fls. em XI 
volumes - como se quantiUadc geri\ssc fundame:ntu_,.ou qualidadt • 
trazer :\ colaç:'lo rcfcr~ncia.s a alguns processo.s j á julgados c ou ~::m 
tramitaç:lo, pJra concluir ser o ExcffPIO seu in imigo capital, Slluaç:lo 
essa que, a seu ver, estaria caractt:rizada nas remissões aos 
docun1cntos que incluiu nos onze volumes. 

. Sâo fatos c menções distorcid:u a respei to de outros processos. com 
desconexas citações como, por exemplo, no item 111, n. 10, ao se 
reportar ao mandado de segurança n. 360-00 relativo a um deputado 
cstaduoll, para no item IV. n. 12. trazer a tona a questão relativa ao 
processo de imp('achmcnt relativa ao fundo da FUNDEF abc1to pela 
Asscmbl~i3 Legislativa, tra1.cndo :\ discussi'lo matéria acerca da 
improcedência dll denúncia, consir.lcrações sobre impronúncia. n. 17, 
'"dc~obclli ~nda a Constituiçi1o da RepUblicaw (sic), n. 17,1J1.qLtÇ 37, 
quando na realidade wgucl~ proctsso foi :ulltl:ulo pelo Tribun:1 l 
Esnrdal Misto com o voto do ora Excepto. 

No hem V. n: 37, ainda sem qualquer embasamento legal. ngridc a 
ho'nra c: 'a dignidade daqueles mngistr:~dos que compuscmm aquele 
Tribunal criado por força da Lei 1.079/50, dizendo do 
• ... prosseguimento de unta '" farsa" c: deste monstrengo jurldico que é 
esse pscudoprocçsso ... •• deixando conotação de que foi por " .. .impulso 
de antipatias ou inimi7 .... 'ldcs pessoais. ou sob (L vindita de interesses 
eontrariados"(sic), procurundo o Excipiente colocar-se como vitima de 
interesses contrariados c de n3o complacCncia com o crime 
organiz:i'do, que n pós sob mira de vingança embora tenha aumentado 
o seu prcstfgio junto 40 povo, à N:~.çllo c até internacionalmente, (sic), 
o que n!lo correspondc a nenhuma realidade. 

Esses fatos. ~rincipais. scrao objetos de anàlisc c considerações no 
momento próprio. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Por úllimo. no ilem...YJ.Jl.....11. sob a denominação de " fatos do 
prcscntt: processo" (sic), nada alega ou comprovõt sc.:n!io num 

.exercido de futu roloa.ia ao susteutur auc: 

"o presente proctsso atú 110 cirCuito daqueles atos cuja tl~cisüu 
serd comprometitln pela participoçiio dt it1imigos capitais tlu 
Excipiente" ... "eis qu~ ob\·/amenu se afrtstra para rodos o.t 

proassos dos quais participem rais julgotlurcs e os Excipientes 
(sic, aqui no ~·a co/u;:em de outra petiçilo erroúo). 

A pctiçó'\o inicial, grosseiramente reproduzida de outra é 
estereotipada. como se fosse uma "panacéia" para qu:1lqucr mal de 
qualquer processo. 

Afirma, por último, em manifesto desconhecimento do dire ito " ... 
que o Excipiente é d:1do como o.u torid;:uJc co<~tora" eon (lm~indp a 
nl'<;SOil Osica do.cjtladJo com a do Chefe do Pod~r Executivo, como 
scrã an<~lisado. para diier que as decisões da Corte " ... vêln sendo. 
REFORMADAS ou ANULADAS pelos Tribunais Superiores•. o que 
cons titui, como se demonstrará, outra invcrr.l adc contida num 
cmaranhudo de "fatos virtuais c publicitários" pura c simplesmente, c 
agora repetidos nesta exceção qu..: pode ser rotu lada de ;wemura. 
jurídica. 

Essa n!lo é a rc:.~lidadc, pois como camprova o "TERMO DE 
CONFISSÃO DE DÍVIDA" publicado no DOE de 28/1212000, é o 
Governador do Estado, João Albello Rodrigues Copíbcribc, <tuem 
confessa tcr·se apropriado d.: HS-16.91JI.J J0.10 -(nt~:~n·ut:t c stis 
milhõr.~. "º''<'centos ç novc:nu c um mil, ('Cilto c trinta rrlli~ c dez 
centa\'O~) do Instituto de Prcvid~ncia do Estado. o que dcmonstr3 que 
ele não é vitima de oligarquias, ptcssõcs c ou elites (s ic), mas sim 
autor de fatos gravíssimos levados a efeito contra o er:.irio estadual. 

Esse o hrcvlssimo n.: latúrio. 

Detido. 

!! 

SUSC!I\TA ANÁLISE llA Rf,~LJOAOf, 

Os autos do MS 4~q~fm: _<;llil_ç_w;_ç;1Q, tem como 
Relator o Des. EDINARDO DE SOUZA, figurando como 
Al!TORII)AOE COATOHA O GOVERNADOR DO ESTADO 
DO A~IAr,\, p.Q!1'!!1ffi o Cllt:Ff: UO POOF.R EXECUTIVO-~ 
n;,o " !}e!iSnR n!iiic! du cidad)lo ~ (~w-:_;r;a} - c Impetrante 
Wc\ton tia Silva ~avacho c Outros, c que no seu desenvolvimento 
foram ~JlS_in(oii!ll!.CÕCS à Aytoridade Co~IQ!.!Lm5 ... i!i.lll.mlli! 
mL.2UlJLlO_OL- t (' r lid:lo anua - na condição de Governador do 
Estado do Amapá. 

Em verdade, cstilmos diante de: uma heresia juridica dolo5antentc 
manifestada com o ~nico propósito de in\•iabilizar o Podr r 
Judid:1rio do Estado Amapá com aposiçõe-s de rxuçôc5 desta 
tsptcie ('O nlra todos os desembarg:ldorcs do T rihunnl, c alguns 
J ui7.cS de Direito, muit:t'i dd:\~ l'm proc r.~~ o:s j:\ julu:ulos c 
tr:Jn!iitAdns em julg3do, :~penas porque terá de se desincompatibilizar 
para tentar qualquer outra elciçl'!n e sabedor que responde perante o 
Superior Tribunal de Justiça cerca tle uma de ze na de ações pen:.is e 
noticias crime, bem como ccrcJ de: oitenta açOCs poru lares na cnpital 
deste Estado, além elo" processos que tramitam per:Jntc o Tribunal 
Regional Eleitoral rciJti\'OS a Ações de hn·cstigaç., o Judic ial Eleitoral, 
e, finalmente, pc:rantl! a Assembléia Legislat iva do Estado. 

As exceções contra 1.0Jl9i.2$.Jilim\lli>í.illl..Irilil1!'.~1. c •gora já se 
tem conhecimento. embom n;lo confirmado, que tamMm assim 
procedcrà contra todos os Juizes de Direito, visam ap(nJS rc(.ardar 
possíveis julgamentos perante o juizo niltur3l, pretendendo deslocar. 
com esse subterfúgio de abuso de dir~.:ito c li tigAIICiíl de má-fC, "' 
compct~ncia para o Excelso Supremo Tribunal Federal na tentativa de 
que pdo decurso de tc:mpo outra imunidade o ponha acobcn<tdo das 
ações que s~o contra ele movidas, embora o Tril.Junnl de Justiça tenha 
sido o mais justo e imparcinl nns suas decisões, simplesmente 
aplicando os principios constitucionais e o Direito ao caso concreto. 
fundamcntadamenlt:. 

A dimensão desses ratos cvidcncin que se encontra em jogo n:lo é 
um simples processo judicinl, mas a cxistCncin.dc.JJ.!ll .. f!.~.kLl!l cJltifu:.lQ 
fulmluaLiiv rc.s..inill:p~~Jl!!llil..J!ru;ll~illJiç~!!..JlQ 
Direito c às Leis c gu~_ijâ!U\<!J.u[\OCI...lliJ!..S,!p~ objc!\LM 
~~......!k.M~UK!~. o que me leva a mais uma ...-cz 
rch:mbrar os ensinamentos do meslrc RUY DAJlllOSA no célebre 
processo do Juiz Alcides de Mtnllonça Limà, do Rio Grande do 
Sul, conhecido como "0 CRIME DE llERMENEUTICA", quandu 
ítssim se manifestou: 

"mlo f! só a tft'/eSII de um magistrado que nesse rúpido impro\·iso 
se empreemle, mas a tios dois elementos, que. 110 selo t!at tlt7cões 

modrrna.s. cotJstilllrm a alma ( tJ nrn •o da libtrtfadt: o jUri e a 
imfepemléucia da maeisrrotura". 

Naquela época, como agora. guordada as devidas proporções, 
l!fQOI.Ia:.tc~acH:d.ir._n_i ndcp~--da_.Miu!.i.ur.;tlL•rLd9 . Est:.dq 
submetcndO·a aos caprichos e emulações do governador, sendo 
oponuno c com o mais pmfundo respeito transcrever-se os 
ensinamentos do i\H::STRI::. RUY, nilo mai :ii como o Crime üc 
llcrmenêutica, mas qualificando·o, hoje r nu«e F..<~ t:ulo, cumo o 
"Cil!M E DA f.XCF. CÃO OF.SllS!'f]Ç,\0": 

"Esta Júpbhole do absurdo ullo tem /inguag~m conhecida: 
nasceu entre nós por geraçJo t~·pontânea. E, se passar, fará da 
toga a mais humilde úus projissbes servis, estabtlecendo, para o 
ap/icat!or judicial das lei, uma subalttmidade constallftnrente 
ameaçada pelos ordcutos da ortodo.ciu cortesd. St o julgado, cuja 
opin/Uo nilo comliga com a 1/os seus julf!adous na amilise do 
direi/O escrito incorrer, por essa dissltlencia, l'm sat~çllo criminal, 
a hierarquia judicidria, em ~·ez de ser a garantiu da justiça contra 
os uros indi~·iduais dos juha, pelo sist~ma dos recursos, ter·se*á 
convutitlo, a betJtflcio dos interesses poduosos em mecanismo df 
pusrJo, para substit11ir a consci2ucia pesroal do magistrado, base 
de toda a coJtjiança na judicatura, pela açtlo caminatJr/u do 
turot. que dissollle o homm1 tm escra.:o. "(cfr. Cisur de Faria 
J(mior, in. Ret.·isto Brasileira dt Citncias Crimi11ais, IBCCRIM, 
Etl RT, vol 34, p.27J). 

!!! 

A AtiSt~CIA DF. LEGITIMIIlóllF: ATIVA DO 
F.XCII'IENTE. 

Essa Exceção foi interposta por " .. .Joao Alberto Rodrigues 
Ca(liberibc, brasileiro. casado. Governador do Estado do Amapá ... · ·~ 
sic, fl. 2 . o que dr monura gue o Excinientr t Jt pessoa fisira c que· 
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apenas se qual ificou como exercendo o cargo de Go\·ernador, e n ~ o 
pelq Governador do Est:\do lfn Am:1pá. J\ llçnte nolírico e chefe do 
Poder El: l' ~: ntivo . 

Com efeito, ta condiçtlo ou ftgurajuritlico·proccssual ~~ 
qu~.: lt:gitima ou n~o no Excipiente o P.!illYnosto do intcrcc:t(; p11ra o 
e.'<Crclcio dcsh.: incidente, princíp io que há de ser comRr~cl.lllliJiLç 
i!l!Ç.!UL~t:~do em sçntido resJJj!Q como disciplina o art. 312. do Código 
dt: Pr ocrsso Civil: "A PARTI:: ufcr eccr1 a exceçilo tlc 
impcdíme:nlo ou l1c suspriç:"t o .. .''. ti irrito !iuhjr ti,·o esse que j~m:ti~ 

poder1\ ser l'Sicntlido a prs!'oa rstranhn A rclaçi\o juridiq~ 

pr-ocessual. 

Da simples leitura dos fatos narr<\dos na inicial c do que consta da 
rcrtiLii'\o anc:xa, vcrificiHõC que o Mandnclo dç Segurança. ondr foi 
aposta r.~~~m nccctln de su.mtit~o n~o tr m rnmo parir o dd:ld:'\n 
on F:Jtipirn te nuts aparece anrn:u cumo infnrm:HHt nagut l:1 
Ordtm o GOVEJINADOR llO F.STA ilO DO A1\ I.\P.\. n• 
rondido tle Adrninisfradur l' t'illlico como Al!r nlr l"olir itn c rhcrc 
do Poder Excculh·o. 

Ora. se-M2....fiS!I!Jl nos autos do Mandado de Segurança como pessoa 
fisica, que n:lo pode .rorr ronfu m.lida com a nes.c;o:1 do Chrff' do 
Puder E:.;cC'uli\'o, portanto com o ~'litnf_d_QJ~.lli1.CÍ.Q. faz nascer 
dessa circunstância f:\tica a :~u~ ~ncia tlc lcroitimidadc RO cxcrcfrio d:t 
cxcerAo dç .c;uspt:ic!lo pela pc.no~ rhk a. na r« e estnnh:t na rt lalli 
juddjc:H'lrocrssull l. de mtturr7a personalí1.c;imn c nnr i-sso. 
somente podnin, em f t!ic, ser jntrrnosla por quem fmsç..I!.!!.!1.t... 
!d!!, c o Excipiente n~o o t. 

Por outro lado, nflo l t:1n um:~ incidência gcnl ou nara tod:ls c 
fltHtisuucr acilcs. mas St'US efeitos, a iudR que ilc[!ltimos como M 

d('corrr. n l r~ dcslp ac~o. tcriam. em trst. ahranuéncia apt•na.c; c 
intcrn:un('nlc naquele nroccsso. onrr.tndo...c;e ~ml' n:ls c 
nr:lusiv:amrnle intc:r nartcs. e nilr•-srndo o Exrinirntc parte no 
1\ IS. raltn-lhC' O infcrcs<;e t. por çon.sccr{i fnda. a kJ:ifintidade ~ li\':1 
nos CI1SÍ11am.:nto.J do Pro f. Nelson Nery Júnior: 

"s1lo pnrtes com legilimitlmltt parti recorrer os intuvcuit:utes que 
iflgressarum no proctsso como opoenft!s, demmeiutlos da /itlt ou os 
c!lumatlos ao processo. Quor~úo a uomeaçtTo à autoria I! uceitrr pelo 
autor e ptdo JWm catlo, t!.)'te St! toma réu, tle sorti! que tem 
legitimitlade para recorrer como p11r1e. O a.uisrenu tJualijicatfu 
{ar. S./, CPC) t! COJUitlttrutlo liti.sconsurte tio assistido, parte pr;,rcipal 
da modo que tem frgitimidotle parti recorrer tle formo outôuor.:u e 
indt•pemleme, pois a lide discutida em j uíz.o i! dele tnmblfnL O 
assistente simples que ingressa em lide alht!itr porque tt:m interesse 
m1 \'Ítúria de 1mrrr dnt partes, tt:m arividtuh• subortliuoda à ati,·idmtl! 
do assistido, de sorte que sumellfe potlt!rá interpor recurso SI! u 
assistido assim o permiti ou nilo '1ttlrrr. "(c[r. Prirrcfpios 
fumlumentais. Teoria Gt:rul tios Rccursus, .r edição, l!OI. I, Re~·istu 
tios Tribtmais, l997, p.256-7). 

Por isso mesmo, n pessoa do Excipiente, enqu:mto Adrniuisuador 
Público ou prestando infomwçõcs como autoridade coatom em sede 
mandado de seguronça ni\t• se rorlfun dc- com a ne!'sna lisica cl r gur111 
ntn:r o c.ugo. seja ou n:lo eletivo. TiJn lo assim é verd:Jr.le, que em se 
tratando de Mandado de Scgurru1ça, cumo no caso concreto, quem 
presta as infom1açõcs ~a autorid;~.d e coatora c n quem o direito impõe 
o dever de f:1lar 3 verdade. Coutudo, n k:i, a Uoutrin;,; c a 
jmhpru<Jência n3o legitimam o mt(.mn:!.rltc coino titular ao di reito 3 
rc:curso, mas sim ao tn1c pill?~u:'ll pertence ou estf1 
l.ll.!1llr!li!li!!!Q. como prelcciona o l'ROF. St: RCIO FERRAZ: 
"impt)e.sc dizer que predomina, nos juiJtmlus, a tese que fecha f:S 

portas úu itutUncia t ecursal à omotitlade coatora: STJ·: RE 97.182· 
O, rtl. Min. Soor<s Mruloz. DJ/J U-9-82, p. 446; STF RE 105.731-
~9, Jtel. Min. Dt!cio Mimmfa, " (fu:endo em segrudu u md1cnrdo rf~· 
mais de duas clc:cnas d~ acdrcliios) (cfr. Mumladu de St'gllrttrl("" 
lmlú•idual e Cufeth•o. Aspeci(JS l'olêmicos. 2 " E1fiçüu, Malhâros, 
/ 99J,p. IJ7-8). 

Ora, dinntc dessa rcal id<!.dc c dessa orientaç:lo, não tem o recorrente 
enquanto pesso :1 nsiç:l legitimidade ativa para o cxctcicio de ..... 
cxccç:lo manifestada em procc'o~n no gual nito é par1c, porque a 
uce~Ao de suspciçQ:o " por inimi7.aür capitnl", sic, somcllle pode 
nislir entre Jll'S::.oas flsiras e jam:lis 3tingi r :t penoa j ud t.lica -
Es t:1 do do Amapá - contra quem foi interposta a Segu1anp , raz.1.o 
porque o Exc!P.icntc con1o lllliP _ __!QfQ!!1!:~1pJffi~ 
.St:guranwP..gmillP!t~-~jur.i.Jiea do Enlc PiJh.l~ 
~..l!illQ~. 

Se ni'lo é, enqunnto pessoa fhic:J. par lc nu mandntlo l.lc 
scgurant:l , n~o lcm kgilimid:uJ r par:o~ m::tnifcs~u nenhum:. 
cxccçAo dr: sus,u:içilo por .. inimiz:ade ta llita l" (sic}. 

Ademais, o fato de o d!!scrnbargndor decidir contra intcrcs3es do 
Esrado, cumprindo c fazendo cumpri r o principio constitucional c 
legal não dá ensejo. ampara ou fundamenta qualquer "inimizade 
capital" do Eslado do AtnaJ):\, muito menos de quem não é parte 
naquc-tc processo, com o Dcscmbacgíldor rclntor ou quem venha 
fun cionar no j\llgamento do Mandado de Segurança no pleno 
cxcrc:icio da sua judicatura. pois corr.ojâ decidiu Ex mo. Sr. i\linislro 
CELSO UE -'IELLO h:\ de havtr a prtv:1l~n ci:a th regra 
cOn!il i (UCional no Estado n('mocr:\lic-n de l>irtito: 

" ... Ru7.t1es de Estado na o puliL'/11 set in meadas para )urtific:at o 
d~scumprimento da CoJJStituiçtlo. É prtciso advertir qu~ ru razbes 
d!! Estudo - quando im•ocatlus comu argumCJJto de susttlllllçiio da 
pretensiJo jurldica du Potler Público 011 tfe qua/quu outra 
instit11içiid - represcutam expri!SSiio til! tmr perigusu emmio 
d~tino~.o.; f"lbmeter. à vontade tio Prl~tcipe (o que J. intoltráwl), 
a lltt/oridade '· · ~tfrquico-normativu da Pr6pria Cunstit11ição du 
Htpública, compre. . ·rtf.'JJdo. tft'.t.'fe modo o idéia de 911e n rxerclcio 
da poder f!.fflltr't gu .. mto vmticodo sob a h:it!P de um ueimc 
dpmncrâtico tstd nnmnlll'tlt~mt~Jite e:wo.ffn ao controle sncinl do.f 
cidadt1ns e ti fisrulizacdn 11~ onfrm itll(dico·conrtitucitJmrl IIns 
marittratlot ~ Trjbmutis. "(A c. Uu. Da 2• T. , tio STF, "º HE n. 0 

247.022 (AgR/i) SP, in RTJ 17/ , p. 735 -grifei). 

Por outro lado, o E:tmo. S r. Minis tro SEPÚLVEDA PERTENCI::, 
ao rclnlar o HECURSO EXTRAQRD!N.ÍR!O />. 209.903-llF, I' 
TUH~tA, prclccionou que: 

''11~ MotivaçtJo tias dr!istJes jmlidai.l' (CF, art. 93, IX,); ct 
e:cig~llcia comtituciono/ "bo rl!clama que uj11m cotutos as razDes 
tle dtcidir, m as notntu qu~ txistom e stjam ded:tlitlus na 
deci<ao. "(Cfr. RTJ, voL 17J, p. 94&). 

Ora, o fato de um Desembargador decidir contra interesses de 
governo, motivando a sua dccis:lo, enscja apenas o direito de recurso, 
c nunca pode ser Ín\'ocado ou suscit;~.do como embasamento para 
exccç:lo de suspciçJo por •inimiiade capital•, como se a.lgum interesse 
pudesse ter o magistrado na causa. 



Macapá, 26.02.2002 
A nccçto de su.speiçlo, .. por inimizade nplcal'\ slc, por Isso 

mesmo somente pode uistir entre pessou flsicas t jamais a tinei r 
a pusoa jurfdica- Estado do Amap6- cont'nt quem foi interposta a 
Segurança, raz!jo porque o ExciPiente auc scrja mero mformantc no 
Mandado de Segurança na çondjcâo de Goycmador do Estado - m~ 
nao aprçscntou infQtmaçt)es • representa o Ente Público c nlo a sua 
=illka. f~l!ando-lhc lcgilimillruk.~tiy;~ paG esse~ 

lY 

A Jf';tPCIA OA INICIAL. 

Ê pac!ftcó n3 doutnna e no JUnsprudfntla, que a pct1çao 101eial do 
uccç:lo, pnnc:•palmente d1nntc de sua natureza danosa i moral c 
d1gni~adc do Magistrado, deverá preencher todos os requisitos 
próprios de qualquer açi!o, exig1ndo o art. 312 do Código Unilirio 
que ".!...ll!.rU: orcreceri a rxctçlo de impedimento ou de suspdçlo, 
rsprcilicando o moth·o da rccusa (arts. 134 e~ 135). A petiçlo, 
dir igida 110 juiz da c:ausa, podtrA ttr instrufda com dncumcntos 
em que o ucipitnlc funt.l:.tr x alcgaç.Qo c contcri o rul de 
tcslrmunhas." 

Doutrinariamente, ens10a IIUMDERTO TIIEOOORO JÚNIOR 
que "a prti(do úevtrd tsptcijicar o motivo da rtcuso, qut dtvt str 
um dos previsros not arts. IH e 13$ do CPC) (cfr. ob. cit. p. 34/), 
que nlo ocorreu c:omo se inftrt do Hem VI, \le: 0.41 r:rz.Áo pela qual 
a petiçao inicial t inepta por raJta de rundamentaçi!o adequada, ou 
como disc1phna o a ri. 295. parigrafo único, inciso IJ, do CPC "da 
narraç6o úos fatos 11Do dtrorrrr logicam~lllt a conclusdo", pois 
como ens1na NEI.SON NtRJ JÚNIOR "a p<tiç4o in/doi t um 
silogismo composto da prtmissa maior, premissa mtnor t da 
condusdo". para cnt:lo afirmar "narrando o autor uma situaçao e 
concluindo de forma Udglca rtlativamtn/e d narraç4o, ttm-st a 
int!pcia da petlçao inicial, pois a conc/usao devt dtcorrtr 
logicamente da prtmi.ua mtnor subsumida à maíor. "(cfr. CPC 
Comentado, For.,S"Ed Nota / 4, aoarL 195,p.768). 

Ao Excipiente n~o mtcrcssa a busca da verdade processual ou legal, 
mas antes de tudo o propósuo llJl!!illiw do constran~:~mcnto à pessoa 
do desembargador, embora n:1o lograsse demonstrar c provar. razOO 
pela qual a doutnna tem por parãmctro a ncccss1dade de mduvidosa 
prova para o seu Kolh1mento, pois: 

"por importar afastam~nto do magistrado do txuclcio da 
jurisdiçdo t tm•olt~tr matiria de ordtm morul t d~ Q/IO r~lev4ncia, 
que pod~ afligir a ptssoa do suspeitado e suscitar o ti mtnospuzo 
d prtJpría dignidade do justi(a, para acolhimento da exct(dO dt 
suspeiçlfo 'fi lmlíspetu·dv~/ prot~a lnduvldusa ", (Prof 
HUMBERTO TIIEODORO JÚNIOR, in Cur<o de Direito 
ProccssuaiChti/, vol. I, Editora Forense,/.99/, p. -lU). 

Essa oncntaçi!o 1mporta até mesmo no resguardo da independência 
do própno Poder Judici;1rio, r~o porque ten~ sido sustentado no 
EXCELSO SUPREMO TRIDUNAL FEDERAL pelo Exmo. Sr. 
MIN. MOREIRA ALVES que 

" ... Os intptdinumtos e intuases, dirtlos ou indirttos, qut podtm 
rompromtter mais da metade dos mtmbros de um tribunal, 
conforme a Stgunda partt du eirado dispositi~·o, nao st ~·lnculanr aos 
inltrasu Rtruis do magiJ·traltua, mtiS aos impttlinrtntos prtvistos 
na ltf(isluçao adjeti"a ta illlertsses personalfssimos no rtsultado do 
julgamento da causa, abarcando, po, rto, hipúltus dt suspelrao. 
... "(STF, Afdo Origimiria Esptciol- QtustdtJ tlt Ordem. 11.8- AIT. 
R e/olor MINISTRO MOREIRA ALVES, pub. DJU r/e 23-02-90, p. 
01235). 

y 

O ARUSQ OF. DIRF.ITQ l' llOCESSUAL F. A !.ITIG,\NCIA 
OE ~1 ,\-FF. 

Os fatos narrados na an:ilise da petição inic1al e da slntcsc da 
realidade. incisos I e 11, tV1dcnc1am o abuso de direito processual c a 
lillgãnc1a de m6-fé do Exc1p1cnte, situações que levaram o Prof. 
PAULO HENRIQUE SANTOS LUCON a dizer que se manifestam 
das mais vorindas formas e que "CALAMANDREI elcn<ava dois 
obstáculos que lorntvam (e tornam) dificil ao j ui:t o cumprimento 
de seu oficio: a jgnorftnci~ <ou imned cial c 11 m~~ rt do1 litiganlrs. 
A.ssim a nrma ndo: 

"1 nri rn tir a l. uma cou.scqU(n(ÍI inevi tivd do complicado 
tccnic ismo jurhJico que, na imenst maior ia du siruaç6ts, u igc 
a intcn-cnçlo dt um tspui:dista. Na vtrdadt. apreSC'ntlm·sc 
diante tio juiz as partu qu e~ por ignori ncia ti a lei , acrtdiram de 
boa-rt ter ruJo quando nlo tfm ou, mr.s mo tendo razilo, nAo 
slo rapu.es üc npor de modo d aro t t«oinmentc preciso as 
suu prcten.sOUi A m!!.!l!!.! constilui obst,culo muito pc:rigoso 
porque a parte tem consd f nda de ter pralicado um ato lUci to c 
valc-sc do debate judicli rio para obter uma vantagem injush11, 
podtndo assumir no proccuo tr~s formas c:anctcrrsticas : A) na 

primtir~ ... ornissis; b) na ngunda forma unctcrrstit.l, ttndo 
plena Consci~n ci.a de nlo tu razlo o lit igante tcmtr,rio colou~ 
st audacJosamtnft no dtbate judicijrio na espennça dc lnu a 
engano o juiz., ostentando ditntc dele a mais dtscablda 
scgúra nça do sc:u " bom dirc:ilo"; t) na última dclas, estando 
convencido de ttr razJo, mu nlo tendo prova pan dtmonstri; . 
la, o litigante tenta, na uposiç:lo dos fatos, c:onncuir a vitória 
com dizeres c:.onstltnlts cm julz.o, mu sustenta c:oisa contr,ria 
ao vtrdadtlro. 

Afirma. ainda, o ilustre Mestre: 
"o exercfcio abusivo de um dirtito procasua/ podt manifestar. 

St no conteúdo dOJ olegoç~u feitas uma dAS portu 1/t/gantu ou 
na forma por mtlo da qual uta atua no proctsso, pwoa/mLnte ou 
stu procurador. O conlt.údo diz raptüo. tm sfntts~, 6 exisllncia 
dr um d~-;tr dt dizt.r o llrrdGde, do quo/ dtcorrt naturolmt ntt um 
dever de completitude da vtrdode, ou t<jo, o dever de diur toda a 
vtrdade; afino/ de contos, mtla-vudade, i tombtm -/a-mentlro.. 
JtJ aformatYitldona..st com o rts~Hito "b rqros do jogo", cujo 
"deMrÔúnador comum tolvu attjo, nos polovrAS d< BARBOSA 
MOREIRA , "no t<Sp<ilo aos dird tos proceuuais do porte 
conlrtfria t absttnçl, d~ tmboraçtu, puturbar ou f rust/JJ' a 
atividade do ~!J40 jud/do/, ordtnoda d apuraç4o da vtrdodt t 6 
rt.Glizllrfo CDncrtto da}ustl~a. "(Ob. dL p. 114· 5). 

Esses ensinamentos r;lrAiam o abuso processual e a litigAncia de 
mé-fé do Excipiente nestes autos, como se dc:monstrari sucintamente. 

. Como nlientado nos incisos precedentes, o fato de um 
desembargador j ulaar contra pretensões de governo, segundo a sua 
eonscitncia e aplicando ao caso eoner;lo 1 lei, 1 constituiçâo e outras 
normas, nlo o toma suspeito por inimizade capital, porque n4o tem 
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qualquer interesse nl causa. cabendo a parte exercer o direito de 
recurso, conlO nos ensina o E.1mo. Sr. Ministro SEPÚLVEDA 
PERTENCE, ao rcl01ar o RF.CURSO EXTRAORO!NÁRIO N. 
209.903-DF, I' TURMA "(Cfr. RTJ, voL 173, p. 918), mro 
transcnto, nem o M•ndado de Segurança t julgado contra a pessoa 
Osica do Excipiente. senão contra um ato praticado pelo Poder 
Executivo, que ele representa. 

De relevo rclcmb1ar os ensinamentos do Exmo. Sr. Ministro 
CELSO OE MELLO de que tem de haver o prevaltncio do re~:~a 
constitucional no Esrado Democrático de Direito. pois "razões de 
Estado não podem Str i11vocadas para justificar o descumprlmtnto 
da Cotutituirao. t prtdso advtutir qut as roz6ts dt Estado -
quDndo lnt~ocutlas como argutnénto dt susttntaçdo da prettmao 
jurídica do Podtr Público ou de qua/qutr outra instituiçtJo -
rtprtstntam txprusdo dt um ptrigoso tnsaio dtJtinado a Sllbmtttr, 
d vontade do Prfr.ciot (o que I intoltrdvtl}, a DUtoridadt 
hit.rdrquico-normoti~'O da pr6pria Constitul(tJo da Rtpúhlica. 
compronrqrnrfo dau modo, a ldiia de gyr o rxrrcfdp do oodrr 
tstatal, quando eratirarln .fob q lridt tlt um rqi'"f dtntOCrlfticu. 
~std ptrnrqnrntrntrmr trposto ao ronrrplr rprlal rlor rldnrh1ot t d 
(i_~çof/zacdo dt OUfrtn flu(rfiÇ(}:Ç(}IIStillldona/ dM mrlflstratfor ( 
Tribunais- "(A c. Un. Da 2• T., do STF, no RE 1L • 247.012 (AgRg) 
SP, inRTJ/7/,p. 73f-gr/fti). 

Por outro lado, gronde parte das furazões eonlldas na petiçlo diz 
respeito ao Tribunal Espee1al Misto criado por rorça d• l.ci 1.079-SO, 
que o Excelso Supremo Tribunal Federal ao Julgar a ADlN 1634-SC 
relatado pelo Ex mo. Sr. Ministro NtRJ DA SI I. V EIRA o afirma 
constitucional c Integrado por cinco deputados, cinco 
desembargadores e presidido pelo Presidente do Tribunal de Justiça
irem 14. In RT.J J1:';. o.2J~. o que dispensa ma1orcs c outros 
comcnt3nos, senão de que esse Tribunal Especial houve por bc:m 
anular o processo conforme razOes que foram expedidas 

Dizer que se julga perseguido por oligarquiat dominantes, porque se 
pôs contra o crime organizado, deixMdo nas entrelinhas dUvidas, 
basta p3ra recordar os abusos e prcpottncia.s que vem cometendo ao 
querer a aquicsc!ncia ck "am~m de um Poder Judiciârio independente 
c justo", está na inrcrp~l•do J udicill que u lhe fn ptrantt o 
Suprrior Trlbuntl de Ju!ftica - Procu~n 1.1 n. 32. Sf.J. l)i,rribuida 
ao Mimstro FONTES DE AI.F.l'\'CAR- onde st desmente, nega os 
fatos aos mais dtslavados argumentos de que confundiu 
·desembargador com Conselheiro", Poder Judiciàrio com Tnbunal de 
Contas, ch:lntagcm com: opccssao~ dentre outras anomnlias que são 
risívc1s, notadamente quando partidas de uma pessoa que exerce o 
cargo de Governador de um Estado. 

Falar que as dec1sões do TJAP s!o anuladas ou rcrommdos 
totalmente ~ se isso fosse um desdouro diante das controversas que 
surgem no d~reito, que nllo ~ matemâtico -.a alcgat1va mlo condiz. com 
a verdade. Para se comprovar essa inverídica afirmação basta que se 
abra o site do STF em nome do Estado do Amapá c veja que a maioria 
absoluta das açOes julg1das pela Excelsa Corte r oram contra o Estado, 
e o mesmo ocorre p<:rante o Suptrior Tribunal 'de JustiÇ~ como 
rc:ccntcmente negou-se a Suspcnslo de Segurança n. 999, c também 
no TFR I' Rcg1ilo, no Ag. Instrumento n.2001.01 00.030699-7, 
rc:latado pelo Des. Federal Carlos Mathias, negado prov1mcnto 6 
unanimidade, dentre muitos outros. 

Trv.er à diseussao as qucstOcs ji julgados pelo Excelso Supremo 
Tr ibunal Federal pela rejeiçAo - fl.Jg- relativas às 6Q.ll2:2, do seu 
amigo Atlindo Chign!lia, e ~- proposta esta em nome do 
Governador, e que depc;1s de já decidida em manifesto erro crasso c de 
litigância de mA·f~ pretende transfonnar em direito pessoal, o que 6 
imposslvel, apenas rcvtl;a duas outras: situações: a ll.!..i.oK..iiJ • de que o 
Procurador Geral do E11odo, que assina a petiçi!o levada à despacho 
do M1ni.stro Celso de Mello. tinha e tem impedimento da advocacia 
privada e admtnislrallva. em razJo do cargo que exerce, nos termos do 
art. 28 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Bras1l, cometendo o 
crime de ralsa identidO<!e; a ~ de que tanto o Procurador Geral 
do Estado, nomeado por eontn>to e que nao exclui a situaçlo de 
servidor publico l!l!L.=. e o Governador do Estado cometeram 
crime de improbidade administrativa - art. 9', inciso IV t trt. 10, 
inciso XIII da Lei n. 8.429-92 por uliliur lrab1lho dt servidor 
público para st r"Yi ço parti cular , como l o uso de o fJrocurador 
Geral do Estado txt'rur a advocacia t dmini.stra liva t privada 
paro o cidadAo .Joio Alberto Rodrigues Capibcrlbe. 

Essas ilegalidades rOtllm demonstradas e requerida as providencias 
cabfvcis à Exma. Sra. Minislra Elle:n Craclt em pctiç&o de lavra do 
Comandante Ann1bal Dacellos, segundo se tem conhecimento. 

É rrlcvantt rr'~•lttr. anrnu nara nlo fiur u m ru nonsta. 
porour n•• nlo t sfde orópri t. todas fora m dcncgad•s pelo 
Excelso Suorsmo Trib•n• l Frdrral. 

Outrossim, os assaques A honra e a dignidade deste Desembargador, 
porque inverfdicas c criminosas, serão objetos de açAo Jlrópria, pois 
em sede desta açilo nfto tem cabimento a sua discussào. 

Ademais, o Julgar contra uma prc:tcn.slo de governo, cqOidistante 
das partes como aconteceu em todos os julgamentos do TJAP, atravts 
de decisôes juridicamente fundamentadas n~ gen a ninguim o direito 
de apor exceçilo de suspeiçao, mas eonr1gura como ass1m procede o 
Excipiente no caso ora sub examine. em manifesto • ... tltrdcio 
abusivo do direito de rcc:orrcr r 1 litigincit de m,.fl •, que !I!!1 
srndo vamcnlc:mcntr rrprl illo pelo Ercrlso Suorcmo Tribunal 
f!J!tJ:l] como se inrere do julgamento no RE 244.149 (AcRcg.Edcl) 
RS, 2' Turma, relatado pelo Exmo. Sr. Ministro CELSO DE 
MELLO, do qual julgamento sao extra! dos os seguintes excertos: 

" O ordtnomtnto jurfdito brasileiro rt{Hit prdtlca.r 
lncompollvtls com o postulado ttico-jurldlco da ltaldadt 
procusuoL O pracw• n4o pode str manipulado poro vlobil/zor o 
abuso de dird to, puls tssG i uma idl.io qu~ st rcwla ftonJolmtnlt 
conltdria ao devtt dt probidade que st lmp6t • obstr11lnda dOJ 
porta O litlgoJJ/e de md-fl - trole-St de parte prlbl/ca ou de parte 
prit~adll - det~t ttr 41 sua conduta sumilrltuntntt ttJMiida ptla 
aruoç4o jurisprud<nc/ol dos julus <dos tribunais , que n4o podem 
tolerar 11 abuso prDcnsual como prdtiu dacaracttrizodora da 
aslndalticadoprocwo." (inRTJ, ••L 17S,p. 116); 

Fi~almtnte. cumpre: l~brar • lnadmis.sibilidade de ale&ada 
inimizade pessoal quando criada pela própria parte, que visa ltiiYés 

~esta espl!cic de procedimento condcnlvel parolisar um Podet, vedar o 
:xcrctdo de uma judicalura c, no caso concreto. de todo o Poder 
ludiciirio Estadual nilo em razlo de uma realid1de legal ou 
>rcx:c.ssual , de uma ilegalidade, mps acenas por mera convcnjencja de 
D(ccçsse polflitQ, o que t inaceilive!, diante da r;alidade de que lodos 
lS Desembargadores, att mesmo o por ele escolhido pelo Quinto da 
) AB, Des. Edinardo de Souu, também t •seu inimico (ICS$011'. 
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É de se lamentar que o Estado Dtmoc:râl:ieo de DlfCIIO SCJI lcv:~do a 
uma siluaçlo como a prtScnce. cujo par4mctro nJo é conhecido na 
literaturaJurfd•ca nem mesmo quando do Governo Md1tar. que unha 
pelo Poder Judic1Ario Nacional muito mais rcspc1to de que o atual 
Governo Executivo do Estado do Amapá. J 

Y! 

CASO DF. JNTERVENCÃQ fEDERAL NO ESJ'i\00. 

Entendo que A Suprema Corte é que compete, na maJestade da sua 
autoridade, di1.cr do abuso que vem cometendo o Exciptcnte em adotar 
essa cspé.c:ic de proced1mcnto, confundido a sua pessoa lisica com a 
do Admm1slrador PUblico. ao invts de ~correr d:as dec1sões sobre as 
qua1s possa a parte legitima manifestar algum meonformismo, bem 
como aju1zar cerca de traenlas c.xccções de suspc1çAo contta todos os 
Membros do Tnbunal de Justiça. sem nenhuma comprovaçAo de uma 
lesao, interesse ou hnptdimcnto concreto, muitas c muitas dc)as s!o 
argüidas em processos j6 julgados e transttados em julgado, e ou do 
qual nâo participou daquele julgamento o Excepto, o que: evidcnci.t 
scnilo mero espfrito de emulaçi!o 

Com efeito,~ é Suprema Corte na majestade da sua autoridatlc 
compete fazer cc""ar cnc abuso, resguardando a autonom1a e 
mdepc~neia do Jloc.Jcr Judiciário Estadual que tem primado, desde 
sua criaç3o, em Julgar de acordo com a corutituiçao, com a lei c, Mtc:s 
de tudo, 1mprin1111do eelendadc e segurança As suas det1sOcs e sendo 
alvo de manifestações festivas consagrad~ em jornais e revista" de 
circulaç~ mundial ac:crca de: seus juizados espcc1ais tlUV131S inK:iados 
em 1995, antes mesmo da lei dos Juizados. 

Somente uma deeisllo da Suprema Corte é que farâ cessar esse 
abuso. prepot!ncia e litigjncia de m:i-ft. cominando·~c no rxc:ipi(ntc 

u ~n~ ~gvhl~l no ART. ~4 !NCI~O IV llA 
coN T !C L n ERAL ouESSt:GLm 1\ íÍNJÃO 
INTF:RVIR NO ESTADO PARA "GARANTIR O LIVRE 
EXERCfcJO DE OUAI.Ol!ER DOS PQ!)ERF:S NAS 
UNIOAPF.S DA F!iDERAC.\Q•, para o bem do Estado do Amapâ, 
para a tranqOilldade de seus cadadãos, respeito c restabelecimento do 
Estado Democr6tico de: D1reito, sendo sempre v:ilido lembrar-se do~ 
ensinamentos de RUI DARIIOSA: 

.. A autorldailt da Justiça I moral, t sustenta-se ptla moralidad~ 
de suar dtcis6~s. O potltr n6o a tnfraqutu dtsattndtndo~a; 
tnfroqutet·a dobram/o-a. A Alajestade dos tdbunais assenta na 
estimtt pübfica; e uta I tanto maior, quanto mais atrevida for a 
insofincia ojirial, que llrrs duabtdtetr, e mais adamantina a 
Inflexibilidade dtlt!J perante e/ti" (Temdrio, úcritos e Dlscrmot 
Stlttus, Edir6et Co.ro r/e Rui Barbosa, RJ, 1995, p. 1015) 

Por lodos esses fundamentos, constatando que a presente Exceçilo 
de Suspe1ç:lo foi mterposla pela pessoa fisica de Jollo Albtrto 
Rodrigues Cap1benbc, que nJo t parte no MS n 4g1~2 Impetrado 
contra o Governador do Estado do Amap'-~~<a -, portnnto 
rallando-lhc leg111midadc IIIVa, que a pellç4o é man1festrunentc lnCpU, 
que fo1 Dpanhada pela confissão ficta pela austncia de in(umH!ÇÔC'.S, 
dever ind1sponlvel e indclcg:ivcl da Autoridade Coatora, c se constitui 
em fruto de abuso de direitu processual <:: llugünc1a de mi1-fé A 
REJEITO E INDEFIRO LIMINAil~1F.NTE com fundamento no 
art. 267, I, do CPC, ele os mcisos I . 11 e 111 do art. 295, combu~ado 
com o § \mico, inciso 11, do mesmo artigo do CPC, bem corno com 
rundomento no art 382, § I •, com a redaç~o que lhe ro1 dnda pela 
Resoluç!io n 016/200l~TJAP c, por conscqUência, dtlcrmino o seu 
arquivamento. 

Publique-se 
Reg1stre~se 

lntimcm·sc 

MacapA, AP. 22 de reverelfo de 2002 

{a) Oesembargodor 110:-<11.00 AMARAL DE MELLO CASTI!O 
Relator" 

MORGANiljt'l:lítS{LVA VIEIRA 
Diretora da SccrcLar.H{ do T!ibunal Pleno, em exercício 

TRIBUNAL PLENO 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N.• 236/02 
Excipiente: Joio Alberto Rodrigues Capiberibe 
Advogado: Marcelo V1eira de Campos 
Excepto: Destmbargador Mário Gurtyev de Queiro1. 
Relator : Desembargador Mello Castro 

"Comprtende-st btnr o Instituto (o abu.ro úo direito) quando n 
considera que o dirtlto subjd iYo, poJt r dt agir, l , na sua 
rta/lzaç4o normal, o uso, t, na sua rtallzaçJJo anormal, o 
abuso. "(Pro/. Jost 0 /lmp/o de Costro Filho, in o Abuso do Direito 
no Processo Qyif, E ti. Forense, 1960, p. 21). 

"'Vistos, ctt. ... 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIDERIBE, brasileiro, 
casado, Governador do Estado do Amapá. por seu procurador, inscrito 
na Seccional de Silo Paulo, em longa peliçilo argOi Exceç4o 
Suspeiçlo em raee ao Desemb1rg1dor M'rlo Gurtytv de Queiroz, 
'suslentándo o seu impedimento para funcionar no MandadQ de 
Sreur1nn o. 4TI..02, fundando as suas alcgaçOes em suposta 
inimíz.ade capital. 

Preambularmente t necessário registrar, para melhor compr<ensi!o 
da realidade, que a DCticlo inid1l dts11 Encclo f U[mo!loada 
undo idCnl!n ts <onljdu nas F,urcOg de SusMido de nómrros 
110-iJl. 2J}02. 137-01. 2JH2. 14§=91, todas contra o mesmo 
Desembq1dor, onde se mudou, opc:nas, 1 indieaçlo do processq 
contra o qual t monirestoda 

A peliçlo inieial•t mera cópia reproduzida, sem qualquer conleildo 
btsico de rundamc.nto otwi&atório em processo desta natureza, 
chegando mesmo 1 cometer a heresia de afirmar " ... no qual V. .f:xll., 

or• ""' dos Exceptos, •lua como Prtsldenle do dtsoutorlurdo 
Tribunal Esp<da/ de Exuçlo" (sie, fl. 7), quondo o ora Exceplo; 
Des. Mário Gurtyev de Queiroz, jamais fora o seu Presidente . 

Neewirias se rwam essas consideraçoes, tipír1eadoru do abu"! 
de dirc:ito e litiglneia de ml-ft, eis que serao ona!isadas no momento 
oportuno. 

.... 



Macapá, 26.02.2002 

Após afirmar que intentou em 19 de dezembro de 2000 contra o ora 
Excepto e contta todos os Desembargadores simplesmente porque 
compuseram Tribunal Especial de Jurisdição Mista previsto c~ 
~o do art. 7R dJ Lej n, I 079.iil), vem atrovés de extensa, confusa 
c "dcsordel)ada petição, desacompanhada de qualquer documento, 
trazer à colaç!lo referências a alguns proc:ssos já j ulgados c ou em 
tramitaçOÓ, para concluir ser o Excepto seu inimigo, situação essa que, 
a seu ver, estaria Caracterizada nas remissões aos documentos que tJiz 
apresentados, mas que na verdade não o fez. 

São fatos c mcnçOcs distorcidas a rcspcitJ de outros processos, com 
desconexas citaçtks como, por exemplo, no item 111, fl. I O, ao se 
reportar oo mandado de segurança n. 360-JO relativo a um deputado 
estadual, para no item JV, fl. 12, trazer a tona a quest:lo relativa ao 
processo de hnpeachmC'nt aberto pela Assembléia Legislativa, 
trazendo à discuss:.'l.o m:ltéria acerca da improcedência da denúncia, 
considerações sobre impranúncia, fl 16, "desobcdiencia à 
CoilStituiç:.'l.o da República~ (sic). O. 1 7.~ 37. quando n:l rc:llidadc 
nguck nrocesso foi anul:tdo pelo Tribuna) EspC' rial /\~isto com o 
voto do ora Excepto. 

No item V. fl. 38, ainda sem qualquer embasamento legal, agride a 
honra c a digr1idadc daqueles magistrados que compuseram aquele 
Tribunal criodo por força da Lei 1079/50, dizendo do 
.... . prosseguimento de uma "farsa" c deste monstrengo jurídico Qlle e 
esse psclJdoproccsso ... ". deixando conotação de que foi por 
" ... impulso de antipotias ou inimiz.adcs pessuai:s, ou sob a viru.lita de 
interesses conlrariados"(sic), procurando o Excipiente se coln<!"ar 
como vítima de: intcrcssc!i contrariados c de não complacência com o 
crime organizado. que o pôs sob mira de vingança embora tenha 
aumcnta~o o seu prestigio junto ao povo, à Naç!l.o c até 
intcrnacionahncntc.(sic), o que n~o correspondc a nenhuma realidade. 

Esses fatos. principais. ser~o objetos de análise e considerações no 
momento próprio. 

Por último, no item VI. tl. 4 I, sob n denominação de ~ fatos do 
presente processo" (sic). nada okga ou comprova senão num 
exerci cio de futurologia no suste-ntar que: 

"o presente processo ~sltlno circuito daqueles atos cuja deci.rtio 
será comprometida pela purticipaçiJo de inimi~tos capitais do 

Excipiente" ... "eis que obviamente se alastra Para todos-o~ 
processos dos quais partiâpem tais julgadores e Of Excipientes 
(si c, aqui nova colagem de outra petiçtlo errada). 

Afirma. por último, em rm.nifcsto desconhecimento do direito " ... 
que o Excipiente é dado como autoridade coatora" confundindo a 
~a_fuj.fjl.--ºº-..çjgtl®Qs.om a do Chefe 1o Poder Exec!!ljYQ, como 
será analisado, para dizer que as decisões da Corte ~ ... vCm sendo. 
REFORMADAS ou ANULADAS pelos Tribunais Superiores", o que 
constitui, como se demonstrará, outra invcrú~de contida num 
em:uanhado. de "fatos virtuais c publicitários" pura e simplesmente, c 
agora repetidOs nesta exceç~o que pode ser rotulada de aventura 
jurídica. 

Esse o brcvlssimo relatório. 

Decido. 

!! 

SUSCINTA ANÁLISE DA REALIDADE. 

Os autos do MS 477.02 .L~S~tn exce«illl,tem como 
Relator o Des. Edinnrdo de Souza, figurando como AUTORIDADE 
COATORA O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ 
I!Q!1í!illQ o CIIEFE DO I'ODI::R EXECUTIVO- c n~o o pmo~ 
risica do cicbdilo - c Impetrante José Bcmardcs, c que no seu 
desenvolvimento leve a liminar dcneg~da e, prestadas as inform:lÇ{~CS, 
está com vistas a Procumdoria Geral de Justiça. 

Estamos diante de uma heresia jurídic"' dolosamente manift:stada 
com o ónico propósito de inviabiiizar o Poder Judiciário do 
Estado Amapá com oposiçOes de exceções desta upéde contra 
tac.J?s os desembargadores do Tribunal, e alguns Juizes de Direito, 
mmta~ del3s rrn nrorcs~o~ i~ ju lg:uJos c transil:ados em ju!g:Hio, 
apc11as porque terá de se dcs incomp::.tibiliznr para tentar qualquer 
oulra.clciçilo e sabedor que responde pcrurte o Superior Tribunal de 
Justiça cerca de uma dezena de ações penais e noticias crime. bem 
corno cerca de oitenta ações populares na t apital deste Estado. além 
dos processo~ que tramitam pcra111e o Tribunal Regional Eleitoral 
relativos a Ações de Investigação Judicial E:citoral. 

As exceções contra todos os Membros c'o Tribunal, e agorn jâ se 
tem conhecimento. embora nflo confirnndo, que também assim 
procedera contra lodos os Juizes d t: Dirci:o, visam apenas retardar 
possivcis julgamentos perante o juizo natu;al, pretendendo des locar, 
com esse subterfúgio de abuso de direito c litigãncia de má-fé, a 
competência para o Excelso Supremo Tribu11:JI Federal na tentativa de 
que pelo decurso de tempo out rJ imunidade o ponha aco~rtado das 
uço,}cs que s:~:o co1lt!u ele movidas, cmbura o Tribunal 1.h; Justiça lenha 
sido o mais justo c imparcial nas suas decisões, simplesmente 
aplicando os principias constitucionais e o Direito ao caso concreto. 
fundamentadmente. 

A dímcnsllo desses fatos evidencia que S·! encontra em jogo n~o é 
un1 simples processo judicial. mas a existência de um Poder Judiciário 
~Q.ual livre c jnder-cndente suhm/jso aoenas à C01.!11il.Yiç1Q-ª.Q 
~L'cis e n~o um espamath9 ou ohjero de c.~..Q.!.: 
governo e ~. o que: me leva a mais uma vez relembrar os 
ensinamentos do mestre:: RUY llA~DOSA no célebre processo \lo 
Juiz. Alcilfrs de Mt:ndonça Lim.i1 1 t.!o Rio Grande do Sul, conhecido 
como "O CRIME DE HERMENÊUTICA", quando assim se 
manifestou: · 

"mio ~ s6 a defesa de um magistrado que nesse rripido 
_impro.viso se· enrpru nde, mas a dor doiJ demtlllor, qu~. no sdo 
das nactJ~s moderna.r. constitutm a alma e o nervo da liberdade o 
júri e a intfwendênciq da maeislratura". 

Naquela época, como agora, guardada ·as devidas proporções, 
procura-se ngrçdir a 1ndeQ.endÇncia da Magistratura do Estado 
submetendo-a aos caprichos c emulações do governador, sendo 
oportun~ e com o mais profundo. respe ito transcrever-se os 
ensinam.çntos do , J\.!.ESTHE. RÜ Y, nlo. mais como o Crime de 
llermenê:uti~a. mas q~ :ilificaraÍO, hnie : c ncst~ E! ta do, corno o 
"CR IME DA F.XC!:ÇÃQ DE SUSPF.!CÃO": 

"Esta hif)bholl!. do absurdo udo tem linguagem conlucitla: 
nasceu entr~ nós Por guaçao tsp~trlãrrea. E, se pa.ssar,fard da 
to~:a a mais humilde das profissões servir, estahel~cendo, parQ o 
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aplicador ju(licial das lei, uma suballemídadc constantemente 
amtuçada pelos oráculos da ortodoxia cortes ti. Se o julgada, cuja 
opiniao niJo condiga com a dos seus julgadores na aw:ilise do 
direito escrito incorrer, por essa di.rshlt!trcia, em sa11ç11o criminal. 

a hierarquia judiciária, em vez úe ser a garantia da justiça co11tra 
os erros individuais diJs j11izes, pelo sistema úo:<.· recurJ·o:;, ter-se-d 
convertido, n btnf!jlcio dos interesses poderosos em m eca11ismo de 
pressdo, para subsrituir a consciéncia pessoal do magistrado, base 
de todts a confiança na judkatura, pela ação cominatória do 
terror, que dissolve o homem em escravo. "(cfr. Ct!.sar de Faria 
JUnior, in. Revista Brasileira de Ci~ncias Crimlnllis, /UCCRIM, 
Ed. RT, vol. 34,p.174). 

!!! 

A AUSti\'CIA DE I.F.GITIMIDADE ATIVA DO 
EXCII'IF.NTF:. 

Essa Exccçlo foi interposta por " .. .Jolo Alberto Rodrig~le s 
Capiberibe, brasileiro, casado, Governador do Estado do Amapá .. .''
sic, fl. 2 -o que demonslra que o Eniniente f a r essoa fisicR e que 
apenas se qualificou como exercendo o cargo de Governado r, !...!li!!! 
pdo Govc::rna.c.Jor do Estado c.Jo Aman:i. Agrntr político c chr re do 
Podcr Exccut i .. ·o. 

É a figura jurid1co-processual da parte que legitima ou nao ao 
Excipiente o ~osto do interesse para o exercício d~ste incidente, 
principio que há de ser COQWB:cndido c intl:_I.JHeliJd.\.L..s.m scntid.Q 
~como disciplinao :lrf. 312. do Código de Pro\c.s!'o Civil: "A 
PARTE ore:rr:cerá ~ nccçilo de impedimento ou de suspeição ... ", 
direito subjetivo es!ie que jamais poderá ser estendido . a pessoa 
estranha à relaçao jurídica-processual. 

·Da simples leitura dos fatos YCrifica-se que o i\·ta111..la du de 
Seguranç:l, onde fui opostn a r:xccr:lo de !HispcicAo, n~o tem como 
pnrtt o rid~dâo ora F.xciniente. nras apo:~rcce npena.s cumo 
informantt naquC'Ia Ortkm o Governador do Est.<~c.Jo do Aman:i. 
n:1 condicilo de Administrndor PIÍblico como AgC'oh~ Polftico e 
chde do Poder Exc:rutivo. 

Ora se ntlo figura nos autos do Mandado de Segurança como pessoa 
fisica. que n 11.o pode ser confundida com a pessoa do Chefe do Poder 
Executivo. portanto contra o Governador d<Lf.lli!.QQ e n~o rontr a a 
pessoa flsiC'a do Cidntnio, nascendo dessa circunstância fâtica a 
ausência de rccitimid:at!e :w cnrddo da exceçl\o de sumeiriln. ff t 

natureza nersonalíssirna c nor issl.l somente oodr: ~er in lernosta 
por quem for parte na nd\o, eu Excipiente nJo o é:. 

Por outro lado, 11.:10 ttm n abra ncênci::t geral ou para lo1las c 
quaisquer arõcs. mas srus cfeiln~. :JindR que ilegítimos como os 
tler.or rcnlcs dcst;~ adio. lrriam. em (esc. abnua:Cnria Rpen:lS c 
intC'rnnmcnre nagrreiC' proct.ssu. onerando-~ç ~penas e 
cxc!usjvamcnte in ler Pilr t(:S, e n~o sendo o Excitlicntc parte no MS 
falt:l·lhe o imcrcssc e~Jior conseg~_lcgi_üniidadc ativ3 nos 
ensinamentos do Pro f. Nelson Nery Júnior: 

".são purtes com legitimid(lt/1! para recorrer os intervenientes 
que ingressaram no proce.rso como opoer1tes, demwciatlos da lide 
011 os chamados ao proces.s,o. Quatrdo a nomeaçdo à autoria r! 
aceita pelo autor e pelo nomeado, este se tuma fl!u, de sorte que 
tenr legitinritfadt para recorr!!t como purte. O assistente 
qllalijicado (ar.5.f~ CPC) é considerado litisconsorte do asrí:·.-tido, 
parte principal, do modo que tem legitimitlude para recorrer de 
forma autônoma e inde/Jendeflte, pois a lide discutida em juizo .! 
dele também O assistente simples que itrgressa em lidt alheia 
porque tem interesse na vitória de uma das pailes, tem atividade 
subordi flada à ativltfade do assistido, de sorte que sonumt~ poderá 
interpor recurso se o assistido assim o permiti ou ndo vedar. "(cfr. 
Principias fundamentais. Teoria Geral dos Recursos, 4t etliçiJo, 
ViJI. I, l{evista dos Trihunais,/997,p.1S6~7). 

Por isso mesmo. :1 pessoa do Recorrente. enquanto Administrador 
Público ou prestando informações como au toridade coatora em sede 
mandado de segurança, n:lo ,çe confunde com 11 pessoa física tlc 
autm exerce o cargo. seja ou nilo eletivo. Tanto assim é verdade, que 
em se tratando de Mandado de Segurança, como no caso concreto, 
quem prcstn as informações é a autoridade coatora c a quem o dire ito 
impõe o dever de falar a verdade. Contudo, a lei. a dout rina c a 
jurisprudé!ncia não legitimam o informante como titular ao direito a 
recurso. mDs sim ao ~c público ao !J.I!.íll....Qcrtence ou c~~ 
~. como prcleciona o PHOF. SERG IO FERHAZ: 
"inrpde-se di4er que pr~dominu, nos j ulgados, a tese que feclta as 
portas da instüncia recursal d autoridade coatora: STF, RE 97.282-
0, reL Mil• Soares Mwloz, DJU 24-9-82, p. 446; STF RE 105.731-
=9, Rei. Min. Dt!cio hfiramla," (fazendo em seguida a it~clicaçüo de 
mais do duas dezenas de acordãos) (cfr. Mandado de Segurança. 

lnrlividual t Coleti~o·o. A spectos Polêmicos. 1 t Ediçllo, ft.,a/heiros. 
1993, p. 147-8). 

Ora. diante dessa realidade c dessa orientaç~o. não tem o recorrente 
enquanto nessoa fisie:a legitimidade ativa para o exercício desta 
cx:ceçl'lo ~_QQ_gua! nâo é p~, porque a uceçil.o de 
suspelçll.o, .. por inimizallc capi lal'\ sic, somente poc.Jc existir entre 
pmoas fisicu t jamais utingir a pmoa juridka - Estado do 
A mapl\ - contra qucÓ1 foi interposta a Scg~lrança, razão porque Q 

Recorrente mero infonmmtc no Mandado de Seguranca representa il 
QlliQajl) rfdica e n~o a sua pessq!lfis.ig. 

Se nilo é, enquanlo pessoa n sica, parte no mandado de 
sc:ogurança, nAo tem legitimidnde para manifestar nenhu ma 
exctçA.o de su~pe lçlo por 11Ínimizade: capital"' (sic) . 

Ademais. o fato de o desembargador dec idir contra interesses do 
Eslai.Jo, cumprindo e fazendo cumprir o principio constitucional n3o 
cnscja a alegação ou fundamenta qualquer "inimizade capital" do 
Estado do Amapá. muito menos de quem não é parte naquele 
processo, com o Desembargador relator no cxcrcfcio da sua 
judicatura, (Xl is como já dec idiu Ex mo. Sr. Minist ro CELSO DE 
rtJELlO h:l de hanr a prevalí'ncia da rtgh tonstirucional no 
F.stado Drmorrárico de Direito: 

" ... Razões de Estado nllo podetrt str invocadas para justificar o 
descunrpfimenta da Constituiçdo. É preciSo advertir que as raUJes 
de Estado- quando invocadas como argumento de sustcntaçdo da 
pretensdo jurldica do Podu Público ou de qualquer outrâ 
lnstituiçt'lo - representam uprtssilo de um ptrlgoso t nsaio 
destinado a submetu, a vorrtgdr do Prfncipe (o qu~ i intolttdvd), 
a autoridade hierárquico-nornratlva da prdprla Cottrtituiçllo dâ. 
República, compromet~ndo, desu modo. a irféia de · que o 
t.tercfcio tio potlu estalo/. QJlando praticado rob a h:ide tlr um 
regime drmocrótico. tslrl eermanentemente t!.Y'Osto ao controle 
social dos l'idadtto.r t d fiscalizacdo de ordem jurfdico-. 
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conJtiturional tlor magirtrndo.r e Trihunnj.r. "(A c. Utt. Da 2" T., do 
STF, no RE 11. • 247.022 (rlgRg) SP, ;, RTJ 171, p. 735- grifei). 

Por outro l;u.lo, o t:xmo. Sr. 1\·"linistro SEPÚLVEDA 
PERTENCI::, oo rdotnr o RECURSO EXTRAORDINARIO N. 
209.903-DF. t• Tll RIHA. prclecíonou que: 

"//- Moli~·ação das decisOes judiciais (CF, art. 93, EX,); a 
e.xigí!ncla cm1stirucional nao reclama que sejam corretas us 
ru4rJes de decidir, mas apenas que c.xi.stanr t sejam deduzidas na 
decisJo."(Cfr. Rtl,>'ul. 173,p. 948). 

Ora, o fnto de um Desembargador decidir contra interesses de 
governo, motivando a sua decisão, cnscjn apenas o direito de rcc~lrso, 
e mmca pode ser invocado ou suscitado como embasamento para 
exceção de suspci;11o por "inimizade capiUJI", como se algum 
interesse pudesse ter o magistrou.lo na causa. 

A exceção de suspciçAo, ' 'pot inimitade capital", s ic, por isso 
m ~.:smo somente pOOe exist ir entre pessoas ns ie:as e jamais atingir 
a pessoa juddica- Estado do Amapá - contra quem foi interposLJ a 
Segurança, razão porqUe Q..fueioientc mero informante n~>..~ a11dado 
de Scguranc~ na condiçl'!o de Govcrn:~dor do Estado rcp.!,i~ 
Púlhlico e não p_$J!Jlll~~1~ f.1ltaodo-lhe.lçgítimidadc ~tiVJLP.i!ill 
esse inc idente 

A INfPCIA DA INICIAL. 

É pacífico na doutr ina c na juri sprud~ncia. que a pctiç:Io inic ial da 
exceção, pr incipalmente dian te de sua natu r(:ZA danosa à moral c 
dignidade do Magistrado, deverá preencher todos os requisitos 
próprios de qualquer aç<1o, exigindo o a rt. 312 do Código UnitÁrio 
que 11a pnrtc ofcrect!rá a cxccç!'l.o de impedimento ou c.le suspciçlo, 
cspedficando o motivo da recusa (arts. 134 e 135). A petição, 
dirig ida ao juiz da causa , poder i st:r instrurda com documentos 
em que o ~xcipieJt te fllndat a aiC'g Rç ilo e conterá o rol de 
testemunhas." 

Doutrinariamente, ensina ll tJMBERTO TIJEOOORO JÚNIOR 
que "a petição deverri especificar o motivo du recusa, q11e deve ser 
um dos pr<Vistos nos orts. 134 I! 135 elo CPC) (cfr. ob. dt. p. 341), 
qu< n~o ocorreu, razão pela qunl a pc tiç~o inicial é inepta. J 

y 

O AAUSO DF. DIREITO PROCF-~SIJA L E A LITIGÂNCIA 
DF. MÁ-Ft. 

Os fatos narrados na análise da petição inicial c da sfntcs.c da 
realidade, incisos I e 11 . evidenciam o abuso de direito proccssun! e a 
lit igância de má-fé do Excipiente, levando o rrof. PAULO 
HENRIQUE SANTOS LUCON a dizer que se manifesta das mais 
variadas formas e q•Jc "CALAMANDREl elr:ncava dois obstáculos 
que tornavam (c tornam) t.Jificil ao j uiz o cumprimento de seu 
oncio: a ignor!inria (ou irnpcrfri~l c a m:\-rf dos l iligant~.:s . Assim 
Rfirmando: 

"a primdra t uma COJtSeqüéncia in evitável do compl icado 
tecnicismo jurídico qu e, na imensa maioria das situações, exige 
:.\ interY~n ç~o de um especialista. N:t ve rdade, aprescnhm-sc 
dianfc do juiz .as partes qu ~.: , por ignorância da lei, acrtditam de 
boa~rt ler ra1.Ao qua ndo n\l.o têm ou, mesmo tendo rDzilo, não 
sAo capazes t.l r. upor de modQ da ro c tccnic:a mcntc preciso as 
sua.s pretensões; A segunda constitui obstáculo muito perigoso 
porque a parte tem consciCncia t.lc ter praticado um ato ilicito c 
vale-se da deba te j ud iciário para obter uma vantagem injusta, 
poc.Jcndo assumir no processo três formas caractcrh ti cas ; !!) n a 
primeira ... omissis; hl na segunda forma caraett'rfstica, tendo 
plena consciência de n:'to ter n1z:lo o litignn te temerár io coloca
se audaciosamente no deba te judiciário na espernnça tlc lev:ir ll 
eng:tno o juiz, ostent11.ndo dinnte dele a mais descabida 
segurança c.J o seu "bom dirc ico" ; ,g na última delas, estando 
C'OnvcncitJo de ter razão, mas ntlo tendo pro\'a p:lrll c.l cmonstr:i. 
la, o Jitigan te tenta, n_a exposição dos ratos, conseguir a .. ·it6ria 
com dizeres conscientes em juizo, mas sustenta coisa contrár ia 
ao verdadei ro. • 

J 

Afim1a, ainda, o ilust re Mestre 
"o exercido abusú•o de um dirdtu processual pode manifestar

se uo conteúdo das a/efiaç~es feitas uma das par,tes litiguntes 011 

nu forma por meio da q1w l esta atua n o processo, pessoalmente 
ou seu procurador. O conteiulo diz. rr..rpeifo, em sfutese, à 
exist~ncia de uni divu de dizer a ~·udade, do qual da·orre 
n aturalmente um dever de completitude da Vtlllade, ou seja, o 
dever de dizer ttJda a verdatle; afin al de contas, meia-verdade, i 
também nreia-mt!.n tira. Já a forma relaciOJIU-SI! com o rt•spdto "às 
regras do jogo"j cujo denomitrador comum tal~o•ez esll•ja, tws 
palavras de BARBOSrf MOREIRA , "no respeito aos direitos 
processuais da parte cotlftária e abstençiJo de embaraçar, 
pl!rturbar ou Jrustar a atividade tio órg~o judicial, ort!enada á 
apuração da verdade eis realizaçtJo concreta da justiça. "(Oh. cit. 
p. 871-5). 

Esses eminamcntos retratam o abuso processual e a litigancin de 
má-fé do Excipiente neslcs nulos , corno se demonstrará suchnamenlc. 

Como salientado nos incisos precedentes. o fato de um 
desembargador julgat contra prctcrlsües de: governo, segundo a sua 
consciência c aplic::ndo ao caso concreto a lei, a constituição c outras 
normas, não o torna suspeito por inimizade capital, porque não tem 
qualquer interesse na causa, cabendo ~ parte exercer o direito de 
recurso - Exmo. Sr. Minist ro SEPULVEDA PERTENCE, -ª.Q 
relatar o RECURSO EXTI{AQIW INÁR IO N. 209.903-ll F, I' 
T!1RMA "(Cfr. RTJ, voL 173, p. 948), retro transcr ito, nem o 
Mandado de Scgurz.nça é julgado contra a pessoa tlsica do Excipiente- , 
sen:Jo contra um ato praticado pelo Pode r Executivo, que ele 
representa. 

De relevo rclcmbrut os ensinamentos do Exmo. Sr. Ministro 
CELSO DE MELLO de que tem de haver a prcval1ncia da regra 
constitucional no Estado Dcmocràtico de Direilo, pois ~'razões de 
Estado n a:o podem str invocadas para jus tificar o tlescumprimtnto 
da Constituiçllo. É preciso advertir que as ra:Ves de Esttufo -
quando Invocadas como argumento .tfl!. sustentaçdo da pretw sllq 
jurfdica do Poder Público ou dt qualquer outra· instituiçilo -
represerrtam txpreJsdo de um perigoso ensaio destinado a submeter, 
à vontatl~ tio Prfncipe (u qllt t ifiiOitrdvel), a autoridade 
lrierdrquico-nomrariva tia própria Corutituiçdo da República, 
ctJmoromettndo, des.rt! nrodo, a idéia de qut o exertfcio do poder 
t'.Stotal. quando praticado sob a i gide d e um regime democtático. 



Macapá, 26.02.2002 
(Std p~lntQntnltnrtnl( f!XpOJIO QO conlro/t SOcial tfot drfnr/lfOS t Õ 

Oscallzacao de ordrm Jurfdico·ronstitucional dos mariyrados r 
Tribunair. "(Ac. Un. Da 1• T., do STF, no RE 1L • 147.021 (AgRg) 
SP, in RTJ 171, p. 7JS -Rrif•i). 

Por outrb lado, grande porte das ~rozôcs contidas na pcllçilo d1z 
rcsp<ito ao Trobunal Esptc~al MIStO criado por força da Lei 1079·50, 
que o Excelso Supremo Tribunal Federal ao Julgar a ADIN 1634·SC 

relatado pelo Exmo. Sr. Ministro NÉRI DA SILVEIRA o afirma 
consutucional c integrado por cmco deputados, c1nco 
desembargadores e presidido pelo Prestdente do Tribunal de Justtça
item 14 to RTJ 175_. p 23· ,o que dispensa maiores e outros 
comentários, sendo de que esse Tnbunal Especial houve por bem 
anular o processo confonne r.l71k:S que foram exped1das 

Dizer que se Julga perseguido por oligarquias domin;mtcs, porque 
se pôs contra o cnmc organ1~do, deixando nas cnuclinhas dúvidas, 
basta para recordar os abusos e prc:potências que vem cometendo ao 
querer a aquicscêntia de •amém de um Poder Judiciário independente 
e justo", está na ihrtrntladn Judicialgut ~t lhe fn- Prorn,o J.J n. 
32, STJ. Di<lribui~H oo Ministro fOi'TES DE ALENCAR· onde 
se desmente, nega os fatos aos mais deslavados argumentos de que 
confundiu ·desembargador com Cons.clhciro•, Poder Judiciário com 
Tribuna.! \Je ConlaS, chanugem com opressão, dentre outras anomalias 
que sao rislveis. notadamente quando partidas de \lma pessoa que 
exerce o ctt.rgo de Go't'c:rnador de: um E.)tadu. 

Falar que os decisões do TJAP s3o anuladas ou rcformadllS 
totalmente • se isso fosse um desdouro d1ante das contro ... crsns que 
surgem no direito, que n4o é matemdtico -,a alcgativa nl\o cond1z com 
a \'crdade. Para se comprovar essa invcrld1ca afirmaçao basto que se 
abra o sitc do STF em nome do Estado do Amapá c veja que a maioria 
absoluta das ações JUlgadas pela Excelso Corte foram contra o Estado, 
e o mesmo ocorre perante o Superior Tnbunal de Justiça, como 
rcccntcmcnlc ncgou·se a Suspensão de Segurança n. 999, e também 
no TFR I' Rcgi3o, no Ag Instrumento n.2001.01.00.030699·7, 
relatado pelo Dcs Federal Carlos Mathias, ncgodo provimento ! 
unanimidade. dentre muitos outros 

O julgar contra uma pretensão de governo. eqD1d1stantc das partes 
como aconteceu em todos os julgamentos do TJAP. utravés de 
dccisOcs jurid1ca.mentc fundamentadas n3o gera o ninguém o direuo 
de opor exceçâo de suspciçõo, mas configura como assm1 procede o 
Excipiente no caso ora sub cxornmc, em manifesto • ... cnrddo 
abusivo do direito de rccorru c a litigincia de mj. fl ",que !ll!! 
~todo vrtmtnle"'ente rrprl idl) nelo Exrrlso Sunrrmo Tribunal 
Frdrrol como se infere do JUlgamento no RE 2~~.2~9 (AgRrg.Edrl) 
RS, 2' Turma, rclalli~O pelo Exmo. Sr. Ministro CELSO DE 
MELLO, do qual Julgamento silo cxtratdos os segumtcs excertos 

"0 ordtnanrtnto jurldico brasileiro rtptlt prdticas 
inconrpatf•·eis com o postulado itico-jurldico da /ealdadt 
proussual O prousso m1o podt str manipulado para vlablli:.ar o 
abuso dt direito. pois essa i uma id~io qut st rtvtla frontolmtlllt 
colltrór/a ao dever dt probidade qut st impdt d obstrv4ncia das 
partes. O litigantt dt mtf.Ji- trate~st! dt paru pública ou de parte 
privada - dtvt ter a sua conduta Jumariamentt rtptlida pela 
atuaçllo jurispmdturlal tios juizes t dos tribunais , q11t n4o 
podem toluor cJ ubuJo proCessual como prdtica 
descaradtrizadora úu usiucia ltica do prousso. 11 (in RT J, l'oL 
17S,p. 8/6); 

Finalmente, cumpre lembrar a m•dmissibiltdadc de alcga~a 
inimizade pessoal quando criada pela própria parte, que visa au-av~s 
dest~ espécie de procedimento condenável paralisar um Poder, vedar o 
cxcrcfcto de uma judicatura e, no caso concreto, de todo o Poder 
Judiciário Estadual não em razao de uma realidade leg ~ ou 
processual, por uma ilegalidade, mas apenas por mera coovcni~ncia de 
interesse polftiCO, o que é maccit4vel, diMtc da realidade de que todos 
os Desemb11rgadorcs, at~ mesmo o por ele cscolhtdo pelo Qumto da 
OAB, Dcs. Edmardo de Souza. tamb~m t "seu minugo p<ssoal" 

É de se lamentar que o Estado Dcmocrâtico de Direito seja levado a 
uma Slluaçao corno a presente, CUJO parâmetro nJo ~ conhecido n3 
literatura jurídica nem mesmo quando do Governo Militar, que tmha 
pelo rodcr Judic1ârio Nacional muito mais rcs)>cito de que o atua) 
Governo Executivo do Estado do Amapá. 

Rfgistra-se. pqr último. gut nute MS 417 a Autoridade 
Coatora uourr nrrsrou u jo(orrnacôrs gur lhr foram solicitada,, 

Y! 

CASO llF: INTt:RVF:NC,l.O FEDERAL NO ESTAQO. 

Entendo que à Suprema Corlr: ~que compete, na majestade da sua 
autoridade, dizer do abuso que vem cometendo o Exc1pientc em 
adotar essa esptc1c de procc:dimcnto, confundido a sua pessoa fis1ca 
com a do Admimsuador Público. ao invés de recorrer das dccl$C)cs 
sobre as quais possa a parte legitima manifestar algum 
inconfonnismo, bem como ajuiz.ar cerca de treu:ntas exceçOcs de 
suspeiçlo contra todos os MembrO< do Tribunal de Justiça, sem 
nenhuma comprovaç!k> de uma les3o. interesse ou impedimento 
concreto, muitas e muitns dei tu si\o argOidas em processos ji julgados 
e transitados em julgado, e ou do qW!I n3o participou daquele 
julgamento o Excepto, o que evidencia. sen~o mero esplrito de 
cmulaçilo. 

Com efeito, t 111 Suprtma Corte na majestade da sua autoridade 
compe1e fa zer cuur '''t tbu!o, resguardando a autonomia c 
independência do Poder Ju~iciãrio Estadual que tem pnmado, desde 
sua criaçao, em julgar de acordo com a constituiçlo, com a lei e, ances 
de tudo, imprimindo celeridade e segurança às suas dccisOcs e sendo 
alvo de manifestações festivas consagradas em jornais e revistas de 
circulaçilo mundial acerca do seus juizados especiais Ouviais iniciados 
em 1995, antes mesmo da lei dos Juizados. 

Somente uma dccislo da Supr<ma Corte é que fari cessar esse 
abuso, prepotCncia c litigância de mâ-fé, cominando-u ao nciojen!c 
as untncs nrrvjslas no ART. 34. INCISO IV, Qt\ 
CONSTIT!J!CÃQ fi:QERAL OUF, ASSEGURA À UNIÃO 
INTERVIR NO f.STA OQ PARA "GARANTIR O !.IV!lE 
EXERCICIO QE OUA~OUER DOS PODERES NAS 
IJNIIlAilf.S QA fl:llt;KACAO", para o bem do Estado do Amapi, 
para a tranqDilidade de seus cidadilos, rcsptito e restabelecimento do 
Estado Democ.nhico de Direito, sendo sempre vil ido h:mbrat·se dos 
cnsiniuncntos de RUI DARDOS/\: 

"A auloridodt da JltJiiça ~moral, t susltnla-u ptla moralidadt 
de suas dtcis4u. O podtr nao a rnfraqutct duaundtntlo-a; 
tnfraquut-o dobrando-a. A Afajtstadt dos tribunais asstnJa nD 
tstinra pública; t ata i tanto maior, quanto mais alt~ida for a 
ir~solbrcia oficial, que lhes desobedu:tr, t mais adanrallfina a 

(DIÂRIO OFICIAL) 

injltxibiliúadt dtlts ptramt tia." {Ttnrdrio, Escritos e Discursos 
Seletos, Ediç6tS Casa de Rui Barboso, RJ, 1995, p. / OIS) 

Por lodos esses fundamentos. constatando que a presente Exccçilo 
de Suspeição foi interposta pela pessoa fisica de Jo!o Alberto 
Rodrigues Cap1bcrrbc, que nDo ~ parte no MS n. 477·02 impetrado 
contra o Governador do Estado do Amapi, portonto faltando·lhc 
leg11imidade ativa, que a pctiç!o ~ mani~tamcnte inepta, se constitui 
c:m fruto de abuso de d1re1t0 proccs.sual e litigância de má-(é 1 rtjrilo 
liminarmente - CPC art. 267, I, c/com os incisos I, 11 c 111 do art 
295, do CPC, bem como coro fundamento no art 382, § 1•, com a 
redaçao que lho foi da~• pela Resoluçilo n. 01612001·TJAP c, por 
conscqO!ncia, determino o seu arquivamento. 

Publique-se. 
Registre-se. 
Intimem·se. 

Maeapâ, AP, 22 de fevereiro de 2002 

(•)Desembargador IIONilDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Relator" 

MORCANII~· VA VIEIRA 
Diretora da Secret~ri~~al Pleno, em exerelcio 

TIUBUNAL PLENO 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N• 23712002 
Excipiente : Jo.lo Alberto Rodrrgues Cap1bcribc 
Advogado : Marcelo V1t1ro de Campos 
Excepto : Desembargador Míno Gurtycv de Quc~roz 
Relator : Desembargador Mello Castro 

"Com.prttndt-st btm o instituto (o abuso do dirtito) quando st 
considera qut o dirtito subjeti~·o, poder de agir, I, na sua 
rtalizar6o n11rmol, o uso, t, na .sua rtali1.11çdo anormal, o 
abuso. "(Prof. Josi Olfnrpio de Castro Filho, in o Abuso do Dirtilo 
no Proc.sso CMI, Ed Fortnst, 1960, p. 11). 

"Vistos, etc .... 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE, brasileiro. 
casado. Govemzdor do Estado do Amapá, por seu procurador, inscrito 
na Sccci003l de Silo Paulo. em longa petição argD1 Fxceç3o 
Suspeiçilo em face ao Drsrmb•rgador Mtrlo Gllttyrv de Quriroz, 
sustentando o s:cu unpcd1mcnto põU11 funcion:a no Mand1do de 
Srguranra n. 467-01. fundando as suas alegações em suposta 
inimizade capital 

Prcambularrmcotc t necessário registrar, para melhor compreensão 
da realidade, que 11 ncJjclq Inicial drstA Exctclo f t!lerro!ipatl!! 
nndo idfn tiu h contithn nu F:1ccr6çs de SumticAo de m'1mrro1 
210·02, 235·02, 236·02, 238-02 2~6.02, todas contra o mesmo 
Desembargador, onde se mudou. apenas. a indicação do processo 
contra o qual C mani(cslada 

A petiçilo iniaal ~ mera cópia reproduzida, sem qualquer conteúdo 
b!sico de fundomcnto obngat6uo em processo desu naturC?.a, 
chegando mesmo a cometer a heresia de afirmar " ... no qual V. Exa., 
ora um dos Exctptos, atua ramo Praldentt do dt.sautorivzdo 
Tribunal Esp<cial de Exe<çDo" (sic, fl. 7), quando o ora Excepto, 
Des. Mãrio Gurtycv de Quciro1.,jamais fora o seu Presidente, mas que 
comprova a sua utilizaçAo reproduzida, c com erro grave. 

Nccessirias se faziam essas consideraçOcs. tipificadoras do abuso 
de direito e litiglncia de mâ·fé, eis que serao analisad:u no momento 
oportuno 

Após afirmar que intentou em 19 de dezembro de 2000 contra o ora 
Excepto e contra todos os Desembargadores simplesmente porque 
compuseram Tribunal Especial de Jurisdiçllo Mista previsto e mrufl! 
oclo § J• do an 78 da Lcj o 10191lQ, vem através de extensa, confusa 
c desordenada pet1çdo, desacompanhada de qualquer documento, 
trazer à colação reftr~ncins a alguns processos já julgados e ou em 
tramitaçao, para concluir ser o Excepto seu inimigo capi tal, situaçfto 
essa que, a seu ver, eslnria earactcrizadn nas remissões aos 
documentos que diz apresentados. mas que na verdade nilo o fez. 

Silo fatos e menções distorcidas a respeito de outros processos, com 
desconexas citações como, por exemplo, no item 111, O 10, ao se 
reportar ao mandado de segurança n 360.00 relativo a um deputado 
estadual, para no item IV, fl 12, trazer a tona a qucs!Ao relativa 10 

processo de imnurhmrnl aberto pela Assembléia Lcg1slauva, 
trazendo ã discussilo matéria acerca da improccdencia da denúncia, 
considerações sobre impronúncia. n. 16, "dcsobedi~ncia a 
Constituiçao da República• (sic), O. 17.= 37, quando na realidade 
agurlr orncruo fnl anulado ntlo Trihun~l Esprcia! Misto com o 
voto do ora Excepto. 

No item V, ~ · 38, ainda sem qualquer embasamento legal, agride a 
honra c a dignidade daqueles magistr11dos que compuseram aquele 
Tribunal criado por força da Ler 1.079150, d1undo do 
• ... prosseguimento de uma •farsa• c de.sle monstrengo jurtd ico que é 
esse pseudoproccsso .. .", dc rxMdo conotaçl!o de que foi por 
• ... impulso de artipauas ou mimiz.ades pessoais, ou sob a vindita de 
interesses conuariados"(sic). procurando o Excipirntc colocar-se 
como vítima de hl tercsses contrariados c de nlo complactneia com o 
crime organizado, que o pôs sob mira de vingança embora tenha 
aumentado o seu prestigio junto ao povo, à Naçl!o e at~ 

internacionalmente, (sic). o que n:lo corrcspondc a nenhuma re3lidade. 

Esses fatos, principais. scrDo objetos de Málise e consideraçl)cs no 
momento próprio. 

Por último, no i!ml~. sob a dcnominaçilo de "f•tos do 
prt.nnrr: processo" (sic), n~a ale&• ou .eompron scnlo num 
excrckio de futurologie ao sustentar que: 

"o prtstnlt processo tsld no circuito daqutltS 11/ru cuja dtci14o 
sud comprometida ptiR panidpaç4o dt inimigos capitab do 
Excipienle" ... "tis que obviamente st alastra para todos os 
prousso1 dos fUais partlrlptm tais julgadous t os Excipitllfts 
(.slc, aqui nova colagem de outra ptliçao urada). 
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Outra prova de que a pctiç:'lo micial, grosseiramente reproduzida de 
outra t estereotipada reside no fato de que o MS467·01 J~ foi Julgado 
em 20.02.02, havendo Sido eoncedrda a segurança, fato que nadn tem 
a ver com o texto supra destacado. 

Afirma, por último. em mamfcsto desconhecimento do direito • . 
que o Exciptenlc é dado como autoridade coatora• coqfundjodo a 
nessoa fis1ca do ÇJdadOO com a do Chefe do Poder El.ç~. como 
scrâ analrsado, para d1ur que as deciroc. da Corte • ... >em sendo, 
REFORMADAS ou ANULADAS ptlos Tribunais Supeuorcs". o que 
constitui, como se demonstrará. outra in,·erdade conttd3 num 
emaranhado de •fatos vtrtuais c publicitârios• pura e Simplesmente, c 
agora repetidos nesta cxceçao que pode ser rotulada de aventura 
jurídica. 

Esse o brevíssimo relatório 

Decido. 

!! 

SIISCI'ITA ANÁLISE DA REALIDADE. 

os autos do ~l.....L.que se refere esta exccc~Q. tem como 
Relator o Ju11. Convocado Ramtundo Vales, figurando como 
AUTORIDADE COATORA O GOVERNADOR DO ESTADO 
DO AMAPÁ. ll!1llJIUll! o CIIEFE DO PODER EXECUTIVO 
nlo a ncssoa Usjn do chladau • (ruüd:lo anexa) • e lmpet .. , 
Antônio Marcos Serravalle Santos, e que no seu dcscnvolvimcnl· 
fo1 julgado com a dcnegaçao da segurança, estnndo conclusos .. 
Relator para publicação do acórdilo. 

Cstamos diante de uma heresia JUridica. dolosamente manifen:tdl 
com o único propósito de in\i:~bilizar o l'oder JuditiArio do 
Estado Amapi tom aposi~Gts de utr~õts desta esplcie contra 
todos os deumbargadoru do Tribunal. e alguns Juizu de Dirdto, 
mui tas dtln em nroct~~n, IA !ulgstdn~ t tnnsi1:HIO$ rm lulgado, 
apenas porque tcrâ de se dcsincompatibilizar p:ua tentar qualquer 
outra eleição c sabedor que responde perante o Superior Tribunal de 
Justiça cerca de uma dezena de ações penais c noticias cnmc, bem 
como cerca de oitenta ações populares na capital deste Estado, além 
dos processos que tram11am perante o Tribunal Regional Eleitor:~ 

rclahvos a Ações de lnvesugaçâo Jud1cial Eleitoral. 
As exceções contra todos os Membros do Tribuna.}, c :1gorn ji "' 

ttm conhecimento, cmbor:1 n.lo confirmado, que também as11 

procederâ contra todos os Ju izes de 01rcito, visam apenas relar1 
possíveis julgamentos perante o JUIZO notural, pretendendo dcslon r, 
com esse subterfúgiO de abuso de direito c litigância de mâ·fe, a 
competência para o Excelso Supremo Tribunal Federal na tentativa de 
que pelo decurso de tempo outra imunidade o ponha acobertado das 
ações que são contra ele movidílS, embora o Tnbunal de Justiça tenha 
sido o mass justo c impareml nas suas decisões, samplesmente 
aplicando os pnncipios constitucionais c o Dirc1t0 110 caso concreto, 
fundamentadamentc 

A d1mcnst1o desses fatos cv1dcncia que se cncont.r.J em jogo não ~ 
um simples processo JUdicial, mM a çx1stfnc'a de U.!ll P,Pdu.l~ 
Estadual ljnc ç_mdepcndcn~~ submisso arxnas A ConstltUtÇio---..10 
Direito c às Lcjs c nOO unt_e:SpMtalho ou obicto dç_convcrumti~ 
governo e noliljcas, o que me lt\'3 a mms uma vez relembrar os 
ensmamentos do mestre llUY BARBOSA no c~lobrc processo do 
Juiz Alddrs de Mendonça Uma, do Rio Grande do Sul, conhecido 
como "O CRIME DE 1/ERMENtUT/CA'', quondo aSSim se 
manifestou 

"n~o ~ s6 a dtft..sa dt um nwgistrado que nwt rdp/do lmpro..,iso 
st tmpreendt, m41 a dos tloiJ elem~nto.s. qu~. no ulo dar nacDrf 

moderntJJ. ronrtitutm q q/mo ( O nti'\'D da llbydadt: O )ÚTI I! a 
lntll'n(ndtndq dq magúrrgturg". 

Naquela ~poca, como agora. guardada as devidos proporções, 
nrocura·sc agrc!I.!L...l....Jrpc~da ~IV!.~~ 
submetendo--a aos caprichos e emulações do governador, sendo 
oportuno c com o mais profundo respe1to transcrever·se os 
ensinamentos do MESTRE RUY, n!lo mais como o Crhnt de 
t-lcrmcnf:uliCI, Rlll qualificando-o. hojç ç nuu· Estado, como o 
"CRIMF: DA EXCECÃO Dt:: SliSPEICÃO": 

"Esta hlp~rbole do abJ·urdo nao ten1 linguagem conhecida: 
nasceu tntrt n6s por gtraplo upont8nta. E, st passar, fard da 
toga a mals llumildt das profiss6es strvis, estabtltctndo, para o 
aplicador j udicial das /ti, uma suballtrnidadt constanttnrtntt 
ameaçvda pt.loJ ordculos da ortodoxia corta4. St o julgado, cuja 
opinitJo nao condig11 com a dos seus julgadou.s na at~dliJe do 
direito escrito /ncorrtr, por usa tlissldlncia, tm sançiJo crlnúnal, 
a hierarquia j uditidrla, tnt l'tZ dt st.r a garantia da justiça contra 
os t.rros individuais dos juir.ts. ptlo sisuma dos recursos, ttr-n-d 
ronvtrtido, a btntjlcio dos lnttrtssts podtrosos t m mecaniJnro dt 
prtssão, pC1tn substituir o couscitncia pasoa/ do magistrado, bOJt 
út roda o confiança na j udicatura, pela aç4o comlnal6ria do 
terror, qut dissulve o llomtm tm t.scravo. "(cfr. Cisar dt Faria 
Júnior, iiL R~ista Brosileira de Cilncios Criminais, IBCCRU.f, 

Ed RT, voL H, p.174). 

!!! 

A AUStNCIA OE Lt:G!TIM!OAOf. ATIVA DO 
t;XCIP!ENJE. 

Essa E.ceçAo foi interposta por " .. .Joao Alberto Rodrigues 
Capiberibe, br'l'ileiro, casado, Governador do Estado do ~apã... ". 
sic, n. 2 . o que demonstra que o Excinientt t I OU!OI Os!C! e que 
apenas se qualincou como exercendo o cargo de Govemo.dor.t..!!!.!l 
pt1o Governador do Euado do Amaoj, Auntr oolrti<o c chefe do 
Podtr Executivo 

É a fi&ura jurldico-processua1 da parte que lecitima ou nlo ao 
Excipiente o R.tWupmto 4o iotcrcuç para o excrc:lcio dc.ste incide~te, 
princípio que l!Uu<r comD!ecndjdo e jnltll)retadp em senudo 
~como disciplin• o arl. Jll. do Código de Proçeno Civil: ~~~ 
~ ofcrerrr6 1 cxctç~o de lmprdirnrnlo ou dr suspeiçno,,.", 
direito subJ<IIvo esse que J&mais poderã ser estendido a p<ssoa 
estranha ã relação Jurldica·proccssual. 

.... 
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Da simples leitura dos fatos vcrifica·sc que o Mandado de 
S~gurnnça , ondr fni nnmt:1 a ncrd:o el e ' u!>nticAo n!lo tem como 
n:1 r cr o ddath\o on t: Yç:inirnl c, nus aparece !J!t!!.ll tomo 
inronnant r n! QUrl :t On)rm o Govrtnador do E, t::ulo do Ama n:'t , 
n.11 rn•ldicilo d r AcJm i ni~JrAdo r P1jblico como AN••Ht Pnlíti ro e 
('htre do Podrr Exrcutivo. 

Om se nl\o figura nos autos do Mandado de Segurança como pcsson 
fisica, que n~o pode ser confundida com 1 pessoa do Chefe do Poder 
Executivo, ponanto Contra o Govcmndor do Estado c nllo conln a 
pu~on física do Cidad:lo, nascendo dcss3 circunstância fâtiCJ. a 
au~~nci::~ de lcgitimid l'ule RO exerd('io dA excedo d<: susncicgo. de 
nawrrza nrr~ona li!isima e por isso so•1cntr ool!r srr intcrnosta 
nnr quem for n:tr tt n:\ ar~o. to Excipit:ntt! nào o l. 

llor outro lado, n~o t rm umrt i ncillênri :~ gernl ou pSirst todas c 
gul\i~gucr :\tc'lt~. mas stus t:ftitM, ainda gur ileeitimcu: (omo os 
dccorrrnr rs drsr:1 ad\o; teriam. t m tese. ebrancêncie •nenst~ ~ 

intrrnltmcnte n:tgudr urore~~:so. opcrando·se :t ll<'ll:lS c 
txclu~iV.111lt01 (' inrrr oartrs. t nil n srndn o Excinit!ntc pnrr nn 
MS. faha·lht: n interrnr ç. por cnn~t:qoÇncia . a lçgitimidadç ativa 

tios ctJSil:amcntos ciu Pro f Ne/su11 Nery Júnior: 
.. sao partes com legitinrMod~ para rec:Jrrtr os inten ·euientt.S que 

ingressaram no processo como opoentes, denunciados da /itlc ou 

os chaniados oo processo. Quando a ncmeaçt1u à auloria ~ actita 
pelo autor e pdo nomeado, este se toma rl.u. de sortt que tem 
ltgitimidadc para recorrer como parte. O assistenu qllalificado 
(ar. 54, CPC) t! consltlerarfo litisconsorte tio assisti tio, parte 
principal, do modo q11e rem legitlmidat!e para recorrer dt forma 
autUnoma t imlepl!ndente, pois a lide disc11tida em jllfzo I dele 
tamblm O assistente simples que ingri!Ssa em lide alheia porque 
tem imercsse na ~·ildria de uma das partr:s, tem atividade 
subordinada à alividadt do assistido. de sorte que somwte poderá 
inte.tpor rtcurso se o assistido assim o pumiti ou ndo \'tdar. "(cfr. 
Princfpios fmrtlanumtals. Teoria Geral dos Recursos, .r tdiçiio, 
voL 1, Revista dos Tribunais, 1997, p.256-7). 

J>or isso rn~:smo, a pessoa do Rc:cOf'rentt., enquanto Administrador 
Público ou prestando infonnaçOcs corno au torid3dc coatora em s:cdc 
mandJ.do de segurança •. npo !t conrvndc com a nessoa nsica de 
gutm rxrrce n S'RrCJo, seja ou nâo eletivo. Tanto :usim t verdade, que 
em se tratando de M;mdado de Segurança, como no caso concreto. 
quem presta as in rormaçõcs é a autoridade coatora c a quem o direito 
impõe o dever de ralar :1. verdade. Contudo, a lei, a doutrina c a 
jurisprudência DM legitimam o informante como titular ~o direito a 
recurso. ~~púllljco ao qual oertcncc ou cstâ 
~. como ptclceiona o PROF. SERGIO FERRAZ: 
"imp~e-se diter que predomina, fiOS julg~tdos, a use que fecha as 
portas da instflncia recursal ct autoridade C'Oatora: STF, RE 97.281· 
O, reL Min. Soares M1111oz, DJU N ·9-82, p. 446; S TF RE 105.731-
= 9. Rei. Milr. Dicio Miruudo, '' (/o:endo em stguUla a indicação de 
mai.r de duas dezenas de acórdi!os) (cfr. Mandado de Segurrmça. 
lndil•idual e Coleth•o. A.~pectoJ PoUmicos. 1 • Ediçdo, Malluiros, 
J993,p .. U 7·8). 

Ora. diante dessa rcal1d:\de c dessa oricntaç:lo, nao tem o recorrente 
enquanto puso:J: fisicn legitimidade ativa p3r3 o exercício desta 
exceção mL P.rocesso do gy~_J1~. pOtquc: a uccç.~o dt 
suspt:iç3o, u ('tOr inimiUdt C~pital'\ SiC', somc.nlt podt: t:Xisti r entre 
pessoas fi sicas c j~m11is acingir a pessoa jurídica - Escado do 
Amapá - contrn quem foi interposta a Stgur:mça. razão pocquc 2 
Recorrente mero inform;mte no M;md3do de Se&YL~.!$P!~~-çnta i 
nwoa juridip e ""º a ~~Uç_i\. 

Se n~o t, enquanlo pessoa Rsica, parte no mandado de 
segurança, nAu tt'm ltgitimidadr pan manifestar nenhuma 
r:xccç~o de suspciçilo por 11 inimizade capita l" (sic). 

Ademais, o fato de o desembargador decidir contra interesses do 
Estado, cumprindo c fazendo cumprir o pri,1cfpio constitucional nao 
cnseja a alegaçao ou fundamentn qu illquer "inimizade capital" do 
Estado do Amapá, muito menos de quem n~o é palie naquele 
processo, com o Desembargador relator ou que funcione no 
julgamento, no cxerdcio da sua judicatura, pois como já decidiu 
Exono. Sr. ~linislro CELSO DE ~IELLO hã de h•vrr a 
prtvalf 11tia da rcy;ra constit uc-ion:tl no F:$(:ldo Dernncr tUirn de 

Ojrcito: 
~~ ... Razões dt Estado nilo podtm ser üwocadtu para justificar o 

descumprimento da Constitulçilo. É preciso adv~rtir que as ra:_Des 
de Estado- quatrdo in~·oc.adas como atgumento d~ susttntaçiJo da 
pretensdo jurftlica do Podu Público ou de qualquer outra 
instituiçiJo - reprtsentam exprwiJo de um ptrlgoso ensaio 
destinado a subm t!tu. d volllatlr d() Prfntin~ (o que i iJJt()/udvtl), 
a autoridade Jrierdrqllico-ttormativa da prdpria Constiwiç4o da 
H. epúblíca. gu]JJ!_romcteudo drssr motln. a tdtia úr que o rxudclo 
tio poder tstntal. quando oraricatlo soh a ieide de um rtgimt 
democrdticg. tstri ntrman~ntcartflte exposto ao ccmtrolc soei n/ dos 
cidatldos e à fisca/izac6o de ordtm j urftlico-con.rtilllciorral dos 
macistradus e Tribunais. "(A c. Utt. Da r T., áu STF, no RE n. 0 

147.022 (AgRg) SP, i11 RTJ 171, p. 735-gr/fci). 

Por oultO lado. o Exmo. Sr. Ministro SEPÚLVEDA 
PERTENCE. ao relator o RECURSO EXTRAOgDINÁRIQ N, 
202.903-PF. I ' TURMA. prclecionou que: 

" 11- Motlvaçao tias flcclsOes judiciais (CF, art. 93, IXJ; a 
t xiglnda constitucional n4o reclama qut sejam corretas as ral~es 
de dtcidlr, mas opcnQS que existam e stjam dttlu:idas trt'J 

tlteisdo. "(CJ.r. RTJ, voL 173, p. 948). 

Ota, o fato de um Descmbatgador dcàdir conlra interesses de 
gove!1Kl, motivando a sua decisão. cnseja apenas o direi lo de recurso, 

. e rlunca pod~ ser invocado oo suscitado =omo embasamento para 
exceçao' de sUspeiçao por •inimizad~ capital•. como se algum 
interesse pudesse ter o maeistrado na causa. 

A uce~Ao de suspeiçlo, upor lnimiz.ade capital", sic:, por Isso 
mesmo somtnlc pode uistir entre: pe.ssoas fisius c jamais atingir 
:1 pessoa jurfdiu- Esh1do do Amapi- cootn. quem foi interposta 3 

·scg.urança, rnz.'lo porque ~kfpiente mero jnfonuante no Ma.n~--ª.'12 
de Segurnncn na condido de Governador do Estado rçprescnta o Ente 
Púlblico e nao a sua p_ç:noa fisiu faltando-lhe lcgitimidJdc utjva pNR 
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A INti'CIA DA INICIAl .. 

E p:.cifico no doutrina c na jurisprudéncia. que a petição inici~l da 
cxceçllo, principolmentc diante de sua natureza danosa à moral c 
dignidade do Magistrado, deverá preencher todos os requisitos 
próprios de qualquer ação, exigindo o arl. 312 do Código Unitário 
que ..... parlc oftrcccri a uceção de hnpcdimcnto ou dr: suspriçllo, 
tSJ1CCincando o motivo da recusa (:trts. 134 e 135). A pctiçllo, 
dirigida ao juiz da causa, poder !\ ser instrulda com documentos 
em que o excipiente fundar a alegação e conterá o rol de 
testemunhas." 

Douuinatiament<. ensina IIU~IRERTO TIIEOOOBO J ÚNIOR 
que "a petiçtJo deverá especificar o motivo da recusa, que tlt!vt ser 
unr dos prel'iSIQS nos arts. 134 e 135 do CPC) (cjr. ob. cil. p. 341), 
que nlo ocorreu, rJ.Zilo pela qual a petiçno inicial é inepta. 

Por fim, não h:i possibilidade jurldica de se ó'lpo r e x ccç~o de 
suspeição em processo já julgado, como no caso presente, o que 
evidcnci3 não apenas o abuso de direito processual, a litiglncia de 
má· (é e sobretudo a inépcia d3 iniciiJI, 

y 

0 t\OIJSO O~: Dll!f,ITO PROCF.SSUA !. E A LIT IGi\NCIA 
OE M,Í -FÉ. 

Os fatos narrados na anftlisc da petição inicial c da siulcse da 
realidade, incisos I c 11, evidenciam o abuso de direito processual c a 
litigância de má-fé do Excipiente, situações que ICVaJ8111 o rror. 
PAULO IIENRIQUE SANTOS LUCON a dizer que se onanifo:slam 
das mais variadas fom1as c que "CALAMANDREI e:lencava dois 
obstác:ulos que lornanm (c Cornam) dificil ao juiz o cumprimento 
d~ n u oficio: a ignorAnS'ÍI (nu irn nt rk ifll t lill m~i.-rf do~ litic:.n tcs. 
Assim a firmando~ 

"a nrimcir l! é uma conseqüência intvie4vcl do complicndo 
lecnicismo jurldico <JUt, na imensa maioria du situações. exige 
a intrnençAo de um tsprcinlis la. Na vcnl:Jd r. apruc: ntam-sc 
dianlc· do juiz lU p~rtes que, por ignor~ncia dn ld, acrcdit:.. m de 
boa·fé trr ral.ão quando n~o li:m ou. mr:smo tendo razlo, 11llo 
do capazts de expor de modo claro t tt'cnit'amrntc ,,rcciso as 
suas prtlcnsOcsj A st'cundR causei! ai ohsl:\culo muito perigoso 
porque a p.artc lc: m consciência de ter J1ra ticatlo um ato ilíei«o c 
valc·sc do debate ju..Jicitirio para obter uma \'Bnl.:agc:m injusta, 
podcndu assumir no processo três rormas cJr:tctcrrsticas :!) na 
prirncira •.. omis!is; h) 1111 scgtnHia forma canac: tcristica, tendo 
plena consciência de nilo te r rado o litigante temerário coloca· 
se aud::aciosamtnto 110 debate j udiciir io na cspuonça dt: levar a 
engano o juiz. oslcntando diancc de\~ a mRis descabida 

segurança do seu "bona dirci to11
; r} na úl tima delas, es tando 

con,•cncido de ler rul o, mas do trndo prova para demonstrá· 
la, o litigan1c lcnca. na txposiç~ o do~ f11tm, conseguir a vitória 
com dizeres consticnles em ju(zo, mas sustenta coi.sa contnirla 
ao Vt:rdadciro. 

Afirma, ainda, o ilustre Mestre: 
"o uercfclo ohuslvo tle um direito processual pode manifestar. 

s~ 110 contelitlo das alegaç6es feitas 11nra dltl partts litigalllts ou 
na forma por meio da qual esta atua no proceuo, pessoalmente ou 
seu procuraáot. O corrtetído diz respeito, em sfntere, fi existência 
di um dever tlt dizer u verdade, do qual decorre naturalmente unr 
fle,•er de completitude da l•erdadt, ou stja, o Jc•·er de tlizer toda a 
verdade i afinal de contas, mt!ia·verúmle, é tumbi!m mein· llreJztira. 
Jd a forma relaciona-se com o respeito "ds regras do jogo", cujo 
dtnomit~aJor conwm talvtz tsltja, nas palavras dt BARBOSA 
},·fOREIRA, "no rcsptitu aos direi/os processuais tia pari~ 

cotrtrária e Dbstetlçdo de embaraçar, perturbar _ou jrus/ar a 
atividade do drgiJo judicial, ordt!nada d apuraçJo da \'trdade e d 

rtalizoçdo concreta da jmtiÇ<L "(Ob. ciL p. SU-5). 

Esses ensinamentos rtlrat:un o abuso processual c a litigância de 
mâ-fé do Excipiente nestes autos, como se rl'cmonstrarà sucintamente. 

Como salientado nos incisos pn:ccdc:ntcs, o fatu de um 
desembargador julgar contra pretensOes dt: governo. segundo a sua 
consciencia c aplicando ao caso concreto alei, a constituição e outras 
normas. na.o o toma suspeito por in imizade cnpital, porque nào km 
qualquer intctessc na causa, cabendo a parte cxctcer o ~iteilo de 
recurso,, cfr. Ensina o Exmo. Sr. Ministro SEPULVEDA 
PEnTENCE, no telat" o RECli!!SO f.Xl'llAORD INAHIO N. 
20">.90J.OF 11 T IJIU IA. "(Cfr. RrJ. voL 173, p. 9J8). re lro 
transcrito, nem o Mand:klo d~; Sc-gur.tnçl t julgado contra a pCS$Oa 

Osica do Excipiente, senão contra um alo ptalicado pelo Poder 
Executivo. que de representa. 

De relevo rclcR\brar os ensinamentos do Exmo. Sr. Ministro 
CELSO DE MELLO de que tem de haver a prsvalcncia da regra 
constitucional no Estado Democrático de Direi to, pois "razões de 
Estado na.o podem ser invocadas pora justificar o descumprimento 
du Co1utitui(iJo. É preciso advertir que as razões de Estado -
qua11do in~•acnda.r como n rcunu!IJIO d~ sllslcnto c:lJo tia pr~Un..tiJo 
;urfdica do Poder PUblko ou de qualquer outra instituiçiJo -
representam express4o de um puigoso ensaio desrinarJo a submtter, 
à votttade do Prfnripe (o que ~ intolerdvtl), a autoridade 
Mtrdrquko·normativa tia prrJpria Constitui(do úa Rrpúblic.a, 
compromtftlldo desst modo. a ldtla de que D txerc(do do oodrr 
amrat quqndo orntirotfo sob a tritk de unr agimt drmpcrdtiro. 
t.tld prrnranentemellte t.'tnnsln an tnutrole social dos cidntlifoJ e d 
fitçnlilflcllo de ordtm jurftlico.coustituâonnl d01 magistrados t 

Triburtnis. "(A c. Un. Da 2• T., do STF, no RE n. • 247.022 (AgRg) 
SP, In RTJ 17/,p. 735-grifei). 

Por outro lado, grande parte das !lsir:IZÕCS contidas na potiçilo diz 
respeito ao Tribunal Especial Misto crindo por foi'ça da Lei 1.079-SO, 
q\lC o Excelso Supremo Tribunal federal ao Julgnt n ADJN 1634·SC 
relatado pelo Exmo. Sr. Ministro NÉRI DA SILVEIRA o afinna 
constitucional integrado por cinco deputados, cmco 
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desembargadores c presid ido pdo Presidente llo Tribunal de Jusliça 
item 14 in RIJ_ll.S....._nll: ,o que dispensa mi!iorcs c outros 
comentários. senao de que esse Tribun:tl Espeei31 hou,·e por bem 
anular o processo conforme ra.zt"'cs que foram expedidas. 

Oiz.c:r que se julg.-~ perseguido por oligarquias dominantes. porque se 
pôs cont ra o crime organizado, deixMdo nas entrelinhas dú\'id:tS, 
basta f1ara recordar os abusos c prcpolências que vem cometendo ao 
querer a aquir:sc~ncia de "ílmém de um Poder Judici3rio independente 
c juslo''. eslá na intcrpS'I:~tl\n Judicial gur st lhe ftz ner:anrr o 

Sur('(iorTrihun~r 1fe .rus!jra- J~rncu~o U n. 32. STJ. Di~ lri bufdn 

ao Ministro FONTES OE AI.F.NC,\R- onde se desmente, nega os 
fatos aos mais deslavados argumentos de que confundiu 
•desembargal.lur com Consclhcim". Poder JudiciArio com Tribunal de 
Contas, chantagem com oprcss:to, dentre outras anomalias que silo 
risíveis. notad:unentc quando partida.~ de uma pessoa que: exerce o 
cargo de Govcrnt~.dor de um Estado. 

Fal:tr que as d·~cisOes do TJAP são anuladi'1S ou rcrormadas 
totalmente • se isso fosse um desdouro diante das conlro\·crs~ que 
surgem no direito, que não e matemático ·, n alcgativa mlo condiz 
com a vc: rd :~dc. Par:~ se comprovar essa invcridícn Qfirnutç~o b~ta que 
se abra o sitc do STF em nome do Estado do Amapâ c veja que a 
maioria absolula das ações julgadas pela Excelsa Corte foram contra o 
Estado. c o mesmo ocorre pcn-ullc o Superior Tribunal de Just iç:t. 
como recentemente negou·sc a Suspcns;lo de Segurança n. 999. e 
tamb~m no TFR l' Regiao, no Ag. lnsuumenlo n.2001.01.00.030699-
7, relatado pelo Dts. Federal Carlos Mathias, negado provinlento 3 

unan imidade, dentre muitos outros. 

O julgar cootta .. na prelens3o de governo, equidislanle das panes 
como aconteceu em todos os julgamentos do TJAP, através de 
decisOcs juridicamente fundamentadas não gera a ningu~m o direito 
de ~por exceçàO de suspc:iç;lo, mas configura como assim procede o 
Excioicntc no caso ora spb examine. em m:mifcsto " ... uerclcio 
abusivo do direito de r ecor rer t a liti::;:1nda de má·fé ·•. que !.t!!l 
sendo vecmrnlcmtntr rrnrlido ptlo Excelso Sunrcmo Tribunal 
Fr drnl como se infere do julgamento no RE 24-Ll49 (AgRcg.Edcl) 
RS, 2" Turm:\, relatado pelo Exmo. Sr. Ministro CELSO DE 
MELLO, do qual julgamento s:lo extra f dos os seguintes excertos: 

"O ordtntlu~enro j urldico brasileiro rt!pele práticas 
iTtc.nmpall"'í!iS Cílttr o postulado t!tico.jJifftlico da lealdade 

proussual O processo ndo pode su manipulado para viabilizar o 
abuso de direito, pois essa .! uma idt!Ja que st rel·ela frontalmente 
conrrária ao ti~.~Va de probitlatle que se impúe à observDncia das 
parfl.•s. O litiga nu Je md1i- trafe.s e de parte ptiblica ou de parte 
privada - del·t tu a sua conduta sumariamente repelido pela 
atuaçt:!o jllrisprudencia/ dos juizes e dos tribunais, que nJo podem 
lolcrar o abuso processual como pró.ticu tlescaructeriz.at/oru da 
tssinda ética do pructssu." (in RT.I, ''oL 175, p. 816); 

Finalmente, cumpre lembrar a ir1admissibilidõtdc de alegada 
inimilade pr:ssoul quando criada pela própria p3rte, que visa através 
desta espécie de proccd imcnlo condenável p3.r3l isar um Poder, vedar 
o excrclcio de: uma judicutura c, no C3SO concrclo, de todo o Poder 
Jud[ciàrio Estadual não em razao de uma realidade legal ou 
protessual, de uma :legalidade, m.,&Jpenas por mera conveojênci:! 4~ 
~s~.UJ~, o ~ue é inaceitável. diillltc da realidade de que lodos 
os Desembargadores, alé mesmo o por ele escolhido pelo Quinto da 
OAO, Des. Ei.J inardo de Souza.larnbCm é "seu inimigo pesson\". 

É de se lamentar <uc o Estndo Dcmocrâtieo de Direito seja !cvat.lo a 
uma situação como. a presente, cujo parâmetro n!to é conhecido n3 
literatura jurídica nem mesmo quando do Governo Militar, que tinha 
pelo Poder Judiciário Noc.ional muito mais "respei to de que o ~tunl 
Go\'crno Execu tivo do Estado do Amapá. 

R t gist ra·<t1 por último. que este MS 467-01 j~ foi juloado. 
portanto torrHl·St ill('abívd A argilic:'to d e susncitl\o. 

Y! 

Ç,\SO I> E INTERVENCÀ O FF.OERAL NO ESTADO. 

J;ntcndo q!IC à Suprctna Corle ~que compele, na mojestadc da suo 
autoridade, di'ltr do abuso que vem cometendo o Excipiente crn 
adotnr essa espécie de procedimento, confundido a sua pessoa flsica 
com a do Administ1ador Público, ao invés de recorrer das decisões 
sobre as qu:\is possa a pane legítima manifestar algum 
inconformismo, hc1n como ;~uizar cerca de trezentas exceções de 
suspeição contta tooos os Membros do Tribunal de Justiç:t, sem 
nenhuma comprovaçilu de um<~ les~o. interesse ou impedimento 
concreto, muitas e muitas delas sao (l.rgUidas em processosji\julgados 
c trnnsitados em jdgado, c ou do qual não J') articipou d:1quclc 
juls;;uncnto o Exe9t0, o que evidencia scn~o meto eSpírito de 
emulação. 

Co"' efeito, à Suprema Corte na majestade da sua autor idade 
compete fru:sr tess:t r eut: ahmo. rcsgunrd::uuJo a autonomia e 
indepcndcneia do Podor Judiciátio Estoduol que tem primado, desde 
.sua criaçao, em julg..- de a.c:ordo com a conslituiçllo, com a lei c, antes 
de tudo. imprimindo celeril.lade e segurança às suas decisões e sendo 
alvo de manircsta çôl!'s festivas consagradas em jornais c revistas de 
circul;~ç:lo mundial a:erc:l d~.: seusjui:r.3dos cspcebis fluviais iniei::~.dns 

em l99S, antes mesmo da lei dos Jui1.ndos. 

Somente uma dects!o da Suprrma Corcr é que fará cessar esse 
abuso, prepot~ncia e litigância de mâ·fé. comina ntlo-sr ao cxcioiente 
aj sanrôu nrevistu no ART. 34. INCISO IV. DA. 
CONSTITUICi\Q FEOF;RAI. 0\IF: ASSEGURA À UNIÃO 
INTERVIR NO ESTADO PARA "GARANTIR O LIVIll: 
EXERCICIO OE 0\lAI.Q\IEil DOS PODERE-~ NAS 
!lNIPAPES DA FF.IlEBACÀO", pata o bem do Estado do Amapá, 
para a tranqail idade de seus cidadoos, respeito e restabelecimento do 
Estado Dtmoctâtico de Direito, sendo sempre válido lembrar-se dos 
ensinamentos de RUI BARBOSA: 

"A aurorldutlc do Justiça t moral, t susunta-u pela moralidade 

de suas dtcisdes. O potler nao a enfraqutrt dtsattndtndo-a; · 
tnfiaqueu .a tlobnmdo-o. A Majatade dos tribunais assenta na 
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estima públicaj ~ rsta i tanto mDior, qurmto I11Dis lllr~ida for a 
Insolência oficial, q11r lhu duoMdtttr, e mais adamantina a 
lnjlaibilidadt d~lu puantt tia." (Ttmárlo, Escritos e Discursos 
Stlttus, Ediç~es C11.1a de H ui Barbosa, RJ, /995, p. /OIS) 

Por todos esses fundamentos, constatando que a presente Exceção 
de Suspetçao foi interposta pela pessoa Osica de Joilo Alberto 
Rodrtgues Capiberibe, que nâo é pll11c no MS n. 467·02 Impetrado 
contra o Governador do Estado do Amapà ~c:njdâo anexa-, p01tanto 

faltando-lhe lcgillmid3de ahva. que a petiçâo é manifestamente 
mcpta, e se conslltui em fruto de abuso de direito processual e 
lihgàncta de mâ-fé A Rt:.!f:ITO E I:"/ DEFIRO LIMINAR\1 EN'fE 
com fundamento no art. 267, I, do CPC, ele 0< incisO< I . 11 e 111 do 
an 295, do CPC, bem como com fundamento no an 382, § 1•, com a 
rcdaçâo que lhe foi dada pela Resoluçâo n. 016/2001·TJAP c, por 
conseqúência, determinO o seu arqu1vamcnto 

Publique-se. 
Rcgislrc·Sc. 
Intimem-se 

Macapã, AP. 22 de fcvcretro de 2002 

(a)Dtsembargador IIONILDO AMARAL llt: ~IF.I.LO CASTRO 
Rcl31or" 

MORGANIIA~VA VIEIRA 
Diretora da Secretario t;~-i~~al Pleno. em exercício 

TRIBUNAL PLt:NO 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇ.\0 r;• 238n002 
Exetptente: Jollo Alb<rto Rodngucs Captbenbe 
Ad"·ogado : Marcelo Vu:na de Campos 
Excepto : Desembargador Mâno Gurt)'CY de Queiroz 
Relator : Desembargador M<llo Castro 

"Comprunde-st b~m o instituto (o abuso do direito) quando se 
considera que o dirrito subjttivo, podu dt agir, 1, na sua 
realir.açao normal, o u.JO, t, na sua realiz.aç6o anormal, o 
abuso. "(Prof Jusi 0/fnrpio de Castro Filho, in o Abuso do 
Direito no Processo Cil-i/, Ed. Fortnse, /960, p. 21). 

' 'V!stos, tlt • •.. 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE, brastl<iro, 
casado, Governador do Estado do Amapã, por seu procurador, mscnto 
na Seccion:ll de Sao Paulo, em longa pcllç~ argDi Exccç3o Suspc1ç:Jo 
em face ao Desembargador M'rio Gurtytv de Quciro~ 
sustentando o seu Impedimento para funcionar no Mandado de 
Srguran ra o 464-01, fundando as suas alegações em suposta 
inimi111dc capital. 

Prc.ambularrmentc é necessário registrar, para melhor comprecnsâo 
da realidade, Wti....LJ1tlltiQ lnjcj;ll drsla Encdo t cuurol jpada 
S(ndo jdfntjra h contidas nas ExctrOcs de Susnejrlo de números 
210-02 235-0l. 236-01 237-02 246-0l. todas contra o mesmo 
Desembargador, onde se mudou, apenas, a 1nd1taçao do pi..cesso 
contra o qual é manifestada. 

A pçJjcâo inicial t mera cópja reproduzida, sem qualquer conteüdo 
b6.sico de fundamento obrig11tóuo em processo desta nature1a, 
chegando mesmo n cometer a heresia de afirmar " ... no qual V. E.xa., 
ora um dos E.urptOj', atua como Presidente do úesaurorlzado 
Tribunal Especial de Exctçllo" (sic, n 7), quando o ora F.xccpto, 
Dcs. Mârio Gunyev de Queiroz, Jarnaís fora o seu Presidente, mas que 
comprova a sua utilização reproduL1da. c com erro grave 

Necessárias se fuiam essas considerações, tipificadoras do abuso 
de direito e litigância de mi·fé, c1s que senlo analisadas no momento 
oportuno. 

Após alimlat que intentou em 19 de dcu:mbro de 2000 contra o ora 
Excepto c oontra lodos os Desembargadores simplcsmcnlc porque 
compuseram Tribunal Espcctal de Jurisdiçâo Mista previsto c kliilli.Q 
nelo § 3' do art 78 da Lcj n I 079/50 vem através de extensa. 
confusa c desordenada petiçllo, desacompanhada de qualq\Kr 
documento, trazer à colaç3o refcr~ncias a alguns processo• jà julgados 
c ou em trat'(litaçâo, para concluir ser o Excepto seu inimigo capitol, 
siluaçtlo essa que, a seu ver, estaria caracterizada nas rcm isSOC:s aos 
documentos que d1z apresentados, mos que na verdade nAo o fez. 

Slo fatos c mcnçOCs d1slorc1das a respeito de outros processos, com 
desconexas citoçõcs conto, por exemplo, no item 111, n. I o. ao se 
reportar ao mandado de segurança n. 360..00 relativo a um deputado 
estadual, para no irem IV, n. 12, trazer a lona a quesllo relativa ao 
processo de ~Laberto pela Assembléia L<gislotiva. 
trazendo à discusdo maléria acerca da improccdc!ncia da denúncia, 
eonsidcraçOes sobre impronüncia, O. I 6, "desobcdi!ncia à 
Constituiçao da República" (sie), n. 17~ 37, quando na realid•de 
egue!c processo (oj anulado pflo 'frjbyoa! Espcdal Misto com o 
voto do ora Excepto. 

No item V, n. 38, aindo .. m qualques embasamento legal, agride a 
honra e a dignidade daqueles mt&i5trados que compuseram aquele 
Tribunal criado por forço do Lei 1.079/50, diundo do 
" ... prO<seguim<nto de uma •farsa• e deste monslltngo jurldico que é 
esse pseudoprocesso ... •, deixando conotaçllo de que foi por 

." ... Impulso de antipotias ou mimizades pessoais, ou sob a vindita de 
interesses conttariados•(sic), procurando o Excipiente colocat·sc 
como vitima de interesses contrariados c de nJ.o complactncia com o 
crime organizado. que o pós sob mil"a de vingança embQra tenha 
aumentado o seu prestigio junto ao povo, • Naçao c at~ 

íntcmacionalmcntc, (sie), o que nlo corrc.sponde a nenhuma 
realidade. 

Esses fa1os, principais, scrlo objecos de anAlise c c:oosidcraçOcs no 
momento próprio. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Por último, no jrrm VI O 41, sob a denominaç!o de " f• tos do 
prestntt prottSS011 (sic), nDda alega ou comprova senJo num 
exerclcio de futurologia ao sustentar que 

"o pra~nt~ proc:tsso utd no circuito daqu~lu atos cujo 
declsao sud comprometida ptla participaçllo d~ inimigos tapitols 
do Excipltnl~" ... "tis que obviamente st alastra paro totlus os 
procusos dos quais particlp~m tais julgadores e os Excipitntes 
(sic, aqui nova colagem dt outra pttiçdo trrada), 

A petição inicial, yossciramcntc rcprodutida de outra t 
estereotipada, como se fosse urna "panacéia· para qualquer mal de 
qualquer processo 

Afinna, por último, em manafesto desconhecimento do dlfc1to " 
que o Excap1cnte ~ dado como autoridade coatora• confundindo a 
oessoa fisica do cjdnd~om a do Chefe do Poder Execu1jvg, como 
scrâ analisado, para dizer que as dccisOcs da Corte " ... v!m sendo. 
REFORMADAS ou ANULADAS pelos Tribunais Superiores', o que 
conslilui, como se demonstrará. outra invcrdadc contida num 
emaranhado de "fatos vartuais c publicitários• pura e simplesmente. c 
agora repetidos nesta cxceçan que pode ser rotulada de aventura 
jurídica 

Esse o brevfss1mo rcl:uóno, 

Dectdo. 

li 

S!ISCINTA ANÁI ISE QA Rl'A(IPAQE 

Os autos do MS 464-01 a quç se refere estg cxccc:W, tem como 
Relator o Des. Gilberto Pinheiro, figurando como AUTORIDADE 
COATORA O GOVF.RI>ADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 
!2llruil12 o CHEFE DO PODER EXECUTIVO - c alo a pmoa 
fisju do rjdadlo • (certjd3o aneul • c lmpellante Jost Aufcu 
Dmcto dos Santos e Outros, e que no seu desenvolvimento foi 
concedida a liminar c que a Au1oridade Coatora prestou as 
informaçOcs em 22-11-01, estando conclusos ao Relator. 

Estamos diante de uma heresia jurldica, dolosamente manifestada 
com o único propósito de inviahiliur o Poder Judicibio do 

Es111do Amapi com aposiçOcs de ucc~Ocs drst• csp~cie contra 
todos os dtscmbargadores do Tribunal, e alguns Juiz.ts de Din~ito. 
muj tas delas tm processos Jl. julgados c lnnsitados tm julçid..Q, 
apenas porque ter;,\ de se dcsincompatibilizar para tentar qualquer 
outra <leiçllo e sabedor que responde perante o Superior Tribunal de 
Justiça cerca de uma d~cna de ações penais c nolfcias crime, bem 
como cerca de oitenta açôe$ populares na capital deste Estado, alc!m 
dos processos que tram1wn perante o Tribunal Rcg1onal Elcatoral 
relativos a Ações de lnvcstigaçlo Judicial Eleitoral 

As exceções contra todos os Membros do Tnbynl). c agora JA se 
tem conhecimento. embora n!o confim1ado, que tamMm assim 
procederá contra todos os Juius de Direito. visam apenas retardar 
posslveis JUigamenlPs perant< o JUizo natural, pretendendo dcslocnr. 
com esse subterfúgio de abuso de direito c litigância de mâ·f~. a 
compct~ncia para o Excelso Supremo Tribunal Federal na tentativa de 
que pelo decurso de tempo outra imunidade o ponha acobertado das 
açOes que silo contra ele movidiiS, embora o Tribunal de Justiça tenha 
sido o mais jwto c Imparcial nas suas decisões. simplesmcnlc 
aphcando os princípios constitucionais c o Direito ao caso concreto. 
fundamcntadamcnte. 

A dimensoo desses fotos evtdencta que se encontra em JOgo noo ~ 
um simples processojudieial, mas a cxjst!ncja de um Poder Jud1Wrio 
Estadyal liyre e imkpçJl.<knu:.J.U.lun~as O CoosutujcOO no 
Djrcjto c às Lcjs e nAo um espantalho oy ob1cto de conycnjCncms de 
goycmo e ool!tjcas o que me leva a mais uma vez relembrar os 
<nsinam<ntos do mcstr< RUV llAI{UOSA no célebre processo do 
Juiz Alcides de Mrndonça Lim•, do R10 Grande do Sul, conhcc1do 
como "O CRIME DE 1/ERMENlUT/CA", q_uando asSim se 
manifestou: 

.. ndo I sd a dtfua dt um mogisuodo qut ntsst rdpido 
improviso st tmprttnU, mas t1 dot dois tltmtntoJ, ~ 

das n«r;Mr mothwar constjtucm o q(ma t o nto•o da libcrdodt· 
o jUri t li inrfcDrndindn dq magjstcg(Ura". 

N•quela época, como agora, guardada as devidas proporções, 
procura·se agredir a jndcpend~ncia da Magistratura do Estado 
submetendo-a aos caprichos c emulações do governador, sendo 
oportuno e com o mais profundo respeito transcrcvcr·sc os 
ensinamentos do MESTRE RUY, alo moi• como o Crime de 
lltrmtnlutic•. m aJ qualinundo-o, ho je t acue Est1do, como o 
"CRIME PA EXCt'Ct\0 PE SUSPEICÀO": 

.. Esta hípirbolt do absurdo n4o l~m linguagem conh~cida: 
nasceu tntre n6s por gtruçlo espont8nta. E, St pa.l1ar, {fud da 
toza a mais humildt du profJSS4ts suvir, estobe.l~ct.ndo, para o 
aplicador judidal das ltl, uma subalttrn/dadt constanttm~ntt 
amtaçada p t.los ordculos da ortodoxill cortesd. St o julgado, ruja 
oplnl4o ndo condiga com li dos seus julgadores na andlist do 
dirtito tsCtito lncorrt r, por usa dlssldlnrla, ~m sonç4o c:rimina/, 
li hiuarquiajudkldrla, tm va dt str 11 xaranriu da justiça tontra 
os erroS Individuais dos juiza, ptlo slsttma dos rtcunos, ttr.st·4 
convtrtido, a b~ntflrio úo:s int~res:su pod~rosos tm mtcani.Jmo 
dt prus4o, para substituir a con.~cllndo pusotll do maxistrt~do, 

bll.lt dt toda o conjianro najudiCIJtura, ptla aç4o comlnat6r/a do 
terror, que diJSolvt fi llom~m tm tltrtiYO. "(cfr. Char dt F tu/a 
Júnior, in. Rt11islo Br11.1iltlra dt Ciinclas Criminais, /BCCRIM, 
Ed. RT, •oL J4, p.274). 

lll 

A AUStNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO 
EXCIPIENTE. 

Essa Exceção foi intetpO<ta por • ... Joio Alberto Rodrigues 
Capiberibe, brasileiro. casado. Governador do Estado do AmapL "
SIC. n. 2. o que demonstre que o t:Jr!plcplc t I P"'º' Oslca e que 
apenas se qualificou como exercendo o cargo de Governador, Wll 
pclg Govcrn~dor dg f:slldo do A mapa. Accntc po!Ujcg ( çbc(c do 

Pgdcr Eurutiyo. 
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r:: a figura jurldtco-ptoeessual da parte que lcgittma ou nao ao 
Excipiente o mcssupo:jlo do m!cmse para o exercicio deste mcidcntc, 
pnncipio que há de ser comprcçndjdo c jntemrctado em scm;do 
ru.u.it2 como diseiplma o arl. 312 Llg Códjeo de rrocuso Cjlj(: ''â 
M.Rit oferecerA • ncrçlo de impedimento ou de suJpri('lao ... ", 
direito subjetivo esse que punais poder:\ ser estendido a pessoa 
estranha ã rclaçao jurldica-proccssual 

Da simples leitura dos fatos verifica-se que o Mancladg de 
Sceuranu onde fuj onoua a n<ttl.O_dc suspcido, nlo tem como 
oart(' o cjdadAo ora ExcjPknlc, mu 1parcce an.uw como 
lnformantt naqutla O.Dletu..JtGOYERI'iADOR DO ESTADO DO 
AMAPÁ na rOJl.d.idJLdt_AdmjnjsCr•dor Público c:~mlt 
Polltjco t chtft do Poder Executivo. 

Om se na.o figura nos autos do Mandado de Segurança como pessoa 
fisica. que nao pode ser confundida com a pessoa do Chefe do Poder 
Executivo, portanto contra o ~IDAdor do Estado e nl!L{gJIJJ:lLI 
l1lli2J fisicu d o Ci<b.d lit, no.sccndo dessa circunstância fáuca a 
ausfnti• de !cgillmidadc ao eurddo da u:cetAo de .sus~ 
natureza pcuooa!!njma c por iuo somcolc pode ur jotrrQOlla 
oor oucm for pa rlc "' a do, c o Excipicnle nio o f. 

Por outro lado, nag tem um• jncidhda geral pu para codas c 
quajsqurr arOcs mas seus cftltos ajuda que iltgitjmos ca.m.o_o.s 
dccprrcntes desta arAo lcri•m em lese. abnngfncia aP.tQ.t_U 
lntrrnamcntc naaurlt nroccsso ogcnndo·SC MIJCDDS t 
nrlusjnmcnlc jntcr Q:JCI($. c nlo umlo o Excinjcntc P..3.C1t .1!2 
MS. Últl·lhc o jnlcrcssc (, nor ronscqü(ncja. I lceilimjdadutlu 
nos ensinamentos do Pro f. Ntl.ro11 Nuy Júnior: 

"s4o partes com legitlmidotlt para recorrer os intervenieuta 
que ingressaram 110 proctno como opotnttJ, thmunciados da 
lidt ou os chamadot oo prortsso. Quumlo o 11omeaçiJo d autorla 
I aceita pelo ouror e p~lo nom~atlo, I!Sft se tor11a riu. dt sorlt 
que ttm legitimitlatlt para rtcorrtr tomo partt. O assistenlt 
qualificado (ar.S(, CPC) i coruiduatlo litisconsorte do assistido, 
pllrle principal, do modo que ltm legitimidade paro rttorru de 
forma aut~noma t ind~ptndente, pois a lid~ discutida ~"' jull.o é 
dtlt tamhlm. O assisttllte simples qut ingre.s.ra ~nr lirlt allltio 
porqut tem intt.rtJSt na a•itdrio dt uma das parta, llnr alividadt 

subordinada à ati,·idade tio assi.!õtldo, d~ soru qut somMft 
poderd illlupor rtCJirso St o assistido assim o permiti ou nilo 
vedar. "(cfr. Principias fwadomtlllais. Ttoria Gtral dos Recursos, 
.r ediçdo, vol. 1, Revista dos Tribunais, 1997, p.156-7). 

Por 1sso mesmo, a pessoa do Recorrente. cnqu3ntn Admm1slrodor 
Públ1co ou prestando anformaçOes como autoridade coatora em sede 
mandado de segurança, nAo se ron(undt com • pessoa flsic.a.J!t 
gurm ucrcc o uno, seja ou n!lo eletivo. Tanto assim t \'trdadc, 
que em se tratando de Mandado de Segurança, como no C3SO 
concJeto. quem prc.sta as mform~çOes é a autoridade cootora e l'l 

.quem o di,.cico impõe o dever de (alar a verdade Contudo, a lca, a 
doutrina c a jurisprud~ncia nJg lcgicimam o informance como l&tul:u 
ao direito a recurso. mílS sim 00 ente público 30 gyal ocncocc ou 
cs)á sybordjnado, como preleciona o PROF. SERGIO Hllltt\Z: 
"imp4t·St dizer que prttlonrina, nos julgados. a tese qut.ftclra as 
portas da iustiincla ruursul â autoridade coatora: STF, RE 
97.282.0, uL Min. Soara Munoz. DJU U-9-81, p. 446; STF RE 
/OS. 7JI-9, RtL Min. Diclo Mlra11da, • (fazendo em seguida a 
md1cação d~ maiJ de duas dt:tnaJ d~ ocórdãcu) (cfr, A/andado d~ 
s~gurDIIÇa. /ltdi&·idual ~ Col~tivo. Aspectos Polimicos. 1 • 
Ediçdo, Mallttiros, /99J, p. 147-8). 

Ora, d1ante dessa realidade e dc:ss11 orientação, n3o tem o recorrente 
enquanto pessoa fisjca lcg1t1mid3dc ativa para o cxcrclcio desta 
cxccçlo em processo do qual n3o t pane, porque a ucc:ç-i\o dl! 

suspdçlo, "'por inimlua.le upilal''. sic:. somente pode exi$tir entre 
pcssou fl sicu e jamais lllngir a pusoa jurídica - [S11tdO do 
Amnp4 - contra quem foi interposta a Segurança. r:lZão porque 2 
Excm jente mero mformontc no Mnoda{io de Seçuranca Jcorescota a 
pessoa juddjca e nQo q suíl ns:ssptt Gsjca 

Se nlo l, enquanto ptSJo• 0Jica, p1r1c no mand::ado de 
sc,urança, nlo tem legitimidade para manifestar nenhuma 
cxcc('lo de suspti('AO por "inimlzadt capilal .. (sic). 

Ademais, o fato de o desembargador decidir contns interesses do 
Estado, cumprindo e fazendo cumprir o principio constitucional t 

legal n~o dá ensejo, ampRrn ou funa.lamenltt qualquer "inimizode 
capital" do Estado do Amopá. muito menos de 4ucn1 nilo é parte 
nnquelc processo, com o Desembargador relator ou quem funcione no 
julgamento no exerclcio da sua judicatura, pois como já dec1diu 
Etmo. Sr. Ministro CELSO DE MELLO . h i dt haycr 1 

prcnlfg cla da rcrr• consJhudgnal no Estadg Qcmocr..l1Wu1c 

lliai.lll: 
" ... Rtn6u dt Estado n 4o pod~m ser invocGdas para juttljicar o 

dtscumprimtnto da Constiluiçao. É pr~ciso lldttrtir qut us 
raz.bes dt EJtutlo - quondo invocadas como argumttlfo dr 
susttnraçao da prtt~ns4o j urfdifa du Podu Público ou dt 
qualqutr outra lt~sfltulçdo - rtpri!Stnram txprtssDo dt um 
ptrlgoso t usalo tlestlnado a submtttr à yoncadc úo P,tuclpc (o 
qu~ i intoltrdvld), a outoridade flierdrquico·normativa da 
prdpria Constituiçdo da RtpúbliCll1 coarprqmctcndo. desse modo 
~ur o cwdclo dq ooJrr cstotq/ quando orolkRdo sob 

q fgjth d( UW Wfnt( t/tnrDl'f4tiCD (Sfd prcmqn(ll(tml'Oit 
qposto ao controk sqcfal dos citfad4qs c 4 fisçq!jzqr4o tk ordem 
luddlaKqnsâtudonai..JlRs mqrlstcqdqs C Tàbunqis. '"(A c. Un. Da 

2' T., do STF, no RE n. • 247.021 (ArRg) SP, in RTJ 171, p. 7JJ 
- rrif<i). • 

Por outro lodo, o E1mo. Sr. Mioutro SEPÚLVEDA 
PERTENCE, 19 rc111ar o RECURSO EXTRAORQ!NÁRIO N 
209 903-DF. I • TURMA, prelecionou que: 

"11- Motivoç6a dru decis6a judiciais (CF, art. 9J, IXJ; • 
exlglncitz constitucional n4o rtclamo que stjam corre.tas ar 
'11z6u ~~~ JttdJir·. mGS aptt.nas 9 111t. cxist11nt tt. srjant deJuddus ltll 

declsdo."(Cfr. RTJ, vol. / 7J,p. 948). 

Ora. o fato de um Desembargodor decidir contra interesses de 
governo, motivando a sua dccisao. enseja apenas o din:ito de recurso. 
c nunca pode ser mvocado ou suscitado como embasamcnlo para 
t xceclo de suspcido oor •immit.adc capital". como se ahtum 
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interesse pudesse ter o magistrado na caus:l. 

A cxcrçllo d~ suspeição, "por inimizRde capilsl" , sic, por isso 
mesmo somente potlr existi r entre pessoAs nsicas e jamais atingir 
a pessoa jurit.lic:n- Estado do Amapli- contra quem foi interposta a 
Segurança, 'rrv.rto porque o Excin!mlc. mero informante no MandíldQ 
~g.urnnca nn çondiçõo de Governador do Estíldo rcnrcscntll o Ente 
PIÍiblico e n:lo a Sllitpcssoa fisica (;llt<mdo·lhe lt:gitímidadc ativíl para 

=ill.llikn!L 

A INÉPCIA ])A INIC'IAI, 

E pacífico nn doutrina c na jurisprudCnda, que a petiç:lo inici<~l da 
cx:ccçilo, principalmcutc diante de sua naturci'..a danosa à moral e 
dignidâde do M:lgistrado, deverá preencher todos os requisitos 
próprios de qunlqucr ação, exigindo o art. 312 do Código Onílário 
que "a pn.ru oferecerá a cxccç~o de impedimento ou de suspclçi\o, 
cspccifica"ndo o mot ivo da recusa (arls. 134 t 135). A ptliç!l.o, 
di rigida ao jui1. d~ caus;l, poderá ser inslru[dn com documcutos 
em que o excipiente fundnr" :1 ;~lcgaç!lo c conterá o rol de 
tcstcmunhns." 

Doutrinoriamcntc, ensina IIU~1UERTO TII EOUORO JÚNIOil 
que "a petiçüo tf~v;:rá especificar o molivu da recusa, que c/e,Je J"er 
rtm dos pre.•istos 110s arts. /34 e 135 do CPC) (cfr. ob. cit. p. 341), 
que nào ocor reu, ra:clo pela qu~l a petiç~o inicial é inepta. 

y 

º--Al.lJ.!.SO IJE DIREITO P!!OCt:S.S.UAL E A LITIG•i1\'CIA 
llli..hl.i:.F..t .. 

Os fatos narrados na análise d<:~ petição inicial c da síntese da 
re:llidadc, incisos I c 11 , evidenciam o nbuso de direito processual c a 
litigância de mâ·fC do Excipiente, situ<1ções que levaram o. Prof. 
PAULO IIENRIQUf; SANTOS LUCON a dizer que se manifestam 
das mais variadas fom1a.s c que "CALAJ\·lANOREI clcncava dois 
obstáculos que tornavam (c torn~1m) difídl ao juiz. o cumprimento 
de seu of1do: nJfJ!..QDi O("ja Cou irnnJ.:rí.ci.Rll..a-IllJÍ.:(é dos lit igantes. 
Assim afirmando: 

"o n.rím..tirJt é uma couscqOência inc\'Íiável do compliouJo 
tccuicismo jurídico que, na imensa maioria das s ituações, exige 
a inlcr\"Cnçào r.Jc um especi::di.Hn. Na \'trdadt", aprcscnta rn.sc 
diante do jui:t: as p:;~ rh: s que, por ignon1 nci:l da lei, acreditam de 
boa.fé ter raz.Ao quando nlln têm o u. mesmo rendo raz!lo, ni.l:o 
s lo capazes de expor de modo claro c tecnicamente preciso as 
suas pretensões; A ~.!! constitui obstáculo muito perigoso 
porque a parte tem consciência de ter pr :1 ti cado um alo ilíci1u e 
V:lle-sc do dc1J1Hc judici :\ rio p:~;ra obter uma v:wtagl"ln injusta, 
podendo assumir no pt occsso três formas canlclcristicas : !!} nn 
primcira .•. OIIliS,is; h) na seJ::unda forma caractcristicn, tcn•lo 
plena consciên'ci:a de ll<lo ter rHz:lu u liti g~tnle 1cwcnl rio colocn· 
.se nudaciosamcntc no debate judiciá rio na rspcr:.tnçn 1lr levar a 
engano o jui7.., osttnfando c.Jianlc dele 11 mais da::)•abid9 
segurança do seu "bom direito"; r} na ílll ima del::. s. cst::uuJo 
·convrncido de ter razão, mas m1o rendo prova para Ucntonstr:'í
la, o litiguntc tent:l , na exposiçAo dos fatos. conseguir :.1 ''i tó ri~ 

com dizeres conscientes em juízo. mas suslent::t coisa contdria 
RO ""erdatlciro. 

Afirma, ainda. o ilus tre Mestre: 
"o excrdcio abusb·o tle um direito proces:;uul pod e mun ife!Uar

u 110 conteúdo das alegaçdes feitas uma tfus purtes li ti;.:untes ou 
na forma por md(J da qual e;,-ta atua no processo, pessoalmelllt! 
ou seu procurador. O C(JIIti!IÍdo diz respeito, em s(llte.'ie, à 
exist~ncifi de um dever de di zer a vertfude, do qual decorre 
naturalmente um tlc ~'t:r de cumpfetitwfe tfa w!rdatle, ou seju, o 
de~·er de dizer toda a Perda de: ajiJJal dt! conto:.·, meia·l'erdade, é 
também mt!la· melltira. Já a f orma relaciona-se com u rcY;peito 
"às regras do j ogo", cujo de11ominador comum tal~•ez esteja, nas 
palavras· dí! BAR110S t1 MORF;/RA, "no respeito aos tlird tus 

processuais da parte contrtiria· e abstenção de embaraçar, 
perturbar ou jflutar a atil'itiade do órg flo judicial, orden ada ú 
t1puração da W!rlhule e t} reali:açtlo concreta tlu j ustiçu. "(Ob. cit. 
Jl. 874-5). 

Esses ensinamentos refratam o abuso processual c a litigância de 
m3·fé do Excipiente nes tes <lutos, como se demonstrará s u cintam~ntc. 

Como salicnlado nos incisos precedentes, o fato de um 
desembargador j ulgnr cont ra pretensões de governo, segundo a sua 
cons ci ~ncia c ap licando ao caso 'concreto u lei, a constitu ição c outras 

normas. rt<10 o torna suspeito por .numzadc Cajlltal , porque não tem 
qualquer interesse na cau sa. cabendo n p :1r1e exercer o direito de 
recurso, como nos ensina o Exmo. Sr. Minist ro SJ:rúLVEI>A 
PFRTE:NCE, oo <ebtor o RFC'l.ffi.SQJ'.XIJ.lmlli.i.Jlill..J'1. 
m2J!J.:llf I' T!Jfl~!A, "(Cfr. RTJ, 1•0/. 173, p. 948), retro 
transcrito, nem o Mandado de Scguranç.a é julgado contra a pessoa 
Osic.a do Excipienlc, sen:lo contra um ilto prat icado pelo Poder 
Executivo, que ele representa. 

. De relevo relembrar- os ensinamentos do Exzno. Sr. :\·linis tro 
CELSO DE ~lELI.O de que tem de haver a prevalcneia da regra 
cons: lituc innnt no Est ad o Dcmocr:\tic:o d e Direito. poi s "r~.i'h~ !; de 

Es lado m1o potlem ser Üll'ocad as para justifica r u úescu mprim euto 

da Comtituirtio. É preciso adverti! qu e as raziJes de Estado -
qum ulo invocadas com o argum em o de sustentação da pretensllo 

jurldica do Putler Púhlico 0 11 de qu alquer olllru instituiçao -
rcjm:scufam expresstio de um peri~:oso e11saio deJtirwdo a 

, submcter..Al!._ontade d o Prútdp..e_(o que é illtolt!rd~·el), a autoridade 
hiuárq11ico-n ormatü•a da própria Co11stituição da Repú blica, 
t on wrom t•tcndo rh•u e moda a b&iJ.ulc_qlte o exercfdo do_pjijh•c 
fJ11l1111.....1uJ.umlo nraticado re.lz..JLt,;!i(/J!. J~Ime th•m ocnjtkJL. 
al1ÍJlJ:1111fllltl1lUifl flU.l.]lQJl!UlO COt!lrok social dos cida@or e d 
.fiJ.alhi.acllfLlf.e prtlrm iurfrlico. cotiSJ.i!Jtdor•al tios nuwi.wmdQI__f 
Ili.lll!.mJ.u. "(Ac. Utr. Da 1" T. , do STr; 110 RE 11. 0 147.011 (AgRg) 
SP, in RTJ 17/, p. 735 - grifei). 

Por outro l;tdo, grande parte das ~razões contidas na petição diz 
réspeilo ao Tribunal Especia l Misto criado por força da Lcí 1.079·50, 
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que o Excelso Supremo Tribunal Federal ao Julgar a ADIN 1634·SC 
rc!Mado pelo Exmo. Sr. Ministro NÉRI DA S!LVE!Rt\ o anrma 
constituc ional c integrado por cinco dcpulados. cinco 
desembargadores c presidido pelo Presidente do Tribunal de Justiça 
ilwLLL.in RD 175 o 23· .o que dispensa mniorcs e outros 
comentários, scnilo de que esse Tribunal Especial houve por bem 
anular o processo confonne razões que foram cxpcdid3.s. 

Dizer que se j ulga perseguido por olignrquias dominantes, pmque 
se pôs contra o crime organizado, deixando nas enln:linhas dúvidas, 
basta para recordar os abuses c prepotCncias que Ycm comctelldo ao 
querer a aquiescência de "mr.ém de um Poder Judiciário indcpendenle 
~justo", est<i na interpela dto .Jutlirial Ql!.LSUh.c...le:l..nr.r.'llilLQ 
Superior Irjbun_aLd.LJ.U.slis~ccsso I.J n. J.JJTJ~ 
llistribuftla ao ~1injst rn FOi'\TFS DE._M.:E_~KAH· onde se 
desmente, nega os fatos aos mais tleslnvat.los argumentos de que 
confundiu "desembargador com Conselheiro'', Poder Judiciârio com 
Tribunal de Contas, chaniagem com oprcssclo, dentre outras anomalias 
que sê'lo ris[vcis, notadamente quando parlidas de uma pessoa que 
exerce o cargo de Governador de um Estndo. 

Falar que as dcci s~cs do TJAP sJo anuladas ou rc:fom1adas 
totalmente • se isso fosse um desdouro diante das controversas que 
surgem no direito, que n<lo é mat..:mát ico -, a alegativa n~u condiz 
com a verdade. Para ~c comprovar essa inverldicn alirmaç~o basta que 
se abra o S1tc do STF em nome do Esl:ldo do Amapá c veja que a 
maioria '1bsoluta das ações julgad a.~ pela Excelsa Corte foram contra o 
Estado, c o mesmo ocorre perante o Superior Tri bunnl de Justiça, 
como recentemente ncgou·se a Suspens~o de Scguranç.;,t n. 999, e 
também no TFR 1' Rcgi~o. no Ag. Inst rumento n2001,01.00 030699· 
7, relatado pelo Dcs. Feder~ I Carla~ Mathias, negado provimento à 
unanimidade, dentre muitos outros 

O julgar contra uma pretensão de governo. cqt1 id is.tnnte das partes 
como aconteceu c:m todos os j ul~;amento~ do TJAP, através de 
decisões juridicamente fun damentadas n :to gera a ningllCm o direito 
de apor cxccçJo de suspeiçOO. nu1s: configura como assim procede o 
Excipiente no caso ora m~ .... Q.ill!Üru.;, em manifcslo ~ ... cxrrdcio 
ahusi,·o tlu tlirrito de recorrer c R liligânci~l de m:'i·fé ~. qut: E.ll1 

Sl'ndo \ICC:OJCilll"ll!CiltC rrur1ido pdo Fxrdso Sunr..tnLO-Ir.i..b.M.nal 
B:s.llla1 como se infcn: do julgum~.:nto no HE 244.2~9 (A~ae~.Edct) 
RS, 2• Turma, relatado p;lo J::.(IIIO. Sr. J\linis tro CELSO DE 

1\-IELLO, do qual j ulgamento sJ.o cxlraidos os s;:r,uintes excertos: 
"O ordenam(J/10 jurúlicu brasileiro upele prtiticus 

il•compatlveis com o pu:.·tu/mlo éth:u·jurfdico da lealdade 
proc:essuuf. O processo 11~0 pode ser m tmijmlmlo para l'iabifizar 
o abuso de direito, pols essu é lmUJ ido!ia que se r~vela 
frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à 
observância tlus partes. O litigame de mú.J~ - Jmte-sc de parte 
pública ou de parte privada - dt:ve ta fi .sua comlutu 

sumariamc11te rf!pelitla pela atzwçl1u j urispnttll!n cia l do.t j uius e 
tios tribunais , que mio podem tolerar 11 ahflso proc('JSUal com o 
prúrica descaracterizar/ora da eJsêncitl éticrr do processo." (in 
1/TJ, \'O{. 175, p. 8/6); 

f inalmente, cumpre lembrar J Inadmissibilidade de alcg.ada 
inimizade pessoal quando criada pela próp ria parte, que visa ntravés 
dcsla cspê.cic de procedimento condt:nâvel pnralisar um Pode: r, vcdrn o 
exercício de uma jud icatura c, no ·Caso concreto, de todo o Poder 
Judiciário EstiÍdual nito em ra7..;.lo de uma realidade legal ou 
processual , de uma ilegal idade, D.!llSJ.'Um~por 01cra conveniÇncia dy 

~~~.o que é inaceitável, diante da realidade de que todos 
os Desembargadores, ulé mesmo o por tlc escolhido pelo Quinto da 
OAB. Des. Edinardo de Sou7.J, também é "seu inimigo pessoal" 

i:: de se lamentar que o Esta :lo Democrático de Direito scj't levado a 
uma siltlaçao como a presente, cujo pa r<imetro n:lo é conhecido na 
literatura juridica nem mesmo quando do ÜO'r"Crno rvlilitar, q llC tinha 
pelo Poder Judiciário Nacional muito mais respeito de que o nt\l:ll 
Governo Executivo do Es lado do Am;~pá. 

CASO IJf: INTEIIYENÇÃO FEDERAL !'i O E~L\..!ll), 

Entendo que â Suprema Corte é que compete, na majestade da sua 
autoridade, dizer do abuso (jU C vem cometendo o Excipiente crn 

adotar essa espCcic de procedimento, confundido a sua pessoa fi sica 
com a do Adminis trador Público. ao invés. de rccorrct das decisões 
sobre as quais possa a parte leg ilima manifestar alg,mn 
iuconformismo, bem como tjuiz.ar cerca de trezentas exceções de 
suspeição contra todos os Membros do Tribunul de Justiça, sem 
nenhuma comprovaç:lo de uma lcsi1D, interesse ou impedimento 
concrclo, mui t <~s c muitas delas são argüidas em processos já julgados 
e tnlllsitados em j ulgado, c ou do qual nJ.o participou daquele 
julgamento o Excepto. o QIJC evidenc ia senão mero espirito de 
cmulacão. 

Com efeito , é à Suprema Corte na majestade da sua autoridndc 
compele faz er ccssnr rssc abuso, resguardando a autonomia e 
indcpcndCncia do Poder Judiciário Estadual que tem primado. desde 
sua criação, em j ulgar de acordo com a conslituiçito, com a lei c, antes 
de tudo, imprimindo celeridade c segurança às suas dccisCes e sendo 
alvo de manifcstaçôcs festivas consagradas em jornais c revistas de 
ci re ulaç :'io mumlial acerca de seu!': jui;o_ados. espec iai s nuvi :~ i s: i r1 iciados 

em 199:i, ;mtc~ mesmo da lei dcs Juizados. 

Somente umn decisão da Suprem<\ Corte é que fnrá cessar esse 
abuso. prepotCncia c litigí'lncia de má-fê, cominando-se ao cxcipi tnCc: 
se; sancões prc\'istas_______]ID, __A.BT J.4 INCISO IV ._IM 

.C.ONSTITIJIC \0 FFI!t'!!.IL O! l f~í&.!JI\A À !!Nhl.Q 
INURYIR NO ESTADO I'AR·\ "GARANTI[l_ {L LIY!lli 
EXf:I!CfCIO DE O!JALOUER DOS I'OD EIIFS~S 
liNIDAIJES PA FFDEilAC,iO", para o bem do Estado do Amapá, 
para a tr:mqOilidadc de seus cidadãos, respe ito c rcs labelecimento do 
Estado Dcmocrfltico de Direito, sendo sempre válido lembrar-se dos 
ensinamentos de HUI DAll. IJOSA: 

..,..1 autoridad e tia Jmtiça i moral, e sustenw-se pela 
m oralidade úe · sutiS decisões. O poder trilo a enfraquece 
desa fetrdendo· a: enfraquece-a dubrando-a. A ~fajesuule tios 

tribunais assenta na estim a público: e esta é tallfo maior, quamo 
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mais atre~·itla for a inso/Encia oficia!, que lht!S tlesobedccer, c 
mais arlamantina a injlexibilitfmlt! út!les peroute ela. " (Temário, 
Escritos e Discursos Sei~tos, Ediçúl!s Casa dt! Rui Barbosa, Ri, 
/995,p. 1015) 

Por todos esses fundamentos. consta.t:~ndo que a presente Exceção 
de Suspciçi\o foi interposta pela pessoa fis ica de Jmlo Alberto 
Rodrigues Capiberibe, que não C parte no MS n. 464-01 impetrado 
corllra o Governa~or do Estado do Amapá - certid<1o anexa ·, paz tanto 
faltando-lhe legit imidade ativn. que a petição é manifcstmnenle inepta 
e se constilui em fruto de abuso dt: direito proccssu<!l c litigãncía de 
má-fé .A___R~.JFITO E INIJFFII\0 ll\IIMR1\IENTE com 
fundamento no art. 267, I, tio C PC, c/c os incisos I • 11 c 111 do art. 
295, do CPC. bem como com fundamento no art. 382, § 1°, com a 
rcdaç~o que lhe foi dada pela Rcsoluç~o n. 016/2001·TJAP c, por 
conseqüência, dctcnnino o seu arquivamento. 

PubliqtJC· Sc. 
Registre-se. 
Intimem-se. 

T\·1ncnp:\, AP, 22 de fevereiro de 2002 

(a) Dcmnbargador 1101'\ILDO A~IARAL DE MELLO CASTitO 
Relator"" 

TRIUUNAL PLENO 

EXCF.Ç,\0 DE SUSI'EIÇ,\0 N.' 246102 
Excipiente: Jo.'l.o Alberto Rodrigues Capiberibe 
Advagndo: Marcelo Vieira de C tmpos 
Excepto: Desembargador f'..·1ário Gurtyev de Queiroz. 
Relator Desembargador Mello Castro 

"Comprel!tuh:-u bem o instituto (o abuso tio direito) quam/o se 
coruidera que u direito subjetil•o, poder de agir, é, ua SI' ' 

realização normal, o 11so, e, 110 sua realiz.açtJo unurtw o 
ubuso. "(Pruf Jo:.-t 0/lmpio de Castro Filho, in o Abuso do Direito 
110 Processo CMI, Erl. Fareme, 1960, p. 21). 

"Vistos, e:lc .... 

JOi\0 ALilEI!TO llOUHIGUES CAPIOERIIlE, hm<ileiro. 
casado, Governador do Estado do Amapã, por sen procurador. inscrito 
na Seccional de São Paulo, em longa pctiçJo argoi Exceção Suspciçolo 
em face no Desembargador :\fár io Gurtyt:v de Quciro:t, sus ten tando 
o seu impedimento p<lm funcionar no M:md:ulo llc Sçguranra 
4S1-02, fundando as suas alegações em supos ta inimi7.ade capital 

Prcambularrmcnle é m:cessãrio registrar, para melhor comprecnsilo 
da rcJ!it!adc, que :1 prtir:'tn inici:J:t drs ta Exsçr ilo é- r ~!rrtotítl:id a 

sendo idêntica às {Onlidas na.~ Elrcdlr~ de Suspeição tlc númerM 
210.02. 23~- 02. 136-02: , 237-02. 2JK. 02, todas contra o mesmo 
Desembargador. onde mudou, apenas, a indicação do processo contra 
o qual e mani fes tada. 

A pctici\o ini c i ;~ l é mesJ.UJmi!u.mroduzida, sem qualquer conteúdo 
b.isico de fund amcnlo obrig~tório em processo desta n;llurczn, 
cheg:lndo mesmo a cometer a hcresin de afirmar " .. . rw qual V. Exa., 
ora um d os Exceptos, a tua como l'residenre du desautorizudu 
Tribunal Elpeciu/ de E.n ·eçãu" (sie, fl. 7), quando o ow Excepto, 
Dcs. Mário Gurtycv de Queiroz, jamais fora o seu Presidente, mas 
comprova a ~ua utili7.aç:lo reproduzida, c com erro grave. 

Ncçcssflria~ se fw.iam essas considcraçl)es, tipificadoras do abuso 
de direito e litig~1 c ia de má· fé, eis que serão anal isadas no momento 
oportuno. 

Após afirmar que intentou em 19 de dezembro de 2000 contra o ora 
Excepto c contra todo~ os Desembargadores simplesmente porque 
compuseram Tribunal Especial dt: Jurisdição Mista previsto c criado 
~Q.J!tl~.-!l.úCL~. vem atrn .. ·es de cxtens ::t, 
confusa c desordenada pet içilo, desacompanhada de qualquer 
documento, tmzer :\colação refcrênchs a alguns processos jájulg:tdos 
c ou em tramitaçJo, para concluir ser o Excepto seu inimigo capitnl, 
situação essa que, a seu ver, estaria caracterizada nas remissões aos 
documentos que diz aprcscntJ.dos, mas q~lc na ve rdade 11 ~0 o fez 

S:lo ratos c menções distorcidas a respei to de outros processos, com 
desconexas citaçOes como. por exemplo, uo item !11. n. 1 O. ao se 
re portar ao m;u1dado de segurança n. 360·00 relativo a um deputado 
csladual. pnra no Ítem IV, n. 12. trazer a tona a QUCS{~O rela tiva ao 
processo de impcachmcnl aberto pda Assembléia Lcgislativil. 
trazendo à di scussão matéria acerca da improced~ n cia da denlmcia, 
conside rações sobre impronlmcia, ti. 16. "dcsobediCncí:t ;\ 
Constituição da República" (sic), ll 1 7,~ 35, quando n<l realidade 
aquele pror e.~so foi anuindo pelo Tribunnl Especial J\1 i~ to com o 
voto do ora Excepto . 

No item V, n. 3 6, ainda sem qualquer embasamento legal. agride :1 

honra c a dignidade daqueles magis trados que compuseram :-~qu cle 

Tribunal criado por força da Lei 1.079/50, dizendo do 
" ... prosseguimento de um<J "farsa" e deste monstrengo j urldico que C 
esse pseudoproccsso ... ~. deixando conotaç:lo de que fo i por 
" ... impulso de antipatias ou in imizades pessoais, ou sob a vindita de 
imcrcsses contrariados"(sic), procurando o Excipiente colocar·sc 
como vrtima de interesses contrariadns c dt.: nilo complacência com o 
crime organiz..1do, qu ~ o pôs sob mira de vingança embora t<.:nh11 

-aun.u::ntado o seu prestigio junto no povo, à NaçJo e atC 
internacionalmente, (s ic), o que não corrcspondc a nenhuma rcnlidadc. 

ESses fatos: principais, scü'l.o objetos de análise c considerações no 
momento prôprio. 

Pur Ultimo, no item V[. _ _IL..12, sob a denominação de " fatos do 
presente prorcsso" (sic), nada alega ou comprova scn:J.o num' 
cxcrclcio de futurologia ao su~tcntar que: 

MSV 
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"o prtsentt processo atá no circuito daqueltS aios cuja dteisdo 
strd comprometida pela panicipaç4o dt inimigos capitais do 
Excipiente" ... "eis que oblliamtnle st alastra para todos os 
P.TOcessos dos quais participem tais julgadorts e os Excipientes 
(si c, aqui nova colagtm de outra petiçilo errada). 

A petição inicial, grosseiramente' reproduzida de outra é 
estereotipada. como se fosse uma "panacéia" para qualquer mal de 
qualquer processo. 

Afinna, por último. em manifesto desconhecimento do direito " ... 
que o Excipiente é dado como autoridade coatora' confundindo a 
ocssoa flsjca do cidadâo com a do Chefe do Poder Executivo, como 
serA analisado, para dizer que as decisões da Corte " ... vêm sendo, 
REFORMADAS ou ANULADAS pelos Tribunais Superiores', o que 
consti(ui, como se: demonstrará., outra inverdade contida num 
emaranhado de " fa[O~ virtuais e publicitários .. pura c simplesmente, e 
agora repetidos nesta exccç.\o que pode ser rotulada de aventura 
jurfdica. 

Esse o brevlssimo relatório. 

Decido. 

!! 

StiSCINT.\ ANÁ I.ISt: I);\ REALIDADE. 

Os autos do MS 481.02 a que se refere esta ex~I.Q. tem como 
Relator o Dcs. Luiz Carlos, figurando cvmo AUTORIDADE 
COATORA O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 
l!2lll!!!l2 o CHEFE DO PODER EXECUTIVO - e nAo a pmoa 
fisiu do cidadão ~ (certid3o ancxn) • e Impetrante Assembléia 
Legislativa do Estado do Amapá, c que no seu desenvolvimento 
foram solicitadíls i'S jnformacões à Autoridade Coatora em 7~02~02, 
não foram prcs.t~- ccrtid~o anua • c que nos ensinamentos de 
Hdy Lopes Me11elles leva à confissao ficta '(CCr. Mandado de 
Segurança. 16' edição. Malheiros, p.66), geradora de responsabilidade 
administrativa por improbidade e também em maniresto desrespeito ao 
Poder Judiciàrio. 

Nesse crescendo de erros c: ilc:galidildcs as jnformacões vicrarn...d.ç 
~restadas oclo Estado do Amaoª- nrs."ioa ilcgWma para essa 
finalidade porque, mais uma \'cZ aos escólios de IIELY LOPES 
MEIRELLES • ... podem (as Jnformoç4ts) strtm subscritas por 
adi'Ogado, mas juutamrnt~ rom a allforidodt respnusdvtl pt!lo ato 
sub imlict porque a remonrnbitidadt administrativa i ptssoal t 
intuuuferf,,ef perante a Justica".(Ob. cit. p.66). 

Isso porque à Autoridade Coatora exige-se, na qualidade de 
funcionãrio público ~n~ o deyer de di~.Yru!ru!ç e, ao Estado 
do Amapá, apcnilS o direito de interpor recurso, se for o caso, estando 
hoje os autos conclusos ao Relator para decidir o pedido de limrnar. 

Estamos diaJllc de uma heresia ~idica, dolosamente manifestada 
eom o Unico propósito dt inYiabilizar o l'odcr Judiciirio do 
Estado Amap6 com aposições dr exceções desta ts~cic contra 
todos os dtstmbargadore:s do Tribunal, t alguns Juizes de Dirrito, 
muitas dtlas tru procrssos jA julgados e transitRdn~ em juleado. 
apcnilS porque terá de se dcsincompatibili:z.ar para tentar qualquer 
outra eleição c sabedor que responde perante o Superior Tribunal de 
Justiça cerca de uma de1cna de ações ptnais c noticias crime, bem 
como cerca de oitenta ações populares na capital deste Estado, além 
dos processos que tramitam perante o Tribunal Regional Eleitoral 
relativos a Ações de Investigação Judicial Eleitoral. 

As exceções contra todos os Membros do Tribunal, c agora Já se 
tem conhecimcnro. embora não confinnado, que tambtrn nssim 
procederá contra todos os Juizes de Direito, visam apenas retardar 

possíveis julgamentos perante o juizo natural, pretendendo deslocar, 
com esse subterCúgio de abuso de direito c liligancia de mâ-Cé, a 
competência para o Excelso Supremo Tribunal Federal na tentativa de 
que pelo decurso de tempo outra imunidade o ponha acobertado das 
ações que silo contra c:le movidas, embora o Tribunal de Justiça tenha 
sido o mais justo e imparcial nas suas decisões, simplesmente 
apl icando os principies consti tucionais c o Direito ao caso concreto, 
fundamcntadamente. 

A dimensão desses fatos evidencia que se encontra em jogo nao e 
um simples processo judicial, mjlS a existCncja de um podçr Jydjcjário 
Estadual liyrc c jndcocndçore submjsso a~t...Constituicjlo ao 
Djrcjto e As Lcjs c que nao_a~mitç_scr um csoamalho ou objeto de 
convcnjencjas de go~_P9Jiti.~ o que me leva a mais uma vez 
relembrar os ensinamentos do mestre RUY BARBOSA no célebre 
processo do Juiz Alcides de Mendonça Lima, do Rio Grande do 
Sul, conhecido como "0 CRIME DE HERMENÊUTICA", quando 
assim se manifestou: 

"n4o i sd a dtftsa d< um magistrado qut nast rdpido 
Improviso st tmprundt, mas a dos dois tltmtntos, ~ 
das nac6ts mod<rnf11. çgnstitucm a almq to ntrvo da libttdadt: o 
júri ta jndrotndlnciq dq nramtrQIUrg ". 

Naquela época, como agora, guardada as devidas proporções, 
Drocura·sc agredir a indcocnd!ocja da Magistratura dp Estado 
submetendo-a aos caprichos e emulaçOcs do governador, sendo 
opoltuno e com o mais profundo rtSpcito lrlnscrever-se os 
ensinamentos do MESTRE RUY, olo mois como o Crime de 
llcrmenlulic,, mos quoliflcaodo-o, bole e ntlfe Eslado, como o 
"CRIME PA EXCECÁO DE SUSPEICÁO": 

"Esta }1iplrbole do absunlo n4o Um linguagem conllft!ida: 

nasceu tnlrt nds por gtraç4o tspont4nta. E, st passar, fard da 
toga a mais. humildt das profwba Urt~ls, utaH.ItcenJo, pDrD tJ 

aplicador judicial das /ti, uma subalttrnidadt constanttmtnlt 
amtaçada pt/os ardeu/os da ottodoxio cotttsll. St o julgado, cuja 
opini4o ndo condiga com a dos seus julgadores na andlist do 
dirtito ncrito Incorrer, por essa dissidincio, em sanç4o criminal, 
t1 hitratqul~ )u~ic~dn:a, ~m va dt ser G garantia da justiça conJ~a 
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de toda a confiança na judicatura, ptla açdo conUnat/Jria do 
tertor, que dissolve o homem tm escravo. "(cft. César dt Faria 
Júnior, in. Rtvisra Brasileira de Ciincias Criminais, IBCCRIM, 
Ed RT, •oi. 34, p.274). 

!!! 

A AIISÊNCIA PE LEGITIM lllADE ATIVA DO 
EXCIPIENTE. 

Essa Exceção foi interposta por " .. .João Alberto Rodrigues 
Capiberibe, brasileiro, casado, Governador do Estado do AmapL"
sic., fl. 2 ·o que dtmonstra gur o Excipiente ta pessoa flsira c que 
apenas se qualificou como exercendo o cargo de Governador, L!!!Q 
ptlo Govnnador do Estado do Amap6, A2entc polí tico e chtfe do 
Podrr Enrurivo. 

Reitera-se a afirmação de que enquanto Autoridade Coatora sequer 
prestou infonnações, clara demonstração de desrespeito ao Tribunal 
de Justiça, podendo·sc dizer ser aplicAvcl a hipótese de confissao ficta, 
sem prejulw do crime de improbidade administrativa. 

É a condiçao ou figura jurídico-processual de ser parte que legitima 
ou não ao Excipiente o (Ullll!posto do interesse para o e:<erclcio deste 
incidente. principio que h!...s!uc:L~preendido e 1nterp~ 
sentjdo restrito como disciplina o art. J 12. do Código dt Procuso 
~: "~ oferecerA a exceçlo de impedimento ou de 
suspciçlo .. .''t direito subjelivo esse que iarÚais oodtr' ser 
estendido a pessoa rstnmha A r t larAo juddica~orocrs~ua l. 

Da simples leitura dos fatos nanados na inicial c do que consta da 
rertidlo anexa, vcri fi ca·se que o Mandado dr SrguranrlL onde foí 
anosta çsu nçrdo dt susorido n~o tem como narte o cidadio 
orR Exçioitnte mas aparece apenas como informante naquela 

Ordem o GOVERNADOR IJO ESTADO DO AMAPA, n• 
condido de Administrador Público como Agtn te Polltico e chrrc 
do Poder Executivo. 

Ora.· se ~&W nos autos do Mandado de Segurança como pessoa 
fisi~ que: n~o pode su confundida com a pessoa do Chefe do 
Podr r Encutivo, portanto com o Governador do Estado, faz nascer 
dessa circunstância fática a auslnria de lrgitimidade ao enrdcio da 
excrdo dt susmiç:Jo pela pessoa Osica. parte ntranha na u lar?lo 
jurldica-processual. dt naturtza otr.sonallssima c. nor isso. 
30mrntr poderia. tnt tcsr. ser inttrno.stR por gurm fosse narte n:1 
!S.!2, c o Excipitnlt n}o o E. 

Por outro lado, mlo tem uma ioçidfncla gçral ou nua todu e 
quaisquer acoes. mu .srus deito~. ainda gur ileglrimos como os 
dçrorrtntu drsta arAo. teriam. tm tue. abrangfnria ançnas e 
intrrnamrnte naguelr nroruso. oprrando·se anrnu e 
uctusinmenlc intt" r nartrs. ç n~o undo o F.xripiente par te no 

MS. falia-lhe o intrrtssc ç , por consçgDência. a ltgi timidadt ativa 
nos ensinamentos do Pro f. Ntlson Nery Júnior: 

.. s4o patus com legitimidade para rtcorrtr os inttrvenientes 
qut ingreuaram no processo como opoentes, denunciados da lide 
ou os chamados ao proceno. Quando a nomeaçdo d autoria ~ 
aceita pelo autor e pelo nomeado, t!Sie se torna ri u, dt sorte que 
ltm ltgitim/dadt para recorrer como pant. O assistente 
qualificado (ar.54, CPC) i considerado. litisconsorte do assistido, 
parte prlndpal, do modo que tem ltgitimidade para recorrer de 
forma tJUt~noma t independentt, pois a lide discutida t.m jufzo i 
dtle tambim O assistente simpla qut ingressa em lide alheia 
porque tem intertsse na vitória dt uma dos partes, ttm atividade 
subordinada d atividade do assistido, de sortt que somente podttd 
interpor recuno se o assistido assim o permiti ou n4o vedar. "(cft. 
Principias fundamenta/)·. Teoria Geral dos Recursos, 4• ediçdo, 
vol. I , Rtvista dos Tribunais, 1997, p.256-7). 

Por isso mesmo. a pessoa do Excipiente, enquanto Administrador 
Público ou prestando informações como autoridade coatora em sede 
mandado de segurança- no caso sequer as prestou·, nllo 5t ronfundc 
com a ncssoa fb iu de quem utrct o cargo, seja ou n1lo eletivo. 
Tanto assim é verdade, que em se tratando de Mandado de Segurança, 
como no caso concreto, quem presta as informações é a autoridade 
coatora e a quem o direito impõe o dever de ralar a verdade. Contudo, 
a lei, a doutrina e a jurisprudtncia nAl! legitimam o inCormantc como 
titular ao direito a recurso. JnA.i.Jim ao cote püb!jcp ao qual pertence 
ou está subordinado, como preleciona o PROF. SERGIO FERRAZ: 
"impbt·St diztr qut predomina, no.s julgados, D tese que fecha as 
ponas do insr4ncia rtcursoi à aurorldadt cooJora: STF, RE 97.282-
0, nL Min. Soow Mufloz, DJU U -9-82, p. 446; STF R.E 105.731-
• 9, RtL Min. Dkio Miranda, " (fazendo tm Jtguida a indicação dt 
mais de duas deztnas de acórd4os) (cft. Mandado d< Stguronça. 
Individual t Coletivo. Aspectos Pollmicos. 2 • Ediç4o, Malhtiros, 
1993,p. U7-8). . 

Ora. diante dessa realidade e dessa oricntaçlo, nlo tem o recorrente 
enquanto pessoa fisin legitimidade ativa para o exerclcio desta 
exceçao manirestada em proçcsso no qual nl!o é om~. porque a 
-tJCt~lo de su.spc:içlo w.po r inimizade capital", sit, somente pode 
uislir entre pessoas fisius e jamais atingir a pessoa jurldlu -
Estado do Amap6 - contra quem foi interposta a Segurança, ruao 
porque o Excjojentc como mçro informante no Mandado de 
Suyranca apenas (ÇDrCSC011 I QCSSQI juddjça C nlo I SUl Q:W.Q1 

fuig. 

St nlo t , enquanto pessoo Oslu, parte no ruododo dt 
seguronço, nlo tem legitimldode poro monifutor nrnhvmo 
nct~lo dt suspei~lo por winimizade c.apltal" (sie). 

Ademais, o faro de o desembargador decidir conu1 interesses do 
Estado, eumprindo e fazendo oumprir o principio constiwcional e 
legal nlo d• ensejo, ampan ou fundamenta qualquor "inimizade 
capital" do Estado do Amapâ, muito menos de quem nlo t parte 
naquele processo, com o Desembargador relator ou quem venha 
funcionar no julgamento do Mandado de Segurança no pleno 
...... ........ r .. ; .... .t .... ,.,. i,.,t;,..u ...... ,.,..; .. """"""' õ& A.-,.;,4;., 1"..-... 1' ~ .. Uinid rt\ 
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u .. . RazDes de Estado ndo podem ser invocadas para justificar o 
dacumprimento da Co11stituiç6o. É preciso advertir que as razi1es 
de Estado- quando invocadas como argumento de susttntaçdo da 
prettns4o jurldica do Poder Público ou de qualquer outra 
institui~4o - representam txpressdo de um petigoso en.raio 
destinado a submtter. à voutadt do Prfncipe (o qut t intolerdvtl}, 
a autoridadt hiudrquico~normativa da própria Constiluiçdo da 
RtpúbUca, comnromttend(J. drsse modo, a idl ia de que o rxerdcio 
do pod(r qtqtoL quqndo praticado sob q hidr de unr regime 
demoqdtico. estd oermonentl!mcnte exposto ao controle social dos 
cidaddos ( à fi.tealizac6o dt! ordem jurfdico-ronstituciotlal dos 
maeistrados e Tribunais. "(Ac. UTL Da r r.. do STF, no RE IL o 

247.022 (AgRg) SP, in RTJ 171, p. 735 - grifei). 

Por outro lado. o Ex mo. Sr. Minis tro SEPÚLVEDA PERTENCE, 
ao relata r o RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 20?.903-llF. I' 
TURMA, prclccionou que: 

" //. llfo<i•açdo das dtcis4ts judiciais (CF, an. 93, IX.); o 
txiglncia cofastituclonal ndo reclama que st)am corre/as as raztJts 
dt decidir, mas aotnas que txiJtam t sejam deduzidas 11a 
dtcis4o. "(Cfr. RTJ, •oL 173, p. H8). 

Ora, o falo de um Desembargador decidir contra interesses de 
governo, motivando a sua decisão, erueja apenas o direito de recurso. 
c nunca pode ser invocado ou suscitado como rmbas:~.mcnto para 
exceção de suspeiçao por .. in imizade capital", corno se algum interesse 
pudesse ler o magistrado na causa. 

A cxuçlo dt susptiçlo, "por inimindr capital'', sic, por isso 
mesmo .somente pot.lc existir rntre ptssoas l1'sir:as t jamais atingir a 
pes.!oa jur(dica- Estado do Amapi - contra quem foi interposta a 
Segurança. razão porque Q_fu_çipi~ue sc:rin mero jnfom1antc OQ 

~~guranca na coodicao de Goycrn3dor do Estado mas 
!!.rulRnrescntou jnformacôçs • representa o EOLc Púlblito e nao a sua 
~ÇA. faltando-lhe legitimidade atjva nara cs_sc incid~:nte 

!.Y 

A INÉPCIA DA INICIAL. 

É pac'ifico na dout rina e na jurisprudência. que a petição inicial da 
exceç3o, principalmente diante de sua natureza danosa à moral c 
dignidade do Magistrado, dcvc:rã preencher todos os requisitos 
próprios de qualquer ação, exigindo o art. 312 do Código Unit~rio 
que "a parte oferece ri a txcc~Ao dt impedime.nto ou de suspeiçlo, 
rspcci fi cando o motivo da recusa (arts. 134 e 135). A petiçlo, 
dirigida ao juiz da cauu, poder' ser instru[da com documentos 
em que o ncipic:ntc fun dar a alr~açlo c conterá o rol dr 
testemunhas." 

Doutrinariamente, ensina HUMBERTO TIIEODOIIO JÚNIOR 
que "a pet,.çdo deverd upuificar o motivo da rtcusa, que deve ser 
um dos provistos nos ans. IN r 135 do CPC) (cfr. ob. c/t. p. 341}, 
que nlo ocorreu como se infere do item VI, de n.J9, razAo pela qual 
• petição inicial e inepta por [alta de fundamentação adequada, ou 
como disciplina o art 295, pad.graro único, inciso 11, do CPC "da 
narraçdo dos fatos nao decorrer logicamente a condusdo", pois 
como ensina NELSON NÉRI JÚNIOR "a pttiç4o iniciai i um 
silogismo composto da premissa maior, ptenússa menor e. da 
conclustlo", para enUio afinnar .. narttJndo o autor uma sUuaçho t 
concluindo de forma ilógica relativameute d narraçtlo, te,..st a 
inépcia da petiçdo inicial, pois a conc!JlS4o deve dtcorrtt 
logicamente da premissa menor subsumida à maior. "(cfr. CPC 
Comentado, For., s• Ed Noto 14, oo on. 295, p, 768). 

Ao Excipiente nllo interessa a busca da verdade processual ou legaJ, 
antes de tudo o propósito ~ do constrangimento a pessoa do 
desembargador, embora nâo lograsse demonstrar c proYar, razão pela 
qual a doutrina tem por parâmetro a necessidade de induvidosa prova 
para o seu acolhimento, pois: 

"por imponar afastamento do magistrado do atrc/cio do 
}urisdiç4o t .!.!!2!~ mal i ria de ordem n!!!!:.al t dt tú..!!!. !~levflnda, 

qut pode afligir a pessoa do suspeitado t suscitar ati menosprezo 
d pr6pria dignldade da justiça, para acolhimento da e.:cceç6o dt 
susptlç4o f'i lndispensdvel prova induvidosa". (Prof. 
/IU/IfBERTO THEODORO JÚNIOR, in Curso d< Direito 
Proctssual Civil, •oi. I, Editora Fortns<, 1.991, p. 414). 

Essa orientaçAo importa até mesmo no resguardo da independência 
do próprio Poder Judiciário, razão porque tem sido sustentado no 
EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pdo Exmo. Sr. 
MIN. MOREIRA ALVES que 

" ... Os imptdimtnlos t lnttresse.s, dirdos ou t'ndiretos, qut 
podem comprometer mais da metade dos membros de um tribunal, 
conforme a Seg~nda parte do citado dispositivo, n4o st vinculam 
aos inttresses gerais da magistratura, mas aos impedimentos 
prrvlstos na itgisiaç4o odjttiva t o int<rtssts ptrsonailsslmos no 
rtsultado do jul11amtnto da causa, abtucando, ponanro, hipdttsts 
dt susptiç4o. ... "(STF, Aç4o Origindria Esptrial - Quatao de 
Ord<m • h.8- 11fT. Rtla<or MINISTRO MQREIRA ALVES. pub. 
DJU d<2J..(}2-90, p. 01235). 

y 

O ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL E A !.II!GÁNCIA 

~ 

Os fatos narrados na Wlise da pctiçlo in icial e da síntese dll 
realidade, incisos I e 11, evidenciam o abuso de direito processual e a 
litig.lncia de m6·fi do Excipiente, situações que levaram o Prof. 
PAULO HENRIQUE SANTOS LUCQN a dizer que se maniCestam 
das mai.s variadas formas e que "CALAMANDREI t!tacava dois 
obJI6colos que tonoova .. (t tornam) dlndl o o juiz o cumprimtoto 
de tt• ofTcio: 1 ienorlncia (ou lmDtr(cial c 1 mi·ff dos Htinni<J. 
Áuha ofirmondo: 

"a l!dmti.cJ. t umo corueqOfnclo lnevlúnl do complicado 
' ecalcbmo jurfdh:o que, na lmcnsa maioria das situaç_ões, uigt 
• ln t.-rv-nf'ln '*- "'" _n#,.;e tide N. v-rtf•rl" •nrl'unl•m. t:.,. 
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suas pretensões; A segund:t constitui obshkulo muito perigoso 
porque n pnrtc tem consciência de ter praticado um· a to ilftito c 
vu lc-sc do debate judici:irio para obter uma nnt3gcm injusta, 
podendo assumir no processo três formas c:araclt:risticas ~ -ª.) niJ 
primcira ... omissis; Q1 ru1. segunda forma raractcdstica, tendo 
p1cna consciência de n:lo ter rllzi\o o litigante temerário coloca
se nudnciosamcutc no deb.11..te judichhio na espera nça de levar a 
enganO o juiz, ostentando diante dele a mais dcsc.1bi<.lll 
segurança do seu "bont direito"; .tl nn últi111a tJclas, estando 
coln'cncillo tle ter razi'ío, mas nnu tendo prova para dcmonsld· 
la, o litigante tcntu. llll. cxposiçlo dos fatos, conseguir a vitória 
com dizrrcs conscientes em jufzo, mas sustenta coisa contrária 
ao 't'C'rdulltiro. 

Afirma, ainda, o ilustre Mcslrc: 
"Õ aercldo abusivo de um direito pt oce.ssua/ pode manifestar

se no conteúdo das ulegações feitas uma das partes litigmrtes ou 

na forma por meio da lJUa/ esta atua 110 processo, pessoa/meu/e ou 
seu proCurador. O contt:údu diz fl:spâto, em sfntese, d existência 

de um deJ•er de dizer u verdade, do qual decorre naturalmente um 
dever de completitm!e da l'erdade, ou seja, u dever di! di;.l.:r t(Jr!u a 
verdtule; afinal de contas, mt!.iu-l•erdade, I! também m eia-mentira. 

Já afomw re/uciouu-se com o respeito "às regras do jogo'', cujo 
d~nomitrador comum tu/vez esteja, nas palavras de BARBOSA 
MOREIRA, "no respeito aos direitos processuais da parte 

contrdria e abstençt1o de embaraçar, perturbar ou frustar a 
atil'itlatle. do ó rgc1o j udicial, ordenada á apuraç/Jo da verdade e t) 

realizaç(}o concreta t!ajustiçu. "(Ob. cit. p. 871-5). 

Esses ensinamentos retratam o abuso processual e a litig:lncia tle 

má-fC do Excipiente nestes autos, como se demonstrará sucintamente. 

Como salient<.1do nos incisos precedentes, o fato de um 
desembargador julgar contra pretensões de governo, segundo a sua 
consciência c aplicando ao caso concreto a lei, a constituição c outras 
normas, n:'lo o torna suspeito por inimizade capital, porque nJo tem 

qualquer interesse na causa. cabendo a parte exercer o direito de 
recurso, como nos ensina o Exmo. Sr. l\linistro SEPÚLVEDA 
rERTENCE, ao re la tar o RECURSO F.XTRAOI!DIN,\IUO N. 

209.903-DF, I' Tlii!MA, "(Cfr. RTJ. voL 173, p. 948). retro 
transcrito, nem o Mandado de Segurança é julgado coiHm a pessoa 
fisica do Excipienle, scncro contra um ato prat icado pelo Poder 
Executivo. que ele representa. 

De rele"·o relembrar os ensinamenlos do Exmo. Sr. Ministro 
CELSO DE i\l ELLO de 4uc tem de haver a prcvaiCncia da regra 
constitucional no Estado Democrático de Direito, pois "razões de 
Estado nâo podem ser invocadas para justificar o descumprimento 

da Constituiç/Jo. É precis~ atNertir que as ratiJts de Estado -
quando inl'ncada.'i como argumento de sustentaç(Jo da pretensJo 
jurldica da Poder Público ou de qualquer outra btstituiçdo -
representam expressilo tle um perigoso ensaio t!eJ.·tinado a submeter, 
à vontade do Prfnrine (o que é intolerdvel), a autoridade 
hierdrquico-normatú•a da própria Constituição da República, 
cnmpromrtf'ndlJ, de.'ise moda. a idc!ía de qu~ a f>Xnclcio do poder 
estatal. quando pratinulo snb a t!r:ide de um rerime demacrdtica. 

~.ttá neflllmremcmtllli! exvo.'ito ao controle social dos cidruhJt.JS e à 
fiscaliznctYo t/,! ordem iurfdico-comlitucianal tios macistrailos e 

Tribunais. '"(A c. Un. Da 2' 1:, do STF, no RE n. • 247.022 (AJiRg) 
SP.inR TJ/ 7/.p. 735-grifâ). 

Por outro lado, grande parte das figrazõcs contidas na petição di7. 
respeito ao Tribunal Especial Misto criado por força da Lei 1.079-50, 
que o Excelso Supremo Tribunal Federal ao Julgar a ADIN 1634·SC 
relatado pelo Exmo. Sr. l\linis1ro NÉRI Dt\ SILVEIRA o arim1a 
constitociono:~l e int'cgrado por cinco deputados, cinto 
desembargadores c presidido pelo Presidente do Tribunal de Justiça 
item 14. in RT.J J 75. n.23-, o que dispensa maiores c outros 
comentários, scn:'lo de que esse Tribunal Especial houve por bem 
anular o processo conforme razões que foram cxpcd id;,s. 

Dizer que se j ulga perseguido por oligarquias dominantes. porque se 
pôs contr<t o crime org<tnizado, deixando nas entrelinhas dóvid<ts. 
basta para rccordJr os abusos e prepotCncias que vem cometendo ao 
querer a aquiescência de ••õuném de um Poder Judiciário independente 
e justo\ está na inlrroeJ:tc!l.o .Jutlici:l l que s~ lhe fez orranle o 
Supt·rior Trihun:1l üe .Justiça- Processo l.T n. 32. STJ, Oislrihuídll 
ao J\.·Iinistro FONTES OE ALENCAR- onde se desmente, nega os 
fatos aos mais deslavados argumentos de que confundiu 
•desembargador com Conselheiro", Poder Judiciário com Tribunal de 
Contas, chantagem co111 optcssclo, d-.::ntrc outrns ano mal ias que silo 
rislveis, notõldamente quando partidas de unm pessoa que exerce o 
Cargo de Go.vernador de um Estado. 

falar que as decisões do TJAI' sao anuladas ou reformadas 
tmalmente - se isso fosse um desdouro dian te das controversas que 
surgem no dire\to, que nilo é matemático-, a alcgativa niio condiz com 
a verdade. Para se comprovar essa invcrldica. afirmaç!l.o bas ta que se 
abra o sitc do STF em nome do f:sta~ o do Amapá e veja que a maioria 
absoluta das aÇões julgadas pela Excelsa Corte foram contra o Estado, 
e o mesmo ocorre perante o Superior Tribunal de Justiça. como 
recentemente negou-se a Suspensão de Segurança n. 999. c tambem 
no TfR I' Região, no Ag, Ins trumento n.2001,01,Ô0.030699-7. 
relatado pelo Dcs. Federal Carlos Mathias, negado provinlento à 
unnnirnidi'lde. dentre muitos outros. 

Trazer à diseussno as qucslões jã julgadas pelo Exc<lso Supremo 
Tribunal Federal (lei :I r ejciçilo -0.38- relativas is .M2.8.i2....2. do seu 
amigo Arlindo Chignolia, c .!>Ql!;2, proposta esta em nome do 
Govern.ador. e que depois de já decidida em manifesto erro crasso e de 
litigância de má-fé pretende transformar em direito pessoal, o que é 
impoSsível, apenas revela duas outra'i situações: a J!!ir!!.çirn, de que o 
Procurador Gero! do Estado; que assina a petição levada;:\ despacho do 
Ministro Celso de Mello, tinha· c ·tem impedimento da advocacia 
privada c administrutiva, em'raza:o do, cargo que: exerce, nos tc::rmos do 
art. '28 do Éstatuto da Ordem dos.Advogados do Brasil. cometendo o 
crime de làlsa identidade: a~ de que: tanto~ Procurador Geral 

. do Estado, nomcodo por controto e que nâo exclui a sit.uaçc'!.o de 
senridor público ~. c o Govcm3dor do Estado comt:teram 
crime de improbido1de adminislr<~tiva-: art. 9' . inciso lV e art. 10. 
Inciso XIII tia Lei n. 8.429.92 por utilizar trabalho de scn·idor 
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público p~Ha serviço particul~r , como é o raso de o Procurador 
Geral do Estado exercer 9. :uhrocacia administr:lti\la e pri\'a_tla 
para o cidadão Jo;lo Alberto Rodrigues CapiberilJc. 

Essas ilegalidades foram demonstradas e requerida as prov idência.'i 
cabíveis. à Exma. Sr11. Ministra Ellen Cracie em pct içilo de lavra tio 
Comandanlc Annibal Barcellos, segundo se tem conhecimento. 

f: r ekvante rcs~a\!:nr. apenas pnra n11o ficnr S('lll r esnonst:l . 
porque uta nilo ~ sede nn'mria. lod<ts foram tlc!H'g:Hlas nrlo 
Excelso Supremo Tribunal Fedcn!l. 

Ademais, o julgar contra uma prctcnsâo de governo, cqüidistantc 
das partes como aconteceu em todos os julgamentos do TJAP, através 
de decisões juridicamente fundamentadas n<lo gera a ninguém o dire ito 
de apor exceção de suspeição, mas configura como assim procede o 
Excipiente no caso ora sub examine, em manifesto " ... exercício 
abusivo do di rei to de rCcorrer e a litigilncia de má-fé", que , .f .lll 

sendo ver mencemrntç- reoel it!o pelo Excelso Sunr'cmo Trihunal 
.Etill.!:ll.! como se infere do julgamento no HE 244.249 (Agltcg.Edcl) 
ns. r Turma, relatado pelo Exmo. Sr. J\·linistro CELSO DE 
MELLO, do qual julgamento são extraídos os seguintes excertos: 

"O ordenamelllo jurft!ico bra.tileiro repele pramas 
incompatlveis com o postulado ttico-jurldico da lealduúe 

.processuaL O prtJce.iso não pode ser manipulado p(lra viabilizar o 

abuso de direito, pois essa é uma idt!ia que se re~'e/a froutalmentr! 
contrdria ao tkvu de probidade que se lmpiJe à observância rias 
partes. O litigatrte de md-ft!- trate-se de parte pública ou de parte 
privada - deve ler a sua conduta sumariamente li'pelida pela 
atuaçao jurisprmlcncinl tios juhe.f e dos trib.urláiS, que nfla podem 
tolerar o ahuso processual como prática descaractcrizmlora dtl 

essl!ncia ética do processo." (in RT J, \'OI. 175, p. R/6) ,· 

Finalmente, cumpre lembrar a lna.dmissibi lidude de n l e~;ilda 

inimizade pessoal quando criada pela própria parte, que visu ulra\·és 
desta c;:spéeic de procedimento condenável para lisar um POOer, vedar o 
exercício de uma judicalura c, no C;lSO concreto, de todo o Poder 
Judiciàrio Estadual nM em razão de uma realidade: legal ou 
processual, de uma ilegalidade, mas apenas por !Jl_ç.r_a conveniência de 

i!!!g_>:m.P~. o que é inaceitável, diaJJlc da real idade de que todos 
os DescmbargadOTcs, nté mesmo o por ele escolhido pelo Q uinto tia 
OAB, Dcs. Edinardo tle Souza, tamb~m é ,.seu inimigo pessoal". 

E de se lamentar que o Estado Democrático de Direito seja levado a 
uma situaçâo como a presente, cujo parâmetro n:'lo é conhecido na 
literatura jurídica nem mesmo quando do Governo 1>..-fili tar, que tinha 
pelo Poder Judiciário Nacional muito mais respeito de que o atual 
Governo Executivo do Estado do Amapá. 

Y! 

CASO [)F. INTERVENÇ,\0 FEDERAL NO ESTADO. 

~ntcndo que à Suprema Corte é que compete, na majestade da sua 
autoridade, dizer do abuso que vem cometendo o Excipiente em adolar 
essa espécie de procedimento, confundido~ sua pessoa lisicu com a do 
Administrador Pl1blico, ao invés de recorrer das decisões sobre as 
quais possa u parte legitima manifcstm algum inconformismo, bem 
como ajuizar cerca de trezentas exceções de suspeíçJo contra todos os 
Membros do Tribunal de Justiça, sem nenhuma comprovaçllo de uma 
lcst1o, interesse ou impedimento concreto, muitas c rnui tas ddas silo 
argUidas em processos já julgados c transitados em julgado, e ou do 
qual não pilrlicipou daque le julgamento o Exceplo, o que evidencia 
scn:lo mero espirito de cmulaçâo. 

Com efeito, é à Suprema Co'rte: na majestade li" sua autor idade 
compele fncr ccs~-:ir esse: abuso, rcsguard;mdo <1 au tonomia c 
independência do Podtr Judiciário Estadual que tem prirnado, desde 
sua criaçi'to, em julgar de acordo com a constituição. com a le i c, antes 
de tudo, imprimindo ccleridí\dc c segurança às sua,.;;. decisões c sendo 
alvo de manifestações festivas consagradas em j orn~ i s c revistas de 
circulaçôlo mundi:~l ace rca de seus juizados espcciãis lluvia is iniciados 
em 1995, antes mesmo da lei dos Juizados. (i) 

Somente uma decisilo da Suprcm::t Corte C que far~ cessar esse 
abuso, prepotência e litigància de má·fé, eominando-sc ao p:cinirnte 
a~ ~andks prcvislas no ART. 34, INCISO IV. UA 

CO:-ISTITlJIC,\Q FF:IJF.RA L QUE ASSEGURA ,\ \INI.:\0 
INTERVIR NO ESTADO PAHA "GARANTIH O UVflF. 
EXF.RCICtO DE: QUALQ!IE:fl DOS POilElt F.S NAS 
UNIDADES [)A FF.DEHACAO", para o bem do Estado do Am:opi1, 
para a tranqUil idadc de seus cidaâaos, respeito c rcstatx:lcc imcnto do 
Estado Democrático de Direito, sendo sempre válido lembrar-se dos 
ensinamentos de RUI llARDOSA: 

"A autoridadt! da Justiça é moral, e sustenta-se pela moralidade 

de suas decisne.r. O poder nao a enfraquece desaterrdendo-a; 
tllfruquece-a dobrando-a.. A ft.fajestade dos tribunais cuscnta na 

estima pública,· e esra t! tamo maior, quanto mais atreJ•ida for a 
insolência oficial, que lhes desobedecer, t! mais mlamantirm a 

injlex.ibiliáade dtles perante ela." (Temdrio, Escrltor e Discursos 
Se/.;ros, E:diçOes Casa de Rui Barbosa, RI, /995,p. 1015) , 

Por todos esses fundamentos, constatando que a presente Exceção 
de SllSpciç:!:o foi interposta pela pessoa fisica de Jo:'lo Alberto 
Rodrigues Capiberibe. que nao é parte no MS n. 48 I ·02 impetrado 
contm o Govcmndor do Estado do /\ma pá - certidão anexa ·, portanto 
faltando-lhe legitimidade ativa, que il petiç~o é m:mifest;;~.ment e inepta, 
que foi apanhada pela confiss~o ficta pela ausência de infonnaçõcs, 
dever indisponlvel c índclcgávcl d3 Autoridade Coatora, e se constitui 
em fruto de abuso de direito processual e litigància de- má-fé ~ 
RF..IF.ITO F. INDEFIIlO LIMINAHMF.NTE com fundamento no 
art. 267. I. do CPC. ele os incisos I • 11 e 111 do art. 295. combinado 
com o § único, inciso 11, do mesmo artigo do CPC, bem como com 
fundamento no art. 382. § 1•. com a redaçao que lhe foi dada pela 
Resolução n. 01612001-TJAP c, por c:onseqU~nc ia, determino o seu 
arquivamento. 

Publiqoc4 sc . 
Registre-se. 
Intimem-se. 

Macap!, AP, 22 de tCverciro de 2002. 
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(a) 0csentbarg<H1or IIONILDO AMAilAI. DE ~IELLO CASTRO 

Relat " 

LVA VIEIRA 

SECCÃO ÚNICA 

HABEAS CORPUS N .• 78M!2 
IMPETRANTE: LI LIA MARIA COSTA DA SI LV A 
PACIENTE: ADANJLSON TA VARES GUIMARAES 
AUT. COAT.: JUIZO DE DIREITO DA 1' VARA 

CRIMINAL DA COMARCA DE 
SANTANA 

RELA TOH: DES. MELLO CAST RO 

'"Trata-se de Habeas Corpus impetrado por 
LI LIA MArUA COSTA DA SILVA em favor de ADANILSON 
TAVARES GUIMAHÃES, apontando como Autoridade 
Coatora o MM. Juízo de Direito da 1• Vara Criminal da 
Comarca de Santana, que decretou sua priS<"io temporária c 
indeferiu o pedido de revoeação de sua priSélo. 

Sustenta a impetrante, em sfntese, que o 
Pacirnle, preso em Oagrantc sob a acusação da pr ática do crime 
tipificado no art. 155, §§1• c 4•, cjc ao art. 14, 11, ambos do 
Código Penal encontra-se rccolh ído ao Complexo Pcnitcnci.irio 
do Esk,do desde o dia 19 d e outubro de 2001scm que a 
instrução criminal es teja conch.úda. 

Nesse contexto, asseverando a ocorrência 
de excesso de prazo para o tl!rmino da instrução c a i1egalidade 
da m.anul'cnçilo da prisão do Paciente, conÇlui por requerer seja 
concedida a Ordem de Habetls Corpus em seu favor upar.J 
ccss<tr o constrangimento ilegal que sofre o mesmo, por 
o f cnsa aos prazos pr ocessuais, expedind~se1 imediatamente, 
Alvará de Soltura, a fim de que seja o paciente imcdjatamcnte 
posto em liberdade"(sic). 

Ins tru i o pedido com documentos de fls . r-
usque 09. 

Este o sucinto rela tório. 

Considerando a inexistência de pedido 
expresso de concessão de linúna.r formulado pela Impetran te e 
a ante a deficiência de documentos comprobatórios dos 
argumen tos acima alegados, razJo porque não se conhece os 
seus fundamentos, determino: 

a) seja a d. Autoridade apontada Coatora 
notificada para que, dentro do prazo de 48:00 horas, prcsle as 
informações que juJear necessárias, fazendo-as acompa.tlhar de 
cópias dos documentos indispensáveis do processo n. o 

2.363/01; 
b) Após. certificado o cumprim.ento das 

de terminações, independentemente de nova condus~o. ouça-se 
a d. Procuradoria Geral de Justiça. 

Publique-se. 
lntirnQm-sc. 

Maca pá, 22 de fevere iro de 2002. 

Des. Honildo Amaral de Mello Castro 
Rela tor" 

Maca~á/ , 25 d e fevereiro de 2002 

~--
Clamy . O. fandeira Barbosa 

Dirt'lora da Sccrdnria da Secçtio Única 

SECCÃO ÚNICA 

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO N.• 008/02 
EXCIPIENTE: ESTADO DO AMAP A 
PROCURADOR: OTÁVIO JOSÉ DE VASCONCELLOS fARJA 
EXCEPTO: DES. GILBERTO PINHEIRO 
RELATOR: DES. MELLO CASTRO. 

''Vic;tos, ele . .. . 

Trata a espécie de Exceção de 
Impedíntento manifestada pelo Estado do Amapá nos autos de 
Agravo de Instrumento n. 929ftll, contra o Desembargador 
G!LilERTO PINHEIRO·anto ao argumonto, em slntese, de que 
a Associação dos Magistrados do Amapá , represcnlando seus 
associados ativos e ina tivos cuja relação nominativa acompanha 
a petição inicial, entrara com Aç~o Ordinária, com pedido de 
Antc'Cipaçilo de Tutela, objetivando a incorporaçilo de reposição 
de salário de 11,98% excluJdo por força da Medida Provisória n. 
434, instituidora do denominado •r Plano Real" em face a 
conversão em URV. 

A presente Exceção de Impedimento, roo 
obstante o próprio Estado do Amapá reconheça que ao intentar 
essa mesma espécie de incidente contra o d. Juiz de primeiro 
grau foi rejeitada e que 11 

... alçado inddente para o TVAP. a 
Corte ad quem decidiu pelo improvimento da medida 
requerida (slc fl.02 e doc. de fl.42 e ss, grifei) e que " ... desta 
ultima d ecisão o Estado do Amapá interpôs o presente (?) 
recurso de agravo d e instrum.ento, com vistas a r eforma 
daquela decisão antecipatória". 

Constata-se, assim., ab initio a existéncia de 
uma dccisáo anterior contrária à sua pretcnsa.o, o que comprova 
a presente reiteração, não obstante alegue, tambtm, a 
interposição de Recurso ao Colendo Superior Tribunal de 
justiça. (sic, fi. 3, supra). 

Refcrentementc a esta Exceção de 
Impedimento, a motivação adotada pelo Excipiente decorre do' 
simples fato de o Exceplo pertencer à Magistratura do Estado 

MSV 
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do Ama~, quando assevera: 

•primeíramn~t~, urge anotar qut Rinda qut 
Vossa Exullncia, a priori, rtllo tmJuz asstrlto no 
julgamtnto do agra Do rtfutnciado no alto dtsto 
ptf.ll dt auçllo, la/ argUiçllo st faz dt logo 
truessdria, com o desídntdo d~ n~itar 
rtdútribuiç6t..s t substituições dtsnutssárias, 
tnu:lo ttn conta qut o imptdímDtto nn exatM 
grosso sob"' todos os mtnJbros dtsst Tribunal dt 
fustiçt~, valmdo sR.IientAr, por imporltmtt, que o 
uso dtsu incidtnw st dA •m f= dt CAda um dos 
membros desse Tribunal, i11diTJidua/11U!11It". (sic, fL 
3). 

Por outro lado, a ques!Jo quanto a 
legitimidade na rclaçAo jurldica·processuaL já objeto de rcjeiç~o 
no julgamento anterior, este incidente toma..se fórum 

tnapropriado para sua rediscussão em nlvel desta Corte 
Estadual cuja poslçao ja foi tomada, nem se vai discutir a 
matéria que ~objeto do agravo, cingind<>-se exclusivamente aos 
fundamentos do incidente. 

Finalmente, o precedente do Excelso 
Supremo Tribunal Federal, transcrito à fi. 7 da petição inicial, 
nao tem aplicabilidade ao presente incidente, como será 
demonotrado, concluindo por pedir que seja acatado o pedido 
• .•• para suspender o curso do iilgRYO onde recai este Incidente 
de impedimento, e iilprccl.tndo os seu.s respectivos termos, te 
digne de acatar a presente a.rgüiçlo de impedimento ... "(sic). 

Este o relatório. 

Drcido. 

O INDEFERIMENI'O LIMINAR. 

Disciplina o l!!!,1!2. do Código de Processo 
Civil que 'O JUIZ INDEFERIRÁ A PETIÇÃO INICIAL DA 
EXCEÇÃO, QUANDO MANIFESTAMENTE 
IMPROCEDENTE". 

!! 

SUSONI'A ANÁLISE DA REALIDADE. 

Os autos do AC 929.{)1, a que se refere esta 
~ e do qual tam~m sou o Relator, tem como partes a 
ASSOCIAÇÃO DOS MACISfRADOS DO ESTADO DO 
AMAPÁ - AMAAP -c, no polo contrário, o E'SfADO DO 
AMAPÁ, havendo sido denegado o pedido de efeito 
suspensivo, estando os autos aguardando informaçOes. 
(certidilo aoexa). 

Em verdade, estamos diante de uma heresia 
jurldica, pemússa vmia, doiOS<l nte manifestada com o único 
propósito de invbbilizar o Poder Judiciúio d o E.t.tdo ~pi 
com •posiçOes de exceçOes desta esp~cie contra !2!1!!! os 
desembargadoru do Tribunal até mesmo pan evit;or 
rtdlstrlbuiçOes, como confessado, certo, aincb, que multas 
d3s excecõe!J de suspeica:o silo manlCestadas em l!r!K;~ 
julgados e tnn~il~dos em julgado. portanto sem ob;eto. 

Ao criar irddentes improcedentes e sem 
causa objetiva certamente est1 levando em conslderaç.!o e 
cumprindo ordens pelo fato de que o Governador do Estado 
ter~ de deslncompatibilizar-se para tentar qualquer outra 
clelc;ao e sabedor que responde perante o Superior Tribunal de 
Justiça por cerca de uma dezena de açOes pena;. e noticias 
aime, bem como aproximadamente oitenta ações populares na 
capital deste Estado, al~ dos processos que tramitam perante 
o Tribunal Regional Eleitoral relativos a Ações de lnv~tigaç~o 
Judicial Eleitoral, procura furir ao seu lUIZ NATURAL 
visando via de abuso de direito processual eleger os Tribunais 
Superiores como os seus órgaos de julgamento, o que somente e 
admitido em condiçOes espedallssimas. UIOCOrrentes ro caso 
em exame. 

As exceçOes apostas contra ~ 
Membros do Tribunal· e agora ji se tem conhecimento, embora 
nao confirnlado, que também assim proceder.\ contra todos os 
j uizes de Di,reito, visam apenas retardar posslveis julgamentos 
perante o julz.o natural e dese.otruturar e desacreditar o Poder 
Judiciario do Estado, tOnil:a constante da Administraçllo do 
Poder Executivo. 

A dimensao desses fatos evidencia que se 
encontra em jogo nao é wn simples processo judlcial, llli!!.A 
existenda de um Poder ludi<iliio Es]i!dua! livre e 
indgpenc!ente, submisso apenas A ConstituicAo. ao Oin:ito g às 
l,eis e nao um espantalho ou 9ldeto de convenl~ncias de 
covemo e oo!fticas. o que me leva relembrar º" ensinamentos 
do mesm RUY BARBOSA ro célebre processo do Julz. 
Ald dtf d e Mendonç;t Uma, do Rio Grande do Sul. conhecido 
como "0 CRIME DE HERMENttmCA.", quando assim se 
manifestou: 

" 7Uio i 16 a dtfrs• dt ""' ~Mgiltrlldo 'I"' 
nást r6pido imprat~iso u mqmmdt, ,.. • dos 
dois tlnnmtos, l!!lt. 119 Hig !Lu !Uic9q !!!9dtm1U. 
g11utitv.,. • glmq t o ,..,o da lil!m!Rdt: o j úri t • 
iftd!J!f'!!dblcio da IIUJgi! tnltura•. 

Naquela época, como agora. guardada as 
devidas proporçaes, procura-te acmfu a inde,pendm:ja da 
Mad>tratwa do Estado subtnetenck>-a aos caprichos e 
emulao;oes do governador, sendo oportuno e com o mais 
profundo re;opeito tramcrever-se oo ensinamentos do MESTRE 
RUY, nJo mala <omo o Crime de Hermtntut!ca, J!!U 
gualificand011, hoje e nute Ettado. como o "CRIME DA 
EXCECÃO PE SUSPEICÁO": 

( DIÁRIO OFICIAL) 

"Esta hipirbol• do absurdo nJlo um 
linguagem conh«ida: nasuu tntre n6s por guoçllo 
espont~nta. E. u pass•r, far6 da tog• a mais 
humildt das profisslks ""'is, estobe~undo, parti 
o apliCAdor judicial diiS ltl, uma subalumidadt 
constantemente arntaçadR pdos or4culcs da 
ortodoxia corlesll. St o julgado, cuja opinúfo, nllo 
condiga com a dos stuS julgodorts na an6list do 
direito escrito inco"n, por essa dissidlnda, em 
sanç8o rrirnina~ a hierarquia judiciAritz, em wz de 
str • garantia d• justiça contra os trros 
lndiDiduais dos juízes, ptlo siskma dos rtcursos, 
lt!t'~se~d convertido, a beneftd o dos int.utSses 
poderosos em rn.uAni.$mo tk press4o, ptua 
substituir a conscibu:ia pessot:d do magistrado, 
bast dt toda a confomça na judiCAtvra, ptla açllo 
cominatória do ttrror, que dissohJe o ho~m em 
tscrtnJo. "(cfr. Cb•r dt Faria Júnior, iJL Rtvisla 
Brasiltlra dt Cltncias Criminais, l BCCRJM, Ed. 
RT, DOL 34, p.274). 

O fato de o Tribunal decidir 
motivadamente contra interesses de Governo, nao enseia o 

direito à inviabilizar todo um Poder Judici.;lrio, com cerca de 
tr~zcntas exceç'Ocs de suspeição, dezenas de exceçOes de 
lmpedimentc.. pois como ensina o Exmo. Sr. Minlstro CELSO 
DE MELLO )ti de haver a preval~ncia d.t '!W constitucional 
no Estado Dt'!loffitico de Direj)o: 

"' ... RaziJes IÚ Estado nho podem ser 
1· vocadas para justifiCAr o dtscumprimtn to da 
l.onslitviçllo. t prtciso adTJtrlir qut as razDts dt 
Lttado - quando irrooCAdAs como argummto de 
~ •JJ itnlofAo do prtlnul/o jurldim do Podtr Público 
•u dt qualquu outra institviçllo - "'J'rtstntam 
rxprtssl/o dt um ptrigoso msaio destinado • 
submtltr. ll vontadt do Prlncipt (o qut i 
intaluávtl), • outoridod• hin6rquico-no1711Dtiva 
da própria Constitviçllo da Rtpública, 
çqmpromtttndo. dt.sse modo. ll idlia Ih aut o 
utrelcjo do poder q latoL quando praticado sob a 
lyide dt um rtgime g moqdtico. está 
ptrmantttttmn~tt mosto ao controle social dos 
cidadl/os t ll fisca lizacllo dt ordem iurldico
constitucional dot maristrados t. TributUliS. N(Ac. 
u,_ Da 2' T., do STF, no RE ,_ • 247.022 (AgRg) SP, 
in RTJ 171, p. 735- grift~). 

Por outro lado, relevantes sao os 
ensinamentos do Exmo. Sr. Ministro SEPÚLVEDA 
PElTh'I/CE,. ao relatar o RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 
20 .90}-DF.}'TIJRMA: 

regra. 

'11- MotitJaçllo dJJs dmslks judiciais (CF, 
art. 93,1X,); • a lgtnci.a constitvcional ftllo rtclama 
'!"• Stjam corretas as ra:Des de dtcidir, mas apmas 
1{11• t:ris tam e stjam dtduzúlas na lkcisllo."(Cfr. 
RTJ, TJOL 173, p. 948). 

Contra decisao judicial. há recwsos. Essa a 

~ A exceção, seja de impedimento ou 
suspeição, é de nat:ureza espedallssima, que nao pode nem 
deve ser usada •como panacéia• para substituir recursos nem 
pan conclus,:to de planos de poUtica eleitoral. 

III 

A INilPCIA P A INICIAL. 

t pacifico na doutrina e na jurisprudencia, 
que a petição inicial da exceçào, principalmen_te diante de sua 
natur~za danosa à moral e dignidade do Magistrado, devera 
preencher nao apenas todos os requisitos próprios de qualquer 
acao, mas exigindo o art. 312 do Código Unitúio que • a parte 
oferecer.\ a oxctçlo de impedimento ou de suspeiç2o, 
esptcificando o motivo d.t recuu (arts. 13§ e 135). A petiçlo, 
dirigid.t ao julz d.t causa, poderi ser lnstruld.t com 
documentoJ t m que o excipiente fundar a alegaçSo e conte~ o 
rol de teste.mu_nhas." 

• Doutrinariamente, ensina HUMBERTO 
TltEODORO JÚNIOR que • a pttiçllo dtD<TA upecifiCAr o 
motitJo da ~aua, qut dtTJt su um dos pmri.ttos ,.,. arts. 134 • 

135 do CPC) (cfr. ob. ciL p. 341), que nao ocornu, porque <amo 
confessa na inicial viu, apenas, evitar redlstrlbulçlo 
processual, ou teja a pre .. nte excoçlo ~ feita por futurologia, 
raz.lo pela qual a petic;llo ini<:ial é inep ta. 

IY 

O ABUSO PE DIREITO PROCESSUAL E 
A UTIGÃNC!A DE MA-Ft 

O ProftNor JOSt OUMPIO DE CASTRO 
FlUI O, de saudosa memória, desde muito ensinava em Slntese 
perfeita que 

'Comprunili-H baJ o iutitvlo (o • buso 
do direito) '!"•oulo 1t COJtSidtra •"' o di~íto 
subjetitJo, poder dt •glr, l , ,. sua rtali:Jiçllo 
ftOI1!UI~ o uso, t, !UI JJUJ ~•líuçlo 11110,.,.~ o 
a buso. • (Prof. Jod OUmpio dt Castro f ilho, ür o 
Abuso do Direito 110 Procaso Ci111~ U Formu, 
1960, P- 21). 

O. latoo narrad01 na peliÇIIo inicial • da 
s!ntese demonstrada na realldade, evidenciAm o abuso de 
direito pnlCfSSIW ~ a lillgtnda de IN-fé do Exdpienll!, 
situaçOes iguai,s a essa qur levaram o Prof. PAULO 
HENRIQUE SÁNTOS LUCON a diut qu~ se manifes tam das 
mais variadas formas e que 'CALAMANDREI tlencava dou 
ob.Uculot que lormvam (e tomam) dlfldl ao juiz o 
cumprlmealo de .. u of1do: a lmortncy (ou !m(!ftfcial e a 
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m~-fé dos lit!santes.' Assim afirmando: 

•a primrira i unut constqUlncia intviiAvtl 
do compliCAdo lta~icismo jurldit:o qut, no imensa 
,naiori~a das sitvaç&t, aige a inltrvenrdo Ih um 
especialista. Na verdade, apresentarn·se diante do 
juiz as partes que, por ignor4ncia da lei, acreditam 
dt boa-fl w razdo quando nilo Um ou, mtsmó 
t~ndo razilo, n4o sDo c11paus de expor de modo 
clllro e tecnicammU pndso 4S suas prtttnsões; A 
stgunda constitvi obst4cu/o muito ptrigoso por'l"t 
a parte tem consciincia dt ler praticado um alo 
li/cito e Da~-se do dtbatt judiciário para obttr 
uma vanl.4gem injusta, podendo assumir no 
prousso trls fonnas CAnu:terlstiCAs : ~ no 
primrira. .. omissís; 1!1 na stgunda foi'IIID 
CJlraclerlstit:a, ltndo pltna conscibu:ia dt nllo ltr 
razao o litigt~nlt ltlllerdrio coloca-se 
audaciosamtll lt no dtbatt judici6rio na tsperança 
fk ll'VIIr a engano o juiz, ostmtan.do diJmte dtlt a 
m11i1 desalbida segurAnça do St:ll "bom direito"; fl 
na tíltimR thla.J, I!Slllndo corroencido de tn- raz4o

1 

I1UIS mio U.do proDa para · demonstrA-la, o 
litigantt ltnla, na aposiçllo dos fatos, constguir a 
vitória com di:erts cor~scienta em juizo, mas 
su.stentR coisa contrAria AO verdad.eiro.• 

Afirma, ainda, o ilustre Mestre: 

"o e:urdcio Rbusioo de um dirt:~o 
processual pode maniftstar·Se no conteúdo das 
altgaçbesfeilas uma das parns litiga11tes ou na 
jon11a por nJLio dA tlUIII esta atua no processo, 

ptssoalmtnte ou seu procurador. O conttúdo diz 
respeito, 011 srntest, A txistlncia de um drocr de 
diztr a Dudadt, do qual dtcom natvralmtnlt um 
dft1tr dt compleHtudt da verdnü, ou sqR, o dever 
de dizu todo a Dtrdadt; afinal dt cmolas, mtla
TJtrdadt, t tamblm mtia-mtntira. J6 a fonna 
reladonA-St com o rt:sptito "às rrgrt~s do jogo"~ 
cujo denominador comum talvez tsttja, tras 
paltnJras dt BARBOSA MOREIRA, "no resptito 
aos dirtitos processuais da parU contrdrúl t 
absltnçQo dt embaraçar, ptrtvrb•r ou frustar a 
alividadt do 6JX'ao judicial, ordt..ado 6 apuraçiio 
da vudodt • ll realizaçllo concreto da justiça. "(Ob. 
ciL p. 874-5). 

Esses ensinamentos retratam o abuso 
processual e a utig:lncia de ma-f~ do Estado Excipiente nestes 
autos, porque o julgamento fundamentado no direito, único 
dever do magistrado, nao poderia desencadear uma avalanche 
de exceçOes, desmotivadas e sem objeto, como se pode extrair 
dos ensinamentos do Exmo. Sr. Ministro SEPÚL VEDA 
PERTENCE. (RE n. 209.903-DF. 1' TURMA. (Cfr. RTJ, vol. 
173, p. 948). 

O que há., em verdade, é Ult\11 pt!Jegu icão 
polltlca ao Poder Judiciirio que mant~ a sua independendo, 
curvando-se apenas à Constituiçllo e às Leis do Pais, julgando 
com isenc;llo e cscorreita fundamentaçllo os processos que lhe 
sao submetidos, ainda que sejam contrarias aos Interesses de 
um governo que tem de se ajustar aos principias constitucionais 
~legais, e nAo esses àquele. 

A prova inconteste dessa afirmativa se 
materializa formalmente quando o Chefe do Poder Executivo 
trata de formas desiguais uma mesma situac;ao fático-jurldica, 
pois e m aça:o semelhante e com o mesmo objeto, promovida 
pela ASSOOAÇÃO DO MIN!STtRIO PÚBU CO DO 
ESTADO DO AMAPÁ nao apenas CQ!lÇ()rdou com o pedido 
como elaborou fC!)rdo para efetuar os pagamentos, assim 
decidindo o contratado Procurador Geral do Estado. DR. 
!OÁO BATISTA SILVA PLÁCIDO, atrav~ do Protocolo 
Geral n. 2001/7Z33, cujos trechos que interessa a esse incidente 
sao transcritos: 

"Aprot1o parcialmtntt o Parectr ,_ • 
00.112001, dt fls. 12WJ31, do Procuradoria Para 
Aslvntot Cfveis, posto lfllt analisR de maneira 
escorrtila a sltuaçllo f6tica/jurldica TJtrgas tada nos 
autos. 

"Nilo obst•ntt, diviso soluçllo diftrt11lt 
paraa t.,.6tit:a. 

NCo m q~ito~ preciso R.Sse:verar com 
biiSiant• c!Jireu, 1/Ut o dirtito postulildo ptlos 
dignos ~p~rStntanlu do M ini>tlrio Público 
EsiRdua~ nn f•"' dt /ogrartm o ,..,.bímmto da 
comçllo dt U,98~ subtnrld9os dos saldrios 
qua"do da comJtrSilo do avuiro ,.,., para URV, j6 
fo i rtcollhtcido judicialmente ptlo Coltndo 
Suprt mo Tribunal Ftdera l, confomu dtcisl/o 

trt~nscrlto abt~b:o, smdo da mt57111t forma, acolhido 
administrRtivt~nunlt ptlo Superior T ribunal dt 
Justiça t ptlo Tn'bunal Superior Em tora I" (sic). 

E seguida t:ra.nscreve trecho da ADI-1797-
PE- Relator Minl5tro ILMAR GALV ÃO, pub. DJU de 13-1~. 
Tribunal Plmo em 21-1~. Ata da Reunilo Extraordinaria do 
Conselho de Administraçao realiz.ada ro 04 de Outubro de 
2.000 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando 
submeteu a julgamento o Procaso S1J 5324/ 00, Relator o 
E>ano. Sr. Ministro PAULO cet;rA LEITF.. além da Petição 
Administrativa n. 786, d.t Assodaçlo dos Servidores da JusBça 
EleitonaL em ScsdO Ad.ministrativa, quando aprovou por 
unanimidade a repos1ç1o Alarlal de 11,98~ referentes às perdas 
na convenllo do auz.eiro real para URV. 

Em seguida, o Poder Exea.tlvo do &tado 
do ~pt na dlcçlo do Dr. Joio Balilta Silva I'Uddo, assim se. 
manifesta a favor do Minl5túio Pdblico, mas nlo aplica o 
mesmo prirdplo em face ao Poder Judiciario: 
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"Nt1o há, portanto, interesse em se 
perpetuar a demanda, com delongas dcsntetssánas 
t de.sgastnntes para as partts, momrente para os 
diretamente interessados no rtconhecitnento de. 
seus justos direitos. 

1'Assim," diante da pacificaçiJ.o legal da 
ttUltéria, a soluç.lo para a temfltim deve ser 
administra Uva, à me11idn etn que encontra guaridá 
legal na situaç.lo fática do Ministério Público 
EstaduaL Com tfâto, vtjo 1"' a sítuaçlfo fática do 
Parqud coirtcide com a situaçdo prescrita pelos 
T ribunais Superiores, quanto ao cá/cu/o das ptrd~s 
decorrentes da transformaçlJo da URV em reais, 
dado a data de pagamento de seus membros s<r no 
dia 20 de cada mês, conforme se vtrificada ds fls. 03 
dos autos e do art. 178 da Constituiçllo do Estado 
do Amapá. 

Hfnca raudo a realidade cott.stitu{da do 
Parquet ser um 6rgllo com s tatus constitucional. 
portanto com autonomia administrativa e 
financeira, embora niJo detenha o poder dt criar 
créditos suplementares e verificado por outro lado, 
que a irtd dência legal das perda&, ante a omissllo 
ria Medida Provisória 4J4, de 27.02-94, foi 
resolvida 11a esfera do controle concentrado de 
€Ottstitucioua lidade, como nas tkcislJes 
administra tivas com btzSJ! na autonomia do Poder 
Judiciário, ni!o vislumbro 6bict à análise e eventual 
deferimento do pleito do M inistério Público do 
Estado, configurada a situaçao a/e8ada pela 
Assodaçdo litigaute/' (sic). · 

Esse pares;er. acolhido pelo Sr. Govem.1dor 
lo.ão Alberto Rodrigues CaP.iberibe, embora assinado pela 
VICE-GOVERNADORA EM EXERC(CIO,. PROP MARIA 
DALVA DE SOUZA FIGUEIREDO E PELO DR. JOÃO 
BATISTA SILVA PLÁCIDO transfom1ou-se em "ACORDO 
EXTRA-JUDICIAL QUE Ef'ITRE SI Q;LEBRAM. O ESTADO 

DO AMAPÁ E O M!NISTtRlO PúBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ" onde, em sfnlese, depois de reconhecer que SE 
TRATA V A APENAS A REPOSIÇÃO DE PERDA SALARIAL 
(cl~usuJa t •)- o que é ~ubstanciaJmente di (crente de aumento 
!'!:a laria l. porou~ i.i cst"va incorporado à remunerado e (oJ por 
ar1il(do ilegal subtrafdo - reconheceu o direito à incorpor3ção 
da perda aos vencimentos e também o pagamento das 
diferenças existentes medianre a abcrtur.J. de crédito 
suplementar (cláusula 2•), para pagamento em oito parcelas 
(cláusula 3a), disciplinando que a Associação do Minlstt:rio 
Público deveria, 3pós assinatura do acordo, desistir da .QÇ3o 
(cláusula 4•), bem como es ta beleceu-se que na hipótese de 
descumprimento pelo Estado do Amapá o instrumento de 
acordo seria hábil à execução perante o Poder Judldário 
(cláusula s•), sendo esse acordo aperfeiçoado em agosto de 
2.001 e Yf!m sendo cumprido nonnalmentc, segundo se tem 
conhecimento. (sic. doc. anexos). 

A dccisao judicial, de onde nasceu o acordo 
supra referenciado, foi proferida nos a utos AÇÃO CAUTELAR 
INOMINADA N.' 011/00, figurando como requcronte a 
ASSOCIAÇÃO DO MINISfÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ- AMPAP e requerido o ESTADO DO AMAPÁ, e (oi 
também por mim relatada. 

Com efei to, toda essa perseguiçao polltica 
tem por entrcvero não uma causa objetiva que concretamente 
pudesse levar a uma discussllo de tese juridica, solucionada 
pelo parecer e acordo realizados, ou desse ensejo à esta exceção 
de impedimonto diante de uma realidade objetiva, mas sim c 
apenas porque o Poder judiciário Estadual nao se curva aos 
seus d espropósitos de polltica de governo quando afronta a 
Consti tuição e ou a Lei, o que nao gera a ninguém o direito de 
apor exccç.ao de Suspeição, mas configura como assim procede 
o Exàpiente no caso ora sub examine, em manifesto " ... 
exerdcio abusivo do direito de recorrer e a litig.1ncia de m;l.(é 
•, que vem sendo veementemente repelido pelo Excelso 
Supremo Tribunal Federal como se infere do julgamento no 
RE 244.249 (AgReg.Edd) RS, 2• Turma, relatado pelo Exmo. Sr. 
Ministro CELSO DE MELLO, do qual julgamento sl!o 
extraldos os seguintes excertos: 

'0 ordtnamento jurídico brasileiro reptle 
. práticas incompatfveis com o postu!Jtdo itico
jurldico da lealdade processuaL O processo nlfo 
pode ser mat~ipulado par« T1iabi lizar o alms o tlc 
direita, pois essa é uma idtia que se revela 
fronta/menlt contrária ao droer àe probidade que 
st imp~e à observllncia das partes. O 'itiga11te àe 
mll-(é - tra te-se de parú vflb/íra ou tk parte 
pn·vada - dtve ter ·a sua condu la sumariamtttte 
repelida v ela ahtaclfo jurisprudencial dos juizes e 
dos tribuunis , aue ndo podfm tolerar o abuso 
processual como prática dtscaractuizadora da 
essência ttica do processo. • (in RTI. voL 175, p. 
!!1§); 

Na verdade, da ruuração futurológica do 
pedido, com o escopo de evitar redlstribuiçao, nao d ecorre 
logicamente a conclus~o do pedido em requerer o impedimento 
por suposta prevcnçao - arl 295, § · (11\jco, inciso 11 - o que 

somados ao abuso de direito processual e litiga.ncia de má-f~, a 
prcclusl!o, levam ao indeferimento liminar do pedido, evitando 
qué sC paralise e dcscstruture o Poder judiciário pela vontade 
de um governante, que o persegue politicamente porque nllo 
conscgwu dobrá-lo c, por isso mesmo adota posições 
antagOnicas - concede ao Ministério P1lblico e nega ao Poder 
judiCiário - para uma m esnússima situação jurídico-processual 

. • Além das posições antagOnicas, ilwiabiliza 
·o Poder judiciário nao apenas com abusivas exceções- cerca de 
trezentas - mas tom os Agravos Rcgimontais, embargos 
declaratórios, recu<sos especial • e extraordinário que 
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normalmontc .se sucedem, retirando os seus juleadores da 
prestaçao jurisdicional séria, ou q uando nada atrasando os 
julgamontos face o csplrito de emulaçao. 

v 

A PRESCRIÇÃO OU PREO.USÃQ. 

Segundo corúessa a petição inicial, esta 
ExccçJo de Impedimento é interposta com fundamento no 
Agravo de lnstrumonto n. 920/0l(sic,0.2), quando esse recurso, 
conforme certid~o anexa, fora distribuldo em 29-11-2001, data 
em que começava a fluir o pril.Zo preclusivo, poslo que este 
incidente somente foi distribuldo em 8·2-2002, quando ja 
ocorrida a preclusl!o do direito, em tese, assegurado às 
verdadeiras realidades processuais. 

Isso porque, disciplina o ART. 305, DO 
CPC, que o direitc ao cxerdcio do incidente de impedimento 
pode se dar a qua'·~ucr tempo e grau de jurisdiç~o " ... cabendo à 
parte oftrecer exc~ç,to. no vrazo de quinze 05) dias, contados 
do (ato que ocasi?trOU a iucompttcncia. o impedimento ou a 
susv tici1o"', e, nAo exerddo, toma a possibilidade do seu 
excrdcio irremedia-tclmcnle precluso, segundo a orie:nbç.'lo dos 
tribunais: 

"Exceçrlo de Suspeíç.lo. Prazo preclusivo. 
A rt 305 d CPC. O prazo ltgal parQ oposiçlfo de 
e.xctçilo, qua,do fundada em motivo pretxistetJ lt, é 
o da :tsposta. Se a susptiçilo é origitrada tm 
motivo suptroeniente, o prazo pnrn argUiçito é d 
quinz.e dias, a co11tar deste. Ercecylo inteml!.c.r;tiva. a 
que ndo se conluce. ORF, 4' R•8· Exsusp 11.' 
410526 96 - r T., R eL Juiz Carlos Sobrinho p ]. 
1V;i1~96. Infomra furldico, verslfo 19). 

No mesmo sentido: 

(fJTf.RGS 1~8. Cfr. CPC de 11uoMnio 
N egrr. ·, 31 tdiçao, nota !-a ao art. 305, p. 3m.; 
(ffMS - Susp - Classe B - V1 - N. 64.803-5 - Nova 
Andradi11a - 1' T. Cfv. - ReL Des. Ilildebrando 
Coel:ro Ntto - J. 27.04.1999); (TJSE - EXS Ol-97 -
Ac. 59198 - Estrlncia - Rei. Des. Aloisio de Abreu 
Li11v'- DJSE 17.021998); (f] SE - EXS 01192- Ac. 
068,i93 - 12' V. Cfv. - Aracaju - RtL Des. 
Epmnino11das S. de Andrade Lima - DJSE 
22.11.195-3)". 

Esgotado o prazo, extingue-se o dirt~to ao 
seu excrddo, r-")j s a Nrclcvâucia do fn tor temporal no processo 
pode ser subli1.hiz'ila €Otno determinante da oportunidade da 
prática rios atos (preclusilo" (cjr. José S. Sampaio, Os prazos no 
C6digo de Prc.:esso Civil, 4' Ed. Revista dos Trib. 1991, p. 14: 
que é preocritivo. confonne doutrina esposada e coordenada 
por LUIZ RGORlGUES WAMBIER de que " ... nao oposta a 
cxceçilo no p:-azu, mlo poderá a parte, posten"omJetlf~, alegar 
que o juiz é o~tspei~o."(cfr. Curso Ava11çado de processo Civil, 
F.d. Revista ;los Tribunais, 1998, 1' vo/. p. 384), nao mais pode 
vir a ser suscitado, porque apanhado pela preclusJo 
estabclccidc. no art. 305, do Código de Processo Gvil. 

NOE5TADO. 

Manifesta a prcclus:Io deste incidente. 

,(vi 

CASO DE INTERVENÇÃO FEDERAL ...... 

Entondo que à SUPREMA CORTE é que 
compete, na majeStade da sua autoridade, dizer do abuso que 
vem cometendo o Excipiente em adotar essa espécie de 
procedimento, bem como ajuizar cerca de trezentas exceções de 
suspeiç3o e impcilimonto contra~ os Membros do Tribunal 
de justiça, sem nenhuma comprovaçllo de uma lcsl!o, interesse 
processual ou im,P.edimento concreto, mui las e muitas delas sl!o 
argüidas em pr6cessos já julgados c transitados em julgado, c 
ou do qual nao paJ;tidpou daquele julgamento o Exccplo, 
quando já ocorrida a preclusão do direito de ac;ao, o que 
evidencia senão mero esplrito de cmulaçllo. 

1 
Com efeito, é à SUPREMA CORTE !]!! 

majestade da sua autoridade compete lazer cessar esse abuso, 
resguardando 'I autonomia e independ~ci• do Poder judiciário 
Estadual que tem primado, desde sua criação, em julgar de 
acordo com a constituic;ao, com a lei e, antes de tudo, 
imprimindo çclcridadc c segurança às suas decisões ~ sendo 
alvo de man.i!estaçõcs festivas consagradas em jornais e revistas 
de circulação mundial acerca de seus jui7.ados especiais fluviais 
iniciados em 1995, antes mesmo da lei dos Juizados. 

Somente uma decisl!o da Suprema Corte é 
que fará cessar esse abuso, prepotencia c litig:!nda de má-fé, 
cominando--se ao excipiente ~ sancõcs previstas no ART. 34, 
INCISO IV. DA CONSTITUICÃO FEDERAL QUE 
ASSEGURA Á UNIÃO INTERVIR NO E!TADQ PARA 
NG ARANJJR O LIVRE EXERCIDO DE QUAlQUER POS 
PODERES NAS UNIDADES DA FEDERACÁO", para o bem 
do Estado do· Amapá, para a tranqüilidade d e seus cidadaos, 
respeito e restabelecimonto do Estado Democrático de Direito, 
sendo sempre válido lembrar-se dos ensinamentos de RUI 
BARBOSA: 

• A Autoridade da Justiça ~ moral, e 
sustenta·Se pda moralidtuk de suas decisDes. O 
poder n/to a tnfraquece de5atendtndo-a; nifraqut ce
a dobrando-a. A Majestade do• tribunais assenta 
na tstima pública; t tsta t tanto maior, quanto 

mAis atrevida j or a ínlo lbtcia oficial, que lhes 
desobedecer, e mais adamantina a inflaibilidadt 
del~ perm1te e.ta." (l'emário, Escritos t Discursos 
Seletos, EdiçDes Casa de Ruí Barbosa, Rf, 1995, p. 
1015) 
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Por todos esses fundamentos, constatando 
que a presente Excec;ao de Impedimento foi interposta pelo 
Estado do Amapá através de petição inicial inepta, com csplrito 
de emulação e de manifesto abuso de direito processual e 
litigilncia de má-fé, quando já ocorrida a prcclusl!o, sem 
interesse processual na discussão de tese jurlcüca, porque 
solucionado com o acordo realizado com o MinistCrio Público 
do Estado, A REJEITO E INDEFIRO LIMINARMENTE com 
fundamento nos artigos30le 2h7, 1, do CPC, c/c os incisos I, I!! 
e IV, c/c o§ único, inciso 11, todos do arl 295, do CPC, bem 
como com fundamonto no art. 382, § 1° do Regimento Interno, 
com a redação que lhe foi dada pela Resolução n. 016/2001-
T)AP e, por conseqüência, detennino o seu arquivamento. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Maca pá, AP, 23 de fevereiro de 2002 

DES. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Relator." 

SF.CCÃO ( JN!CA 

EXCECÃO DE S!!SPEICÃO N." 235/02 
Excipiente: J oAo Alberto Rodr igu<> Capiberibe 
Advogado: Marctlo Vieira de Campos 
Excepto: Desembargador Mário Gurtyev de Queiroz. 
Relator: Desembargador Mello Castro 

uVj!I(05,C1C . ..• 

Trata-se de Exceção de Suspeiçêo proposta por J OÃO 
ALBERTO RODRIGUES cAP!BERIBE em face ao DES. 
MÁRlO GURTYEV DE QUEIROZ, nos autos do Agmu de 
Instrumento~. rcdistribu!do para ser relatado pelo Exmo. Sr. 
Dcs. Mário Gurtycv, em que figura como agravante o ora Excipitllte 
e, como agravada, MARGARETE SALOMÃO DE SANTANA, 
fundada. em sintese, na alcgativa de INIMIZADE CAPITAl.. 

Consequentcmcnle, a açao é de naturclo pessoal 
contra o cidad~o c n~o contra o Govcmador do estado do Amopâ, 
figuras distintas c que nao se confundem. 

Destarte, nêo obstante esta exceção seja fruto de abuso 
processual c litig:lncia de mâ·fé, ccrtjdAo ançxa embora nêo tenha 
qualquer interesse direto ou indireto na causa. por qucstAo de foro 
rnt imo - CPC od. 1~, i...l1.n.itQ-, dou-me por impedido tlc 
runcionar nesta cauu. 

À Secretaria para baixa c redistribuição. 

Publique-se, Registre-se, Intimem-se. 

Macapll, AP. 23 de fevereiro de 2002 

DES. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Rc:lator" 

• Ofícios Judiciais I 
Varas e Secretarias da Capita~J 

. . • ' • . ~ "'' ... "•'r::,':' 

FÓRUM DA COMARCA DE MACAPÁ 

GABINETE DO DIRETOR 

PORTARIA N.' OJ/2002- GABIDIRIFÓRUM 

O Doutor DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFLNO. Juiz de 
Direito, Diretor do Fórum dn Comarca de Mnctlpit, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pelos Arts. 203 
e 218 ''in fine" do Provimento Geral da Corregedoria de 
Justiça do Estado do Amapã. 

RESOLVE: 

l . Elaborar ESCALA MENSAL DE PLANT ÃQ dos Senhores 
OF!CIAJS DE JUST!ÇA·A V ALI ADORES, lotados no Fórum desta 
Capital; 

2. Detcnninar que. durante o Plantio dos Senhores Oficiais, 
estes pcrmn.neçam na C~nt.-al de M andadoJ , p:ua ,_1cndcr à.o; 
determinoções dos Senhores Mogistrados, no cumprimento .de 
mandados de natural atautdatória ou urgcntt, cujo retardnmento 
em Seu cumprimento poderá trazer prejufz.o As partes; 

3. No iní~io de seu plantio, com tolerância máxima de I O( dez) 
minutos, o Oficial de Justiça deverá se apresentar à Diretoria do 
Fórum, onde assinará o Jivro, comprovahdo de que se acha ciente da 
escala e das obrigações do plantão; 

4. Nos dias úteis, o plantJo deverã ser cumprido no Fórum, das 
07:30 horas às 13:30 horas, pennaneeendo o Oficial escalado de 
sobreaviso durante o restante do dia respectivo. Sempre que tiver que 
se afastM de s~u local de pennanência, deverá comunicar ;\ Diretoria 
do F6ntm, bem como onde possa ser encontrado, inclusive após o 
horirio normal de expediente; 

MSV 



Macapá, 26.02.2002 

S. Nos fina1s de semana e fenados, o Oficia! de Justiça deverá 
se apresentar ao Jutz Plantontsta no Juozado Especial Criminal, onde 
assinará seu ponto e tomari ctência das ordtns. pennanecendo de 
sobreaviso; 

6. Haverá dois Oficia1s de Justiça. que responderia pelo 
plantão diário das dcz.esse1S Varas, nas três Criminais e Auditoria 
M1htar: nas crnco Cívets, nas três de Famiha. na lnflncia e Juventude, 
no TubunaJ do Júri, na Execuções Pen:us, Juizado Clvel e Juízado 
Cnminal; 

1. No caso de afastamento do Oficial por fénas ou qualquer 
outro motivo, este será substituido pelo Oficial de Justiça, cujo nome 
conste em primeiro lugar, do dia subseq1lente dn C$caJa, comunicada a 
alteração ao Diretor do Fórum, em prazo nlo infenor a 24(vinte e 
quatro) horas, e assim sucessivamente. 

M!!:S DE MARÇO DE 2002 

DIA Fórum D esembarga dor Leal de Mira 

01.03 
Antônio Luiz da Silva 

Maria Auxiliadora Silva 
02.03 Elza Lôbo Ribeiro 

03.03 Sônia Maria Nascimento de Souza 

04.03 
Dalila Maria F. Nery Ferraro 
lzauro Antônio S ilva dos Santos 

05.03 
Jorge de Almeida Pinheiro 
Ubiracy Mnl!Jlo Cordeiro 

06.03 
Rui Carlos de Lima Lôbo 

Sebastião Vasconcelos Correa 

07.03 
Marco Valério Vale dos Santos 
Wellington Gatinho Ribeiro 

08.03 Lídia Maria Barbosa Calado 
José Marra de Castro N eto 

09.03 E uden ice Martins Rodrigues 

10.03 Rosãnia Pinheiro Azevedo dos Santos 

11.03 
P aulo Costa dos Santos 

Ronaldo Ferreira D uarte 

12.03 
José Pedro Neto 
EI1.a Lõbo Ribeiro 

13.03 
Maria do Socorro Barbosa da S ilva 
Paulo Gomes de Andrade 

14.03 
Maria Auxiliadora da Silva 

Raimundo Edison de Almeida Chaves 

15.03 
Sônia Maria Nascimento de Souza 
Antônio Luiz da Silva 

16.03 Ronaldo Ferreira Duarte 
17.03 Manoel de Oliveira da Silva 

18.03 
Darlcne Cardoso Soares 
lzauro Antônio S ilva dos Sontos 

19.03 José Marra de Castro Neto 

20.03 
Lídia Maria Barbosa C alado 
Marco Valério \ >dos Santos 

21.03 
Eudenice Martins Rodrigues 

Paulo Gomes de Andrade 

22.03 
Rosãnia Pinheiro Azevedo dos Santos 

Maria do Socorro Barbosa da Silva 
23.03 lranete Lima de Araújo L acerda ·-
24.03 Rui C arlos de Lima Lõbo 

25.03 
Petrônio Passos Gomes 

Marcos Celso Am aral Alves 

26.03 
Elza Lôbo Ribeiro 
José Pedro N eto 

27.03 Paulo Costa dos Sontos 

28.03 Antônio César Teixeira Menezes 

29.03 Ubiracy Magno Corde iro 

30.03 V ivaldo José de Souza Santos 

3 1.03 Welli~n Gatinho Ribeiro-

Dê· se ci&lcia. Publique-se. Cumpra-se. Remetam-se: · 
cópias ! Egrégoa Corregedoria-Geral de Justiça. aos Senhores Juizes 
desta Comarca e aos Ofic1ois de Just iça esealados. 

Macapâ. 2~evereito de 2002 

COMARCA DE MACAPÁ 
Jt.nZADO ESPECIAL D ESCENTRALIZADO CIVF.I.--UNIFAP 

Jufu de Direito; S "cU Pcn lnt rinl 
Subchefe de SccreUri:a: MMria tio Conccl('-&o t .. SUv• Cru.z. 

Expediente de INTIMAÇÃO p.ua ci<ncio dos advopdos 

Auto1 n" I713/0 t (Aç3o de E><cw~o) 

Exequente: ELCIAS GUIMARÃES IJOROES. 
Advogada: CLEUSA AMÁI.IA VON SC.1!ARTEN. 
f;-do(a): "JOSIV ALDO BORGES PERJ::!RA 
Advopdo: L(JCJO FÁBIO v. 'gRREIRA 
Audilncia: 06/0311002 u 16:00 oru 

Autos n• 1 96~/0 I(Aç3o de Execu~ao ) 
Exequente: ANTÓNIO G OMESDASILVA 
Advogada: SANDRA OLIYEIRI\. 
Exec:uwlo(•): MARIA BER.NADETE CLAUDINO PICANÇO 
Advop.da: )lERA mmemo 
Audiência: 13/0312001 às 17:00 hurAS 

Autos o• 2426/0I(Aç3o de Exccuç~o ) 

Ex«jucnte: ANTÔNIO GOMES UA SILVA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Advogada: MNDRA OLIVEIIII\. 
Execuwlo(o): EliZIMi\R ALVES FEITOSA 
Despacho: "Aruardt:~u p~lo pnno o ra ãolfd tado" 

Aut .. n• 2469/0 I(Aç:lo de Execu~.1o) 
Exequcnte: SOLANGE BRITO DE MF.l..O. 
Advogoth: St\i"DRA DO SO('OIUlO po C't\R~JO O!.JVF. IRA. 
Execuwlo(a): JURACI MARTINS UACO~TA 
Desp.3cho: "n~nro o pra1n rrgurrt.ln" 

Autos n• 2487/0 I {Aç3o de Conlii .. "Cim+.:uto) 

Requerente: AGNALDO GOMES DF. LIMA. 
Advogado: !,( I('JO FÁ I!IIl V, l't:RKEIRA. 
Requerido(•): O. H. ENGENIIARIA 
Advogada: GEANE RAIO!, 
Audiência.: 08/0312002 ~ I 7::\0 hor:'li'C 

Autas n• 29S4/01(Aç11.o de: Corll..:-cim~nto) 
Requerente: RAIMUNDO SARMF.:-ITO VIANA 
Advop.do: f!O Nt\ l ,llO SAI'T OS AMARAL t MANOEl, 
CARLOS P. SOUZt\. 
Requcrido(a): TELEMAR·TELECOMliNICAÇ0ES DO AMAPÁ 
Advop.do: RRF.NO TRASF.l. 
Audiênci~: (+8/0312002 i." 15:30 hor.u 

COMARCA DE MACAl'Á 
j1JIZADO ESPECIAL CIVEL DESCENTRALIZADO . C EAP 

Ex~iune de INTIMAÇÃO pua cilocia doo advopdos 

A triOS N." 2.4&>/ 01 
EXEQUENTE: CLEIDE MAIUA BANHA CORRU TAVARES 
EXEClJrADO: BANCO DO BRASIL 
ADVOGADO: SULAMIR PALMEIRA MONASSA 
AUDIÉNCIA: 04.04.02 ú 17h 

AtJIOS N." 5.711/01 
REQUEN.IiNTE: RAQUEL CAPIBE RJBE DA SILVA 
ADVOGADO: EVANDRO AMARAL PINGARil.llO/llENEMAR 
BENEDITO DOS SANTOS 
REQUERIDO: RÁDIO ANrENA I 
AUDIÊNCI!I: 07.03.02 ú 17h30min 

Macap:i-AP, 21 de Fevereiro de 2002. 

M>rcio~ ~ o. Pocheco 
s.~~,!tmlmil 

{X)t.\J\RCA DE MACAPÁ 
JUIZADO ESPECIAL CENilW. dVEL 

E><p«i>ente de INTIMAÇÃO p= ciénci. dos advogados. 
Public.>ç3o n•: 33/2002 

AtJIOS N.• 25.946/02 - Conhecimento 
R.querente: lA URINO E 00 MONJ'E GUEDES 
Advogado(•).: MARCELO DE O LIVEIRA MORAES 
R.que..ido: JOSÉ CLÁUDIO DE LEÃO BRAGA 
DESPAOiO: .. Emcn.dc~sc a inicial para fins de que seja cxcluldo 
o pcdjdo de despejo, vez que por t:a.l motivo é inc:ompcttntc este 
Juíz.o. Prazo de 10 dias sob pena de indclcrirncnto. Nonnandcs 
Antônio de Soun - j uiz de Direito ... 

AliTOS N.• 24.037/01 - Execução 
Exeqüente: JAIR FERREIRA DE MELO 
Advogado(•).: UJCIV ALDO OO>r A 
Execuudo: ANI'ONILDES DE JESUS DIAS RODRIGUES 

,DESPAOiO: • lnrime·s< o ueqücnte e seu advogado para se 
manifcsur sobre a proposta, em OS (cinco) dias. Lil ge Gomes -
Juiza de Direito.• 

AlJTOS N! 19.976/00- Execução 
Exeqüente: )OS~ S~A RAMOS 
Advogado(>j.: MARJNA AlMEIDA. _ 
Executado: EMPRESA DE NA VEGAÇJ\0 BOM JESUS 
DESPACHO: " manifeJtar-sc sobre o contido no oficio de Q. 94. 
Li~ge Gómcs - Julu de Direito." 

Macapá-AP, 20 de fevereiro de 2002. 

• CoMARCA DEMACAPÁ 
)UTZAOO ESPECIAL CENilW. cfvEL 

Expediente de INTIMAÇÃO par.& ci~ncia dos ad vogados. 

Publicação n! ~ 

AlJTOS N! 25.'144/ 02 (Conhecimento) 
Requercnt<: AMARILDO PORTO Anújo 
Advogodo: Dr. LUIZ MARIO UMA 
Requerida: ROSA aJNHA DO NASCIMENTO c ROSALVO N. 
GUERREIRO 
D ESPAOIO: " ·- Dcsicn..,e aurulncia de coocilUçio, inslruflo 
e julgamento. Ci~m)-•e. lntime(m)-•• ·- lndefr o por era o 
pedido de tuteLa antecipada deduzido pdo A11ux ante o rito 
.sunurlssimo opt:a.do, ~oan prquho de nO'Va anili.te n.a audiln.cia de 
~ociliafilo, _õnstrup o c julpmetl(o acu o 1110 ocja t011duldo a 
uutruçio. - · 
AUDit~CIA: n/OJ /02 à• IS;JO bow. 

AlJTO S N! 24.662/01 (Conhecimclto) 
Requerente: NIVALDO DE DESSA COSTA 
Advogado: Dr. CARLOS ALBERTO D E SERRA TAVARES 

Pág. 35 

Requerido: AR.OLDO BRAZÃO RJBEIRO 
DESPAOiO: • ... Recebo a presente manifestação como novo 
pcdjdo, nos entos termos do constante is Os. 02/0S, a processar
se nutcs mesmos autos por medida de economia processu-al. 
Isento o Requa-entc do recolhimento du cust:u. lnsigne-sc 
au~iê.nci a de .. conci liação, instruç-ão c julgamento. Cite-se. 
[nttmem-se . .... 
AUD! ÊN C II\: 22/03/02 ~ ~ 15;30 hono. 

AlJTOS N! 26.138/02 (Conh<eimento) 
Requerente: EDSON RAIMUNDO PICANÇO DOS SANTOS 
Advogado: Dr. VALDEC I FERREIRA 
Requerido: NORSEGEL V!G i lÁNCIA E TRANSPORT E D F. 
VALORES L TOA 
AUDi tNCIA: 22/0J/02 às 09:00 horas. 

AlJTOS N.0 25.o21/0I (Execução) 
Exequcnte: HELV!O PEREIRA D E LIMA 
Advogado: Dr. MA.RLON FARIAS 
Execu tado: MAURO SÉRG IO AMAZONAS OOTA 
AUDIÊN C IA: 21103/02 às I I~ 

AlJTOS N! 24.955/01 (Execução) 
Exequentc: ALEX LIMA VALES 
Advogado: Dr. RÓ MULO D E SOUZA DIAS 
Executado: IRAN LIMA DE SOUZA 
AUDI~CIA: 22/03/Qlitll.;QQJlora....!, 

AlJTOS N! 24J2S/OI (Execução) 
Exequrnte: JOÃO MIGUEL ARAÚJO 
Advogado: Dr. ALCIMAR FERREIRA MOREIRA 
~ecutada: GOUVEIA OUVEJRA L TOA, rep. Por RAIMUNDO 
SERGIO DE O LIVEIRA COlJTIN I IO 
AUDIÊNCIA:I!/03/02 às~ 

AlJTOS N! 21 .875/01 (Execução) 
Elcequcnte: RAIMUNDO NONA TO DOS SANTOS 
Advogado: Ora. SHEILA VASQUES 
Executada: SERV LOC OOMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA - rep. Por ANTÔ NIO MARIA ALVES D E 
BRITO 
Advog~do: Dr. SÉRGIO GUIMARÃES MARllNS 
AUDIEN CIA: 14/03/02 às 12;99 hor.u . 

AtJIOS N • 1.038/01 (Conhee imen1u) 
Requt:rcnlc: F. 013 1\. l\t.AJ.A · ME 
Advogodo: CAU::B GARCIA MEDEIROS 
Requerido: SOUZA SERVIÇOS MAI!Í'JlMOS l.TDA . SOUZM!AR 
Audiinc'"' 05/04/2002 ls 13:30 ho,... 

~.: 845/ 0 l (Execuçlo) 
EnqU<ntc: P. P. M. PENAFORT FEITOSA· Mf! 
Ad'·~ ANA MÁRCIA PENAl'ORT 
Exo:eu1.do: LEONM SAMPAIO 
Aurucocia: l5/ 03/2002õ, 15.30 hun•. 

Alrros N · o45/0I (Exccu;Jo) 
fuequentc: P. P. M. PENAFORT FEITO SA· ME 
Ad•og.odo: ANA MÁRCIA PENAFORT 
Eucut.do: FRA. 'I ROM ERO I' A1'orf0JA DE SOV'LA 
Audiênci~: 08/ 03/ 2002 is 16:00 hons. 

.urros N • 582/01 (Execu5lo) 
Euqucnlc: C. J. DE ALMEIDA. ME 
Ad•·og.odo: SINYA GURGI!L c VICP.NTE GOMES 
Executado: 1\RACIARA MACEDO 
Auci.:,,.;., 18/ Ul/2002 is 15:00 hous. 

AlUOS N • 529/01 (Conhccimc nco) 
R.q...,n:nl<' ALICE NUNES AS!SIS • MF. C · 
Advogado: A1'-fTONIO MEIREL.ll$ · 
Requ.:cido: ANGELA CRiffiANilOUVEIRA DE VASCONCEI..OS 
Audiencia: 14/03/2002 i., 13:30 hons. 

AlHOS N,• L000/01 (Exccu5l n) 
E1<qucnlc: FOTO ÚDER - ME 
Ad,·og.do: SINYA GIJRGEL e VIC! ~NTE GOMP.~ 
l'.>erul.do: ALEXANDRE SOUZA ~"ONSECA 
Audiência: 14/ 03/2002 i~ 16:00 bon_,. 

AUTOS N." ?63/01 (Exccusãn) 
Excqu.:ntc: MAIUA BERNADE11 1 DA COST.~ GONÇALVES 
Advogodo: CARLOS ALBERTO BARRETO SILVA 
E..ccu1ado: TANL'\ CRISTINA DO NASCIMENTO 
Aud.incia: 14/03/2002 u 14:30 ho ..... 

A.U I OS N • 1.106/ 02 (Conhccimcnlo) 
Requen:n1<: L O U VEIRA SOUSA FILHO • ME 
Ad•ogodo' FEUPE ANDRÉ SOUZA DE CASTRO 
Req""ri<Lo: JOSÉ FERREIRA U ~IA FUJ lO 
Audiéncia: 18/03/2002 u 14:00 hous. 

A\D'OS N • 835/ 01 (F..xecuçlo) 
E...equente: F. SOARES FERREIRA 
Advogodo: G IR.LENE TEIXEIRA GOMP.S 
E..ccutado: IV ANO GONÇAl.VES N.AMAI.HO DE MF..LO 
Audiéncil! !4/03/2002 i1 17:00 horu. 

AlTfQS N " 1.181/ 02 (Execuçl o) 
l'.scquentc: A R. PASTANA. M.E 
Advog.odo: C!.EJ.DE ROCHA 
E~eculado: 1'1\ANCIMAR SILVA GUEDES 
De:~: "\1ni&a-~ que a parte au tora ~ pessoa iuád.ica 
(mictoemp"'='•). dctetmioo a ttadis tábuiçio do presente feito ao Juàedo 
l'.speeill ch MX:.oc:mpn:n ( ... ) intime-te • m<JtM pan no pruo de OS 
dias awüfutt.r-se sob1r • proposta cima. eic.nti&c..ndo a mesma que 
sua m~t.çio sc.,Í (eita no Ju.i.udo COrft'tpondr:nk f.ce a 

deteaniruçio Kima'" Nounandu · de Sousa, Jui.t de Di.mto. 

Comarca cs. Ma"""' 
Juízo da 2" Vara Clvel • de Fuenda Públlu 

EDITAL DE PRAÇA 



Â 
~ 

Macapá, 2.6.02.2002 

O Doutor HILTON BIANQUJNI FILHO, 
MM. )o Ir de Direito, respondendo pelo upedlente da 2. • 
Vara Clvel e de Fuenda Pública da Comarca de MKaJ>á, 

toma público que u rá reaJlrada ~ seguinte r.RAÇA: 

ORIGEM: HQCIS_S.O N" l . 5+4/9Z(AP-Sl7f/99) -
AÇÃO DE EXECUÇÃO • em que são partes: ESTADO 
DO AMAPÁ, como vcequente, e NELSON GÓES DA 
SILVA, como uecvudo. 

OBJETO DA PRAÇA: OI (um) IMÓVEL denomludo 
"RETIRO SANTA MARIA", situado na Col6nla Agócola 
do Ma~!, no Município de Porto Grande, Jocallrado l 
margem da Llnt... B do lote 30, com área de 1.00 
hectares, cercada de arame rarpado e tarugo de acapu, 
composto das seguintes benreltorias: uma casa, um p~o 
tipo "am.uonas" e área rultlvada contendo 20 ha de 
laranJa, 03 ha de li mio, O f ha de coco, O I ha de 
pupunt..., O I ha de cupuaçu e 02. ha de graviola, avaliado 
em .R$ I 0 .000,00 (der mil r eais). 

.QATA.Ji.Q.RAJJ..QCltl.: ..Qli..Ol...D..LAB~2. 
..U..t.O.:oo....hora.~ , no átrio do Fórum de Macapá, sito na 
Rw Manoel Eudóxio Pereira sfn• - Centro, para a 
realiza~ da I' PRAÇA do bem penhorado no processo 
acima caracterlrado, e n:lo havendo arrema~, fica 
desde lá designado o Dia 10 DE ABRJL D.L2002. no 
mesmo hor~rio e local para a r e..Jização da 2' praça • 

NOTAS: 
I. Se o bem não alcançar lance Igual ou superior à 
orvallação, será arrematado por quem m ais der na ~ 
~ a ser realizada no mesmo local e dia acima 
rtrerldos, t.tbendo .ao arrematante pagar a comissão legal 
do l~loelro; 

11. Na hipótese da parte devedora não ser Intimada 
pessoalmente para a Praça, fica desde já Intimada por 
este Edital. 

H acap.i (AP), 2.8 de janeiro de 2.002. 

~~~ 
)ulr de Direito 

Comarca de Macapl 
Juizo da 2' V ar> Clvel e de Faztnda Pública 

..EDLT.AL...D.E LEILÃO 

O Doutor RAIMUNDO V A LES, Juiz de 
Dlreho thular da 2' Vara Civel e de f >lenda Pública da Comarca 
de Macapj, úphal do Esudo do Amapá, torna público que oer.l 
realizado o seguinte WJ...Ã.Q: 

ORIGEM: PROCESSO N". 2.329/?ó -COBRANÇA, em que 
sJo panes: ESTADO DO A MAPA, como ~utor, e )OSt 
ROBERTO DA SI LV A PERES, como réu. 

OBJETO DO LEILÃO: O I (um) TELEVISOR, marn Sharp, 
29", em cores, mod .. MTS STEREO, com controle remoto, com 
uma antena, I Jno de uso, semi·nova, avali;,d;, em RS 500,00 
(qúinhcntos reais); OI (um) CONJUNTO DE SALA (SOFÁ), 
quadriculado, de 2 e J lugares, com mesinha de centro, em 
precário estado de conservaç3o (exceto a mesinha), com crês 
anos de uso, avaliado em R$ I 50,00 (cento e cinquenta reais); 
OI (uma) ARCA em madeira, com 2 portas de vidro, 2 gavetas, 
em bom estado do conservaçlo, com três anos de uso, avaliada 
em RS 200,00 (duzentos reais) e O I (um) RACK em madeira, 
para TV e Vídeo ligeiramente danificado em sua estrutura, 
avaliado em RS 80,00 (oitenta reais). 

LOCAL DIA E HORA: Fica designado o dia 08 DE MARÇO DE 
2002, ls I 0:00, no jtrlo do Fórum de Macapá, sito na Rua 
Manc;!el Eudoxlo Pereira, s/ n - Centro, para a realização do 
LEILAO dos bens penhorados, fica desde Jj designado o diJ 15 
DE MARÇO DE 2002, no mesmo hor.lrio c local pJra a 
reallzaçlo do 2° leillo. 

NOTAS: 

I - Se nlo houver lance Igual ou superior l avaliaçlo, ser~ 
arremaudo por quem mais der em ~.!ll, a ser realizado no 
mesmo local e dia supr.amencionados, Gbendo ao .1rremat.1nte 
pag;ar a coml.ss.So fee:)l do lciloei(o; 

11 • Na hipótese da pane devedon nlo ser Intimada pessoalmente 
para o l<illo e a. po •1•• Oca desde 1.1 Intimada por este edltJI. 

Macapá(AP), 5 de fevereiro de 2002. 

COMARCA DE MACAPÁ 
J• VARA FAMILIA ÓRFÃOS E SUCESSÕES 

EXf.E.O.l.EHTE DE INTIMA CÃO DE 20 02 2002 P/ CIÊNCIA 
DAS PARTEs..E.AD.V..QGAI!OS. 

I 

PROCESSO N" 8823101 - R.ECULARIZAÇÃO DE DIREITO DE 
VISSITA - R.C.S.N. (DEFENAP). A.B.N. E OUTROS REP. POR 
A.M.B.S. (ADV. DRA. VERA DE JESUS PINHEIRO & 
ASSOCIADA). 

DESPAC HO: " ..• OESICNO PARA OITIVA DAS PARTES O 
DIA 20 DE ACOSTO DE 2002, ÀS 08:30 HORAS ... ". 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PROCESSO N" 9523102 - SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA 
- M.O.M.P. (ADV. OR. PAULO J OSÉ & ASSOCIADOS). 
M.M.P. 

DESPACHO:" ... DESIGNO PARA AUDIENCIA 
CONCILIATÓRIA O .DIA 04 DE SETEMBRO DE 2002, ÁS 
08:30 H ORAS ... ". 

PROCESSO: N' 8879101 - REVISIONAL Ot; ALIMENTOS -
D.A.F.A. E OUTRO, REP. POR M.G.R.R. (AOV. DRA. VERA 
DE JESUS PINHEIRO & ASSOCIADAS). D.A.F.A. (ADV. DR. 
EVALDO SOUZA). 

DESPACHO: " •.. ÁS PARTES ESI'ECIFICAR PROVAS ... ". 

PROCESSO: N' 94 15101 - IIO MOLOGAÇ,i.O DE ACORDO 
E.S.F. E OUl'RO REP. POR E.P.S. E G.J.F •. (ADV. DR. JOÃO 
SOARES DE ALMEIDA). 

SENTENÇA: " .... VISTOS ETC... CONSIDERANDO O 
PARECER FAVORÁVEL DO ÓRGÃO MINISTERIAL (FLS. 
10), IIOMOLOCO POR SENTENÇA, PARA QUE PRODUZA 
SEUS REGULARES EFEITOS LEGAIS, O ACORDO 
FIRMADO ~;NTRE AS PARTES, CONSTANTE DA INICIAL 
P.R. I .... ". 

PROCESSO ~· 946910 1 - DIVÓRCIO - V.P.C. (ADV. OR. 
PAULO JOSÉ & ASSOC IADOS). M. I.F.V. 

OES PACIIO: ' ... DES IGNO PARA AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO O DIA 13 DE AGOSTO DE 2002, ÀS 09:30 
HORAS •.. ". 

PROCESSO N' 7517/00 INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNID/.DE CJC ALIMENTOS- P.K.AJ. REP. POR J.AJ. 
(ADV. DR. Í'.N'J'ONIO MEIRELES & ASSOCIADO). M.O.C. 
(DEFENAP). 

OESPAC!IO:" •. JilGA O AUTOR ... " 

PROCESSO ~-· 8.557/01 INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE " POST MORTEM"- S.H.C. REP. POR C.B.C. 
(ADV. DR. ~IAHOEL DARCIMAR G. BARBOSA). I. F.L. E 
OUTROS 

OESPACIIO:" ... I.S PARTES ESPECIFICAR PROVAS ... ". 

PROCESSO N' 'l459101 - REVISÃO DE ALIMENTOS - I.F.G. 
E OUTROS RE:'. POR I.F.R.. (ADV. ORA. GLAUCIA SOUSA 
DA CONCEl( Ã O & ASSOCIADO). D.T.G. 

OESPACHO:" ... OESIGNO PAliA · AUOIENCIA DE 
CONCILIAÇ.\0 O DIA 27 DE ACOSTO OE ioo2, ÀS 10:00 
HORAS .. ·.". 

PROCESSO N' 7311/00- CUARDA E RESPONSABILIDADE -
N.S.C.A. (ADV. DR. EDWARD SANTOS J UAREZ)J.J.C.A. E 
OUTRA. 

OESPAC!IO" •.• DIGAM AS PARTES E O M.P .... ". 

PROCESSO •N" 8175101 - DIVÓRCIO LITIGIOSO CJC 
PARTI LUA DE BENS - I.R.F.O. E OUTRO (ADV. OR. PAULO 
REBERTO DE OLIVEIIIA MARTINS). 

OESPAC!IO:" ... VENHA O PAGAMENTO DAS CUSTAS SI RS 
10.000,00 (DE;Z MIL REAIS) .... " 

\ . . 
PROCESSO N' 9569102 - ALIMENTOS - F.L.S. REP. POR 
V.L.I'.L. {ADV. OR. PAULO JOSÉ RAMOS & ASSOCIADOS). 
L.F.Il.S. ~ 

DESPACIIO:" ... FORNECER O AUTOR MELHORES 
F.LEMENTOS.SI 0 REQUERIDO, CASO CONTRÁRIO, SERÁ 
IMPOSSÍVEL SUA CITAÇÃO ... ". 

PROCESSO N" 9145101 - INVENTÁRIO- P.B.S. (ADV. DR, 
DEWSON FERRI;;tRA DA SILVA). 

DESPAC HO:" ... F.ACE AO El>'TADO DO PROCESSO, 
DETERMINO ~EU ARQUIVAMENTO, FICANDO CERTO 
QUE O MES~IO PODERÁ SER REABERTO A QUALQUER 
TEMPO, POR EVENTUAIS INTERESSADOS ... ". 

PROCESSO N' 2235198 - REVISÃO DE ALI~)ENTOS -
M.A.R.S. (AOV. OR. EUGENIO C.S.FONSECA). A.S.S. E 
OUTRA, REP. POR V.S.S.S. (ADV. DR. JEAN CARLO DOS 
SANTOS FERREIRA & ASSOCIADO). 

SF.NT&NCA:" ... VISTOS ETC ... ISTO POSTO. E MAIS O Q UE 
DOS AUTOS CONSTA, JULGO PARCL~LMENTI; 

PROCEDENTE 0 PRESENTE FEITO, ACOLilENDO EM 
PARTE AO PEDIDO DO AUTOR, PARA AFINAL DECRETAR 
A REDUÇÃO DE SUA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR, DE 10 
(DEZ) SALÁRJOS MÍNIMOS MENSAIS, PARA A 
IM PORTÃNCIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) 
MENSAIS, RETROACINDO À DATA DA CITAÇÃO; 
ESTABELEÇO TAMBÉM, QUE O VALOR AGORA 
ESTABELECIDO SEJA CORRIGIDÓ MONETARIAMENTE, 
DIRETAMENTE ÀS VARIAÇÕES DO SAL.Í.RIO MÍNIMO, 
DEVENDO A PRIMEIRA CORREÇÃO APURAR-SE EM 2002, 
E AS DEMAIS SUBSEQUENTES; POR DERRADEIRO, 
DECRETO TAMBÉM A EXTINÇÃO DO FEITO, COM 
JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, I 
DO C PC. SEM C USTAS FINAIS. SF.M HONORÁRIOS DE 
SUCUMBtNCII\. ... ". 

PROCESSO N" 8670/01 INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE C/C ALIMENTOS - V.G.R.C. REP. POR 
C.C.C.R. (DEFENAP). S.J.M.O. (AOV. DR. FRANCISCO 
FABIANO DIAS DE ANDRADE & ASSOCIADO). 

DESPACIIO:" ... ESCLAREÇA O REQUERIDO EM OS (CINCO) 
DIAS O QUE OCORRERA ... " . 

PROCESSO N' 9322101 - ALIMENTOS ·- B.S.P. (ADV. DR. 
ELO ILSON AMORAS DA S. TÁVORA). II .H.C. 

Pág. 36 

DESPACIIO:" ... DESICNO PARA AUDIENCIA 
CONCI!.IATÓRIA O DIA 06 DE AGOSTO DE 2002, ÀS 10:00 
HORAS.-". 

PROCESSO N" 6524199 RECONJIECIMENTO E 
DISSOLUÇ,\0 DE SOCIEDADE FAMILIAR CJC PARTILHA 
DE RF.NS - J .C.C. (DEFENAP). M.F.A.R. (ADV. DR. 
FRANC ISCO FABIAI\'0 DIAS DE ANDRADE). 

DESPAC IIO:" ... O!GAM AS PA~TES ... ". 

PROCESSO N' GUARDA E R ESPONSADIL!DADE - Z.M.R.S. 
(ADV. OR. NARSON DE SÁ GALENO & ASSOCIADAS). 
C.F.R.S. E OUT RA (AOV. DR. AOELSON FERREIRA 
T AVORA). 

DESPACHO:" ..• OIGAM AS PARTES E O MP ... ". 

PROCESSO N" 8870101 INVESTICAÇÃO DE 
PARTERNIDADE C/C ALIMENTOS • A.V. E OUTRO, REP. 
POR M.S.V. (ADV. OR. FRANCISCO FABIANO DIAS DE 
ANDRADE & ASSOCIADO). L.Q.S. (DEFENAP). 

OESPACIIO:" .. FACULTO ÀS PARTES A PROOUÇ,\0 DA 
PI\OVA TÉCNICA PELO DNA ... ". 

Oac.lo e passado nesta cidade de M.acapí . aos 20 di:u do mês de 
Fcver~iro do Ano Dois mil c dois. e um E .............. ,..Silvana S. 
Sacramtnto o digitei 

1• VARA CRIMINAL DE MACAPÁ 
EDITAL DE Imlt~AÇÃO 

Juiz de Direito: Dr. MÁRJO EUZÉBIO MAZUREK 
Chefe d~ Secretaria: ARYADNA BORGES DA S. BORGES 

Ação Penal Pública no 5.119/02 
Autor: Justixa Públl ·:a 
Réus: FLORENCIO PESSOA DO NASCIMENTO 

FRANCISCA VIANA DAMASCENO 
3AQ NTO MARQUES DA SILVA 

Advogado: PAULO JOSÉ DA S. RAMOS e ADVOGADOS ASSOCIADOS 
Incidênda Penal: artigo 12, 14 e 18 da Lei no 6 .368/76 ctc o art. 69 
do Código Penal 
Rnalidade: Jn~mar os Advogados acima citados, para no prazo 
legal, apresentarem defesa prévia. · 

O presente expediente foi publicado em cumprimento a o disposto 
no art. 370, § 1o, do CPP, c/c o provimento n° 081/98 da 
Corregedoria Geral de Justiça. 

Macapá (AP.), 20 de fevereiro de 2002 

ARYAD~~~ts·~A ~t~~\ 
~ . / ch~e de Secretaria , \ 

2' VARA CRIMINAL DE Pt!ACAPÁ 

JUIZ DE _DIREITO: ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA: AGUINF.LO GALENO CARDOSO 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇ,\O 
PARA CIÊNCIA DOS ADVOGADOS 

~O:SSOS ARA!XO TIVERAM 0 _2E_Ç_UJID):; 
DESPACIIQ; "VISTA ÀS PARTES PARA OFERECIMENTO 
DE ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO LEGAL". 

PROC N' 4125/00 . AÇÃO PENAL PÚBLICA 

Autor: JUSTIÇA PÚBLICA - Réu: RDOÉRIO LIMA DE SOUZA 
Adv: Dr. rAULO JOSÉ 

PROC N" 4256/0 f. AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Auror: JUSTIÇA PÚBLICA - Réu: EDIELSON FARIAS DO 
ESPÍRITO SANTO c CLAUDECY RODRIGUES LOBA TO 
Adv: Drs. PAULO JOS É c MARLENE ALI'v!EIOA DOS 
SANTOS 

PROC N" 4824/0~ AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Autor. JUSTIÇA PÚBLICA 
Réu: WEROSON COSTA DOS SANTOS 
Adv: Dr. PAULO I-I ENRIQUE CAMPELO 

O presente cxpedienlc será puhlic,do n" fonna da lei c afixado no 
lugar tle costume, dado e passado nes1a cidade de Maca á {AP), aos 
"vin te dias do mês de fevereiro do ano de 2002. E Aguinclc 

Galena Cardoso, Chefe de Secretaria, o subscrevi. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Ficam pelo presente Intimados os advogados 
adiante nomeados, para que, no prazo de 48 horas, devolvam 
à Secretaria desta Vara. l!Ob pena de busca e apreensão, 
com consequências dos arts. 195, do Código de Processo 
Civi l, o(s) processo(s) inlracaracterizado((s), que mantêm ~ 
l<l!ll2i!.. 

NOME DO(A) AOVOGAOO(A) I PROCESSO(S) 

9115/0Õ--] 
VERA PINHEIRO- OAB/AP 065 10.Sn /01 

ÂNGELA D. B. NUNES - OAã/PA869Ô 9521/01 

~R ALMEIDA D~ SOUZA ___ _ 9:.:08;::.1::..100:.:__--J ~
·roNiOÃTANAZiõ-:-oAB/AP 267 10.457/01 

~LBER DIA;>- OA~AP 282 • 

AQU~-~RT- OAB/!<P 405 -· 



Macapá, 26.02.2002 

JUIZADO DA INFÂNCIA E DA J UVENTUDE 
COMA RCA DEMACAPA 

J UIZ DE DIREITO: ClsAR AUGUSTO SOUZA PEREfRA 
CHEFE DE SECRETARfA: CLÍVIA FERREfRA VA LEN TE 

EXPEDIENTE DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2002 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E ADVOGADOS 

PROCESSO N' ~- 427/rJl- ADOÇA· o 
REQUERENTES: PATRÍCIA LORENA ABREU DENIUR 
CRIANÇA: L.P.P.A. 
ADVOGADO: MARCELO OLIVEfRA 
SENTENÇA 

Vistos ~te ... 

Ante a documentação proba16ria ora acostada e 
do endosso ministerial, hei por bem acolher o pedido, para 
determinar a expedição do Alvará Autorizo/ivo de expedição de 
Passoportt de. L P. P.A., nascido em /41081200/, filho de Erick Jhon 
PÔnce Salazar e Putld u Lorena Abrtu Deniur, arquiwmdo-se o fello 
independentemente do lrdnsito em }t~lgado da deci.sào. 

P.R.I. 

PROCESSO N'4.JU/99 AÇÃO SÓCIO-EDUCATIVA PÚBLICA 
AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO 
ADOLESCENTE: R.S. C 
ADVOGADO: OEFENAP 
SENTENÇA 

Visto.rttc ... 

Julgo EXTIN TA a Execuçl/o do Julgado, pelo 
pt!rda de seu objelo, em face da inadequaçAoAnapd ind a do 
cumprimento dt medida ptdagógica conjugada com a supervenienJe 
condenaç4o criminal do lnfralor impultívef. porquanro. neste caso. o 
interesse de defeso social assume valor inferior ôqu~/~ rt!pra t.ntodo 
pelo custo, viabilidade e tjicdcia do Processo, pelo que sou por 
EXTINGUIR/ARQUIVAR o Feito, independenlcmente do trá,sito 
tm ;ulgado dn decisão. 

P.R.I. 

PROCESSO N' 5.6561()1-AÇA-OSÓC/0-E DUCATIVA PÚBLICA 
A UTOR: MINISTE/1/0 PÚBLICO 
ADOLESCENTE: W.S.R.F. E E.A.S. B. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

Vistos ~te ... 

Cuida·se de .~~ ... .Js de Açd'o Sdcioeducaliva 
Pública, que está a recomendar improvtmenlo. em face do 
itrexistittcia de prova da allloria do Dto infracional, pelo que sou por 
EXTINGUIR e ARQUIVAR o feao, nos termo.• do art. 189. IV. da 
~~· , . 8.06>101/. 

P.ll.l. 

JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 
COMARCA DE MACAPA 

EDITAL DE CITAÇAO 
PRAZO: 20 DIAS 

AUTOS DE ALVARA JUDICIAL N. 0 6.36(ll01 
REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA 
REQUERIDO: MANOEL OSVALDO MONTEIRO DE SA 
MENOR: R.S.S. 
ADVOGADA:DEFENAP 

FINALIDADE: CITAR o Sr. MANOEL OSVALDO MONTEIRO 
DE SA. progenitor do menor R.S.S., que segundo relato da 
peça exordial se encontra radicado em domicilio incerto e_ nAo 
sabido, para, querendo, contestar no prazo de 10 (DEZ) dtas o 
pedido de Alvará Judicial da referenciada menor; formulado 
pela requerente MARIA RAIMUNDA DA SILVA, bem assim 
para acompanhar demais passos do processo e comparecer na 
audiáncia agendada psrs o dia 13.D3.02, às 09:30 horas. 

3'VARA CRIMINAL E PE AUDn:_oRIA MILITAR 
EDITAL DE CITA~ 

PRAZO: 16 (QUINZE) D IAS 

PROCESSO-CRIME N.' 2.876/2001 

DE: SÉRGIO COSTA DOS SANTOS, vulgo "SAIO", brasileiro, 
natural de Macapá-AP, so~eiro, Ajudante de Pedre11o, nascido em 
22 de outubro de 1982, filho de Sebastião Ferreira dos Sanlos e 
de Raquel Costa Maciel, atualmenle em lugar Incerto e não 
sabido 

(DIÁRIO OFICIAL) 

FINAUDADE: Cttação para defender·se na Açao Penal n.' 
2.87612001, e lntimapo para comparecer a este Juizo no d1a 
27.03.2002. ils 10:45 horas, a fim de ser qualifiCado e 
Interrogado, e respondér aos demais tennos do processo, sob 
pena de suspens<lo do processo e do curso do prazo 
prescricional. 

AUTORA: A Justiça Pública 

INCID~NCIA PENAL: art. 157, § 3', 1' parte, do CPB 

SEDE DO JUÍZO: 3' Vara Criminal e de Audiloria Milttar ~a 
Comarca de Macapá, sito na Rua Manoel EudoXJO Pereira, sln. -
Santa Rita, no Anexo do Fórum de Macapá. 

Varas e Secretarias do Interior 

V ar:> Ún i c:~ do Conun:3 de LaranJal do Jari 

JUÍZA DE DIREITO SUBSTJ"IUrA: TiiiNA LUlZA D'ALMEIDA G. 
DOSS . .SOUSA 
CHF.FE DE SECRETARIA: VALDIRENE ROCHA D_A COSTA 

E.XPEDIENfE PARA CrENCTA DE ADVOGADOS 

AÇOo Ordinária de Rooarcimorto de Dano e ln1)ropridadc 
Administrativa n° 4634/2001 
Autor. MUNlcfP!O DE LARANJAL DO JARI 
Advs.: Dr. W ALDEU. GOUVEIA R.ODRI.GUES, OABh\P. 24~ c 
0\JTROS 
Requerido: DANIEL MARTINS NO ORE 
Advs.: Dr. SEBASTIÃO GOMES DE !'ARfAS, OABIAP, 079 c 
O liTROS 
f'lNALIUADE: Intimação dos advog>dos das part.:s aciwa..citadax, a 
fim de oompanxc:rcm à audiinci.a de ooociliaçiW dcsifPada para ? !!!! 
20 de JllNIIO do ano f'm ronw>. il.s 12:00 hora.•. que saá.Jeahzada 
na sede &se Jufzo, situado na Av. Tanaedo Neves. 2605 - Agreste. 

Ação Ordinária de Ressarcimento de Dano e ~ropridadc 

Administrntiva n• 462812001 . 
Autor. MUN!clPIO DE L/.RANJAL DO JARI 
Ad\0.: Dr .. WAI..DEI ~ GOUVFlA RODRIGUES, OAilll\P, 245 e 
OllrROS 
Requerido: DANIEL MARTINS NOBRE 
Advs.: Dr. SEBASTIÃO GOMES DE FARIAS, OABIAP, 079 e 
0\JrROS 
nNAI.lDADF~ Intimação dos advov-doo da.• part<s acima citadas. a 
fim de ~l\J'OCXUttl à audj&Jcia de oor1ci!i3çlo daimuda ~ara ~ !!!! 
20 de J -UNHO d o ano tom cu no. U 12:30 hor;u, que sc:raph7.:u.b 
n3 ~~Juizo, s.itu;ado na l \v. Tana-cdo Neves, 2605 - A&rc:;tc. 

A~o Ordinária de R~rcimmto de Dano e (nJ>roprida<k 
Administrativa n" 4688/"200 t 
Autor. 1\.iUNJCÍPIO DE LJ\RANJJ\L DO JJ\Rl 
Adw.: Dr. WALDELI GOUVEIA RODRIGUES, 01\BIAP, 24~ e 
Olli"ROS 
Requerido: DANIEL MARTINS NOBRE 
Advs.: Dr. SEDA.'ITfÀO GOMES DE FARIAS~ OAJ31AP, 079 c 
0\JTROS 
FINAI.IIlADE: lnlimoção dos, adVO!;IIdoa. das pruUII, o fun de 
~.ficar as provas que prd.aldan eroduzir. 

O P"'""tc Cllp<dimle s<ri publicado na fonna da lei e afw~ no 
lugu de costume. Laranjal do · -AP; a ar Stte ~as ~ ~~ de 

. fcvaeiro do ano dois mil c dois. u, llcfc de Scx:rd.aria, CO'l.la&. 

V ARA ÚNICA DA COMARCA DE FERREIRA GOMES 
JUlZ D): DIREITO: DR. PETRUS SOARES AZEVtJ>O 
CHEFE DE SECRETARIA: MAIUA MARCAREm 
CO\JTINHO VIANNA CORREIA 

EXPEDIENTES. PAI!A CltN~ Dtl PARTES, 
Ãnvj)GÃiiosi óÊvmAs INJCc j; 
AUTOS DE ACÀO PE CQBRANCA 
PRQCESSO N' 1141/00 

SEUS 

Au~<>r: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA GAMA (Adv. 
DEFENAP) 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA 
COMES (ADVOGADA: DRA. CLEUSA AMÁLIA VON 
SCHARTEN. OAliiAP J63..B) 
Flnallcla.te: Intimar a Advogada da Pnofeilunl Municipal de 
Fcrreim Oomcs, pera que compareça ao Fórum de Ferreira 
Gomes-AP. no dia li DE MARÇO DE 2002, ÀS lO HORAS, a 
fim de partioipar de audiência de instruç!o e julgamento referente 
AN autoc em epf,IU'&fc. 

AUTOS DE MANPADQ DE SEGUMNCA qc PEDIDO 
DE LIMINAR 
PROCESSQtr 1515/0j 
ln1petrante: CAMARA MUNICIPAL DE lTAUBAL (Adv. Dr. 
WaJb<r Lu.lz de SollZA Dlat - OA.BIAP 282 o Outr01) 
Impetrado: SECRl.T ÁRJO DE FINANÇAS DO MUNICI:PIO 
DE lTAUBAL (ADV: DR. CASSIUS CLAY LEMOS 
CARVALHO OABIAP 3li-A) 
Sentença de n.. 135/139: "Vistoc etc •... Por todo o e><pooto. 
CONCEDO A SEGURANÇA, determinando ao S•. SecretArio de 
Finançu do Municlpio de ltaubal que proceda, no prazo de 72 
(setenta e dlllls) heras, em face do l<mpo dccomdo, o _repasse 
correto das wrbas duodecimais a que faz juz o Poder J..q_uslauYO, 
relativas aos me5CS de outubro, oovc:mtro e dczembro/2001, no 
valor/mEs de RS 9.192,00 (novo mil, ceoto e novena e dois n:ois), 
o que tambml de'"eli ser iguabncnte oboer.-ado pelo Chefe do 
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Execulivo Municipal de ltaubal. Sem . custas . c hooor6tios. 
(SUmula 105 do STJ). Findo o prazo para mté!pOStçllo de "c:w:"' 
voluntário, c~ ou sem cst.c, cncami.nbe·sc os a~os â Superior 
lnslânt:ia para 0 reexame obrigatório (ponlgrafo único, do art. 12. 
da Lei n• 1533/51). Comunique-.e, conforme <XI!!'do pelo art. 11, 
da Lei n• 1533/51. Publique-se, Registre-:se. lnwncm-se. C?"' 0 

trf.nsito em julgado. à viata de cwnlual crune de ";,"ponsabilul•~ 
do Pnfeito Mooicipol de llaubal (art. 29-A •. § 2 • c,F :- EC n 
25100), ~e->e cópia dos eutoo ao Ministino Púbhco, bem 
assim ao Tribunal de Contas deste Estado. lc\~~e em c~ta 
suas atribuiçõcs de fiscali2aç4o diante da mulhcltada i.:"' de 
Responsabilidade Fiscal. Ferreira .Oarrx::<:A!'· ~ de Feveraro de 
2002. Pettuo s"""" A2e\-édo- Jwz de 0\UltO. 

WIQ~SRt&~g:=g~ 
Autora: RISOLEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES e LtnZ 
RODRIGUES DA SILVA J"ÚNIOR (Adv. Dr. S<rpo S.mpalo 
Flpelra- OABIAP 465) 
Requerida: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO 
BRASIL S!A - ELETRONORTE (ADV: DR. RICARDO 
OLIVEIRA OAliiAP 261 E DR. NELSON AMARAL 
OABIPA 7203) 
Sentença de fi1. 114/120: "Vistos 01< • •.• lslo Posto, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido de rcintegnrçao de posse formulado 
pela CENTRAJS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SIA -
ELETRONORTE (Proc. n' 995.00), ao '"'."!."' ~ que .Jl!LGO 
PROCEDENTE o podido de interdilo pr01buófio ele diretto de 
passagem (Proc. n' 994.00) promovido por RISOLEIDE DE 
OLIVEIRA RODRIGUES c LtnZ RODRIGUES DA SILVA 
JÚNIOR, confirmando. desta ftxmB. a liminar de fls. 52 doa. 
autos destacando que o uso da scrvidAo deve rcstringir·sc és 
noccs~idadet dos autores no trato do imóvel de que s4o 
possuidores (ChAcara Porto Feliz). evitando-se. quanto possível, o 
agravalll<llto do encargo da ~ em face do imóvol servieote. Ante 
o principio da sucumbt!neia, CONDENO CENTRAIS 
ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/ A- ELETRONORTE. 
nos honorârios advoeatleios em 10% (dez por cenlo) do vnlor 
dado a cada causa, bem assim às cwtas no que se reft..Te ao~ autos 
de n' 994.00. Publique-se. Registie-oe. Intimem~. Encaminhe-se 
cópia da inicial n• 995.00 ao RMP po.nl aprceiaç!o c o qoo de 
direito, tendo em \Ísta a matéria amb1ental ah versada. Após o 
trânsito em julgado, llrquivwe. ferreira (~·omcs-~~· ~.4 tle 
fe,"Creiro de 2002. Petrus Soorcs Azc\i!do- Jwz de Dire11o. 

AliTOS DE ACÀO PE R!lNUGRACÀO DE POSSE C/ 
PEDIDO PE L !MINAR 
PROCESSO N' t95!09 . 
Autora: CENTRAIS ELtTRICAS DO NORTE DO BRASIL 
SIA - ELETRONORTE (ADV: DR. RICARDO OLIVEIRA 
OABIAP 261 E DR. NELSON AMARAL OABIPA 7203) 
Requenda: LUIZ RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR (Adv. 
Dr. S<rglo S.mpalo Flguel"'- OABIAP 463) 
S.nle"'"' de n.. 127/133: "Vistos ele .... Isto Posto, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido de rcintegnrçllo de posse formuludo 
pela CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SIA 
ELE"ffiONORTE (Proc. n' 995.00), no tempo em quo _JULGO 
PROCEDENTE o podido de interdito proibitório c/c drrello de 
passngcm (Proc. n' 994.00) promovido por RlSOLElDE DE 
OLIVEIRA RODRIGUES e LUlZ RODRIGUES DA SILVA 
JÚNIOR, confi!Til8ndo, desta forma, a liminar de lls . _52 doo 
autos, destacando que o uso d:s sorvidao _deve re:stnngll"·SC ts 
necessid.ades dos autores ao tm.to do imóvel de que são 
possuidores (Chácara Pono Feliz), c\;tando-se, quanto possfvcl, o 
agravamento do encargo da. ré ~ f'a.cc do imóvel ~-:nte. Ante 
o principio da sucumbénc••, CONDENO . CENTRAIS 
ELETR!CAS DO NORTE DO BRASIL S/A- ELETRONORTE, 
nos honori.rios ad,·ocaUcios em 1001. (de-.t por cento) do valor 
dodo a cada causa. bem assim 1b custns no que se refere aos autos 
de n' 994.00. Publi<pJe-<c. Registre-se. lntimem-tC. Encaminhe-se 
cópia da inicial do procesw n• 995.00 ao RMP para aprec•açlo e 
o que de direito. tendo em \ ·lSta. a materia ~tentai a h '-en.ada. 
Após otrinsito etOjulgado, ll1lj\llve-sc. F=ra Gomes·AP, 14 de 
Fevereiro de 2002. Pctrus Soares Azevêdo- Julz de Direito." 

V ARA ÚNICA DA COMARCA DE FERREIRA COMES 
JUIZ DE DIREITO: DR. PETRUS SOARES AZEvtDO 
CHEFE DE SECRETARIA: MARIA MAR.GARETH 
CO\Jfll\'HO VIANNA COR&EIA 

:~~r~Ê oi'fM.J~=tas. P&RTES, SEUS 

AVTOS DE ACÃO PE RElNTECRACÀO DE POSS&.Jd 
JJMl&B 
f!WCESSO N' J534!0! 
Autor. VIL! SOUTO DE Ml:LO (Adv. DEFENAP) 
Requerido: TELMA DO SOCORRO MONTEIRO DE 
OLIVEIRA (Atlv. Dr. MARLON FARIAS, OABIAP 320 e 
Outro) . . 
Dc•paeho de n .. 47 "1· H8 de se CQ!ejar A parte adversa ClêOCJa 

da• pn1011s que irllo depor, mesmo que compareçll~ 
indopcndmterncnte de inlimaçlo, com . visas de posslvclS 
impugnoçôes. 2 - Intime-se a auto~>. digo, a ~. a fv.i-lo, 
qutreodo. no prazo do art. 407. do CPC. ante sua OmlS•ão na peça 
de Os. 23/27. F. Gomes, 0~~2·2002. PclruS Soares Azc>-edo. Jw 7. 
dol:>imto." 

AVTQS DE ACÀQ PE REIN"fEGRACÀO PE POSSE 
PROCESSO N' U5710! 
Autor. T. C. R., Rq u ... cnlado p•r rtaa ~~C~~ilora SÔNIA 
MARtA GONÇALVES {A.d'V. Dr. Pa.ulo .leM: d• SU...a Ramot 
OABIAP 101< Oulrot) 
~ueridoo: ROSEVAL MACIEL lSACKSSON • MARIA 
IRACIRA SERRA MARINHO (Adv. Dra. EDITE PEREIRA 
DOS SANTOS, OA.BIAP 341-B) . 
I>espodlo de n.. 152: "Certifique-se aolxe a eopcc~ficaç!o de 
p-ov:u ou não pot parte do eutor. 2 - Intime~ae o autor do rol de 
testemunhas aprcsenlado u fls. Retro, quaodo do C:SP<>Cificação de 
provas pelos rtus. 3 - Após, cls. F. Gom""· 05~2-2002. Petrus 



Macapá, 26.02.2002 
Soares 1\ze\'êdo. Juiz de Direito." 

, J 

AVTQS DE ACÀO DE BEINTEGR,ACÓO DE POSSE ci 
Pt:OlDO pr. [ . .!MJ!:lAE 
PROCESSO N' ~9 
AlliOr. NA.POL Õ PAULA DOS SANTOS (Aclv. Dr. 
Edlebon So..,.., OA.BIAP 496-A) 
Rcqu..-rido: DO~UNGOS RAMOS JIIONTEIRO DE 
ANDRADE (Adv. Dr. ELOlLSON AMORAS DA SILVEIRA 
T Á YORA OABIAP 06-A) 
Sentença de Ih. t19/f23: "Vistos etc .... Isto posto, JULGO 

· lMPROCEDENl'E ~ pedido e, em fnco da sucumhêncio, 
CONDENO o llUtor na verba dos honorários advocuticios, que 
fixo em 20% ("inte por cento) do "-alor da causa, nos t.eJm~ do § 
4" do art. 20, do CPC, h:vaodo--sc em eonta, principalmente, o 

.Ju8M de pr-es taçllo do scr.iço, obrigll!ldo o advog.odo da parte 
advcno n dcslocnr·sc po< mais de W11ll \ 'C:Z da Capital até o 
Município de Cutbs, bem assim a cslc Municíp!o. conforme se 
infere dos autos, no patrocfnio c.la cau....,, Publique-se. Registre-se. 

' ~ Jnt.imem-sc . Fa:Tcira Gomes, 14-02-2002. PC"lru!! Soare:t: J\z""êdo. 
Jui1.dc Direilo." 

Dado e pasSCido nesta cidade de Ferreiro Gomes, aos ~- . c.lia~ 
do mês de fevereiro do ano dois mil e dois Eu. 
(MARIA MAAOAREil-1 COUTINHO VIANNA co ElA); 
Chefe de S.:crcl:ltia, <ligitci, subscrcvo e auino.n 

MARIA MARGARET ~c i\*'REIA Chet'c~S:~~ 
V ARA ÚNICA DA COMARCA DE FERREIRA GOMES 
JUIZ DE DIREITO: DR. PETRUS SOARES AZEVtDO 
CHEFE Dt: SECRETA.Rlk MARIA MARGA.RF.TH 
COUTINHO VIANNA CORREIA 

E.l(fEDIEriTES PARA CIÍ!'{ÇIA DAS PARTES. SEUS 
APYOC6DOS .E DEY1l>6S INTIM~ 

Au.JOS DE AÇÃO PENAL 
PROCESSO N° 1224/0J 
Autor: 1\HNISTÉRIO PÚBLICO 
Réu: DALTON DA SILVA SERRA (Adv. Dr. 
Julierme Siqueira de Souza OAB/AP 636) 

Finalidade: Intimar o Advogado do réu para 
contrariar o li belo crime acusatório de fls. 101/102 
dos autos em epígrafe, no prazo d e 05 (cinco) dias. 

Dado c pa.nado nestft cidude de Ferreiro Gomes, nos ~· · Wu 
do mê3 de fevereiro do ano dois mil c dois. Eu, 
(MARIA MAROARETH COUilNHO VIANNA CO "A), 

. chefe de s.:erctario. rugitci, ~vo "··o~ 

MARIA MARGA.RE~fH:. VIANI'JA CORREIA 
Chefe )r: Se<:rcturiu 

Procuradoria Geral de Justiça 
Jair José de Gouvêa Quintas 

Procuradoria-Geral De Justiça 

Gabinete da Diretoria Geral 

Portaria n.o 126, de 19 de Fevereiro de 2002. 

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBUCO 

DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que ll1e silo 

conferidas pela Portaria n.0 246/2001-GAB/PGJ, de 06 de 

abril de 2001. 

RESOLVE: 

CONCEDER ao Servidor GILBERTO MAURO, Diretor 

da Divisão de Apoio ao Usuário do Ministério Público do Estado 

do Amapá, Férias Regulamentares, re ferentes ao periodo 

aquisitivo de 02/08(2000 :1!"01(08(2001, nos termos do art. 90 

da Lei Estadual no 066/93, para serem gozadas no período de 

20/02 a 12/03/2002. 

[/ê·se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Macapá·AP, 19 de Fevereiro de 2002. 

~~o- ~ 
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

Promotor de JustiÇd 

Direlor·Geraf, em exerdcio. 

Portaria n.• 127, de 19 de Fevereiro de 2002. 

O DIRETOR·GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das abibuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n.o 246(2001-GAB/PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOLVE: 

CONCEDER ao Servidor JUD COSTA DOS SANTOS, 

·Operador de Compul:;ldor pertencente ao Quadro Efetivo de 

Servidores do Ministério Público do Estado do Amapá, Férias 

Regulamentares, referentes ao período aquisitivo de 

25/02/2000 a 24(02(200!, nos termos do art. 90 da l ei 

Estadual n° 066/93, para serem gozadas no período de 25/ 02 

a 26/03/ 2002. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Dê·sc ciência, publique-se e cumpra-se. 
Macapá·AP, 19 de Fevereiro de 2002. 

~~lvc:__ 
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

Promotor de JustiÇd 
Diretor-Geral, em exerddo. 

Portaria n.0 128, de 19 de Fevereiro de 2002. 

O DIRETOR·GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe ~o 
conferidas pela Portaria n.o 246/ 2001-GAB/ PGJ, de 06 de 
abril de 2001. • 

RESOLVE: 

CONCEDER ao Servidor JOSÉ .ALBERTO GUEDES 

FIGUEIRA, Administrador pertencente ao Quadro Efe tivo de 

Servidores do Ministério Público do Estado do Amapá, 

exercendo o cargo em Comis~o de Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, Férias Regulamentares, re ferentes 

ao período aquisitivo de 21/06/2001 a 20/06/2002, nos termos 

do art. 90 da Lei Estadual n° 066/93, para serem gozadas no 

período de 01 a 30/03/2002. 

Dê·se dência, publique-se e cumpra-se. 
Macapá·AP, 19 de Fevereiro de 2002. 

h;1c(_ 
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

Promotor de Justiça 
Diretor-Geral, em exercício. 

Portaria n.0 129, de 19 de Fevereiro de 2002. 

0 DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe ~o 
conferidas pela Portaria n.0 246/2001-GAB/PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOLVE: 

CONCEDER à Servidora CARLA ADRIANA 

SCHNEIDER SEBASTIANI, Psicóloga pertencente ao Quadro 

Efetivo de Servidores do t1inistério Público do Estado do 

Amapá, Férias Regulamentares, referentes ao período 

aquisitivo de 31/01/2000 a 30/01/2001, nos tennos do art. 90 

da Lei Estadual n° 066/93, para serem gozadas no período de 

01 a 30/03/2002. 

Dê·se ciência, publique-se e cumpra-se. 
~1acapá·AP, 19 de Fevereiro de 2002. 

k0~c 
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

Promotor de Justiça 
Diretor-Geral, em exerdcio. 

Portaria n.o 130, de 19 de Fevereiro de 2002. 

O DIRETOR·GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n.0 246/2001-GAB/PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOLVE: o 

CONCEDER ao Servidor SÉRGIO AFONSO . 

BARRETO GUERREIRO, Assessor Jurídico do Ministério 

Público do Estado do Amapá, Férias Regulamentares 

referentes ao período aquisitivo de 08/03/2001 a 07/03/2002, 

nos termos do a rt. 90 da Lei Estadual no 066/93, p~ra serem 

gozadas no período de 04(03 a 02(04(2002. 

Dê·se dência, publique-se e cumpra-se. 
~1acapá·AP, 19 de Fevereiro de 2002. 

k~•c,<--
PEDRo RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

Promotor de Jus/iÇd 
Diretor-Geral, em exercício. 

Port.:Jria n.o 1 31, de 19 d e Fevereiro de 2 002. 

O DIRETOR·GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe ~o 
conferidas pela Portaria n.o 246/2001-GAB/PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOLVE: 

CONCEDER à Servidora ANA PAULA SOUZA 00 

MONTE, Secretaria Executiva de Procurador de Justiça do 

Ministério Público do Estado do Amapá, Férias 

Regulamentares referentes ao período aquisitivo de 

06/04/2001 a 05/04/2002, nos tetmos do art. 90 da Lei 

Pág.38 

Estadual no. 066/93, para serem gozadas no período de 08/04 

a 07/05/2002. 

Dê·se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Macapá·AP, 19 de Fevereiro de 2002. 

~\~--h-0.(. 
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

Promotor de Jusb'ça 
Diretor-Geral, em exercício. 

Portaria n.o 132, de 19 de Fevereiro de 2002 . 

O DIRETOR·GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO oo .A,MAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela ·Portaria n.0 246/2001-GAB/PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOLVE: 

CONCEDER ao Servidor JORGE LIMA 

NASCIMENTO, Datilógrafo pertencente ao Quadro Efetivo de 

Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Amapá, 

Férias Regulamentares referentes ao período aquisitivo de 

3!/0!/2001 a 30/01/2002, nos tennos do art. 90 da Lei 

Estadual no 066/93, para serem gozadas no período de OI a 

30/03/ 2002, 

Dê-se ciênda, publique-se e cumpra-se. 
Macapá·AP, 19 de Fevereiro de 2002. 

A'-~ ~C>l. 
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

Promotor de Justiç;J 
Direlor·Geraf, em exercício. 

Portaria n.• 133, de 19 de Fevereiro de 2002. 

O DIRETOR·GERA.L DO MINISTÉRIO PÚDUCO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no· uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n.o 246/2001-GAB/PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOLVE: 

CONCEDER Servidora DINALICE CHRISTIE 

CUNHA LOBO, Auxiliar Administrativo pertencente ao Quadro 

Efetivo de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado 

do Amapá, exercendo o cargo em Comissão de Diretora da 

Divisão de Controle o rçamentário e Financeiro, Férias 

Regulamentares referen tes ao período aquisitivo de 

25/02/ 2002 a 24/02/ 2003, nos termos do art. 90 da Lei 

Estadual no 066/93, para serem gozadas no período de 04 a 

23/03/2002. 

Dê·se ciênda, publique-se e cumpra-se. 
Macapá·AP, 19 de Fevereiro de 2002. 

k~'-G 
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

Promotor de Justiça 
Diretor-Geral, em exercido. 

Portaria n.0 134, de 19 de Fevereiro de 2002. 

O DIRETOR·GERAL DO MINISTÉRIO PÚBUCO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n.o 246/2001-GAB/ PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOLVE: 

CONCEDER ao Servidor JORGE NUNES VIEIRA, 

Auxiliar Aclmlnlstrativo pertencente ao Quadro Efetivo de 

Serviços Auxiliares do Ministério PUblico do Estado do Amapá, 

ocupante da Função Gratificada de Chefe da Seç~o de 

Almoxarifado, Férias Regulamentares referentes ao período 

aquisitivo de 31/01/2001 a 30/01/2002, nos termos do art. 90 

da Lei Estadual no 066/93, para serem gozadas no período de 

04 a 23/03/2002. 

Dê·se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Macap;\-AP, 19 de Fevereiro de 2002. 

Á ~--ê- -PEDRO~D!uGu~ GONÇALVES LEITE 
Promotor de Justiç;J 

Diretor-Geral, em exercício. 

Portaria n.0 135, de 19 de Fevereiro de 2002. 

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBUCO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são . 
conferidas pela Porta ria n.0 246/2001-GAB/PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOlVE: 

MSV 



Macapá, 26.02.2002 
OFICIAU2AJt a deslgnaçio do Servidor GILBERTO 

MAURO, Diretor da Divisão de Apoio ao Usu.1rlo da Secretaria 

de lnfonnatica do Ministério PúbliCo do Estado do Amapá, para 

participar do Curso de Desenvolvimento de Projeto Mui!Jmidia, 

nesta capital, no perlodo de 21/01 a 15/02/2002. 

Dê-se ciênoa, publique-se e cumpra-se. 
Macapá-AP, 19 de Fevereiro de 2002. 

- ---- ---.-----·~----. 

Portaria n.o 136, de 19 de Fevereiro de 2002. 

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBUCO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das alrlbuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n.o 246/2001-GAB/ PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOLVE: 

OFICIAUZAR a concesaio das férias 

regulamentares do Servidor GILBERTO SOUZA DE 

ALMEIDA, Programador de Computador pertencente ao 

Quadro Efetivo de ServiÇOs Auxiliares do Ministério PúbliCo do 

Estado do Amapá, referentes ao perlodo aquiSitivo de 

31/01/2000 a 30/01/2001, nos tennos do art. 90 da Lei 

Estadual n° 066/93, para serem gozadas no período de 11/02 

a 12/03/2002. 

Dê-se Ciência, publique-se e cumpra-se. 
Macapá-AP, 19 de Fevereiro de 2002. 

~~~- L. 
PEDRO RO~GUES GONÇALVES LEITE 

PromotDr de Justfçif 
Oretor-Gerat em exetrlcio. 

Portaria n .o 137, de 19 de Fevereiro de 2002. 

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBUCO 
~'>e: -•"0 DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conrerid.s pela Portan. ~. 0 246/2001-GAB/PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Servidor SÉRGIO CLÉBER DE SOUZA 

BARBOSA, Assessor de Comunicação Social do Ministério 

PúbliCo do Estado do Amapá, para se deslocar il cidade de 

Brasilia-DF, no dia 21/02/2002, e, il cidade de Belo Hollzonte

MG, nos dias 22 e 23/02/2002, a serviço da Instituição. 

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

Macapá-AP, 19 de Fevereiro de 2002. 

J
./.{- ( -

../ \v'-~\ CC.. 
PEDRO R RIGUES GONÇALVES LEITE 

PromotDr de JtJSIJçiJ 
Diretor-Geral em exe.rddo. 

Portaria n.• 138, de 19 de Fevereiro de 2002. 

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atmuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n.o 246/2001-GAB/PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOLVE: 

I - DESIGNAR os Servidores ANDRÉ LUIZ DIAS 

ARAÚJO, Operada de Computador; GI.ÓRIA HELENA 

PENAFORT DOS SANTOS, Auxiliar Administrativo, e 

IOUNDA RIBEIRO UMA MARTINS, Assistente Social, 

todos pertencentes ao Quadro Efetivo de Serviços Auxiliares do 

Ministério PúbliCo do Estado do Amapá, para comporem a 

Comissão Processante de Instauração do Processo 

Admlnlstratlvo Disciplinar, referente à Servidor do Quadro 

Efetivo 'desta Instituição, matricula n• 50071. 

n - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a 

conclusão dos trabalhos, a contar da data de publicação. 

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

Macapá-AP, A ...... de.;(,.. 

PEDRO RODIÚGUES GONÇALVES LEITE 
PromofDr de Justiça 

{);retor-Geral em exeraí:Jo. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Portaria n. 0 139, de 20 de Feverei ro de 2002. 

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n.o 246/2001-GAB/PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOLVE: 

OFICIAUZAR a suspensão das férl;u; 

regulamentares da Servidora MARJZETE FERREIRA DOS 

SANTOS, Motorista pertencente ao Quadro Efetivo de Serviços 

Auxiliares do Ministério PúbliCo do Estado do Amapá, 

concedidas pela Portaria n• 011/2002 - DG, de 08/01/02, a 

contar de 0<!/02 do corrente ano, para serem gozadas 

posterlonmente. 

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

Macapá-AP, 20 de AeJro de S 
../\~'-' IÇ<.. 

PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 
PromolrJr de Justfçif 

{);retor-Geral. em exerci:Jo. 

Portaria n.o 140, de 20 de Fevereiro de 2002. 

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚIIUCO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n.o 246/2001-GAB/ PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOLVE: 

OFICIAUZAR a prorrogação do estágio da 

estudante NEllA MARIA GOMES DE SOUZA, estagiária do 

curso de OireJto do MiniStério PúbliCo do Estado do Amapá, até 

o dia 28 de fevereiro do rorrente ano. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Macapá-AP, 20 de Fevereiro de 2002. 

~~1C'-
PEDRo RODRIGUES GONÇALVES LErTE 

PromolrJr de Justiçd 
Oiretar-{;era~ em exerckio. 

Portaria n.o 146, de 20 de fevereiro de 2002. 

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n.0 246/ 2001-GAB/ PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOLVE: 

CONCEDER ao Servidor GILVAN BARROSO 

PEREIRA, Digitador do Quadro de Pessoal Efetivo dos 

ServiÇOs auxiliares do Ministério PúbliCo do Estado do Amapá, 

exercendo a Função GratriCada de Chefe de SeMços da 

Secretaria Administrativa da Promotoria de Justiça da comarca 

do Amapá, Férias Regulamentares referentes ao período 

aquisJtivo de 31/01/2001 a 30/01/2002, nos termos do art. 90 

da lei Estadual no 066/93, para serem gozadas no perlodo de 

0<!/03 a 02/0<!/2002. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Macapá-AP, 20 de Fevereiro de 2002. 

A--!,-~ 
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

l'rrJmolor de Justiçd 
f);retrJr-Geral em exen:Do. 

Portaria n.o 147, de 20 de fevereiro de 2002. 

O DIRETOR-GERAL DO MINIST~RIO PÚBUCO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n.0 246/2001-GAB/PGJ, de 06 de 
abril de 2001. 

RESOLVE: 

CONCEDER ao Servidor ERJCK DOS SANTOS 

SOUZA, Assistente de Chefia do Ministério PúbliCo do Estado 

do Amapá, Féria. Regutama~ta...,. referentes ao perlodo 

aquisltlvo de 06/11/2000 a 05/11/2001, nos termos do art 90 

da Lei Estadual n• 066/93, para serem gozadas no perlodo de 

25/02 a 26/03/2002. 

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

Haalpá-AP, 20T :.:~ 

PEDRO ,rc(o'JG~ES ~VES LErTE 
PromolrJr de Justfçif 

Dlre/Jx-Gera~ em I!Xf!f'Cii:lo. 
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Portaria n.• 150, de 20 de Fevereiro de 2002. 

O DIRETOR-43ERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe sao 

conferidas pela Portaria n.• 246/2001-43AB/PGJ, de 06 de abril 

de 2001. 

RESOLVE: 

OFICIALIZAR a licença Compensatória do Recesso 

Administra1ivo/2001, concedida ao servidO< FÁBIO JORGE 

CARVALHO DE SOUZA, Diretor da Divisao de Material e 

PatrimOnio do Ministtrio PUblico do Estado do Amapa, 

usufJUida no perfodo de 27 a 30/ 1212001; .e de 14 a 

21/01/2002. 

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

Macapa-AP, 20 de Feverei'o de 2002. 

I t 
""'- \.'- I (: ~ 

PEDRO RODR S GONÇALVES LEITE 
Promotor de Jushça 

O.retor-Geral, em exerclcio 

Publicações Diversas 

SOUSA E FERREI RA LTDA. 
Torna pÚblico que r equereu à Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente (SEMA), a Re 
novação da Licença de Operação, para p~ 
dução de concreto usinado e , artefatos de 
cimento, na Rodovia Duque de Caxias, KM 
13 Santana-AP . Não roi determinado Est~ 
do de Impacto Ambiental. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Convidamos os interessados em part! 
cipar de uma Reuniã9 para fundação , 
discussão e apr ovação do · ~atuto 
do Coope rativa denominada ' T ~ •• 
a realizar-se no dia 28 d r· h ereiro 
de 2002, às 20:00 horas , s i t a tr~ 
vessa Josefina da Soledade n 1 - 79 
Paulicé-;a· O 
~~~~v-
Presidente da Com. de ~çao 

fl"" 
EnTTAI.IJE INTIMAÇÃO 

Ht'WSrRO JlE PHOTfiS/'0 VE l'!f!ILQS 

O 1• l1:1bc:hào de Nol:t."' c 11\HL"' cougo~ ICllc:l\O"'i dl:1 

Comarca de Mac:api, ütado do Amlpi, a rua Tiradentes, 6().l - Dairro 
CUllr.d, por ll01llCU4,'A1o lqcW~ de .• FAL S/\J:U:.H .. que !11.: I."'QCt_lOinun puru 
rrnt~n ~~ Htulo..: nhulio rdactcltlikltl:l. t.Jc r~""Pfl1t~hrhdtk.l" ~t~ Prot. 
565.61 1 de J R Mota Junior-ME; Prol 565.612 de I 
Nascimento de Oliveira; Prol 565.614 de I Naacimonto de 
Ollvoora; Prol .565.615 de L N.oscimento do Ohveira; 
Prot565.616 de I Nascimento de Oliveira; Prol. 565.618 de L 
Nascimento de Oliveira; Prol 565.619 de L Nascimento de 
Olivolra; Prol .565.7111 de A C S Trindade-ME; Prol. .565.723 de 
Bravha Construções Lida; Prol .565.808 de Cl6udlo Roberto 
Araújo da Silva Apurlna; Prol .565.824 de Klcbcrson da Silva 
Ferreira; Prol .565.847 de Airton Amotim de Almeida; Prol. 
.565.1168 de Janaina do Nascimento Botelho; Prol .565.llll2 de 
Jool A Bezerra ME; Prol .565.9113 de Joel A Bezerra-ME; Prol 
566.000 de Benedito Vieira de Ollvelr"; Prol .566.002 de 
Franclnela de Araújo doa Santos; Prol.566.003 de Jose Silva 
de Souza; Prol 566.005 de Joao Alves Correa; Prol 566.012 
de Welllngton Ferreira da Silva; XXX E pwu ~"" •~lv "' lll"'t"" 
•8Donincia, INTIMA-OS a pag• ou dar<m u ......OC. porque não o 
~ - 1W o.hlol I>Uhlu.:..Sn utru'~ t.lo llllllf\:tl'Q Olic.al c 

or•x:.lo e.n lug:.r c::tl">tl. ~~~· 1 ~Ç() 15: JXr~m~' 1• du 1.er 
ac;opa 2 do e\'=tro do • 002. EU, 
-~ -· ~ OBERTO SENA DE 

__ .,. , ,,-~·ao üe Proh:sto, t:m.lliro, Subsc:n:\u, llou fC ~ Rno 
~üblicoc aso.:::::;:::::::::::::::::·::::::; 

( 

Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Municipais 

SEMOSP I. 
SECRETARIA MUNICI~AL DE OBRAS E SERVIÇOS-; 

PUBUCOS 

!'&trato de Tcnno Aditivo 

lnst.....,..nto 

) 



Macapá, 26.02.2002 
partes: 
1' (Primeiro) Termo Aditivo ao CONTRATO n• 004101-

00/SEMOSP, que entre si celebram a P.M.M, através da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públlcos

SEMOSP corno CONTRATANTE e a .Empresa V!'CTOR 

ENGENHARIA LTOA, corno CONTRATApA, que tem como 

objetivo a execução dos serviços de Reforma dos 

Quià'sques, Sorveteria e Area Externa da Praça Stephan 

Houat, em Macapá para fins nele declarados. 

QAJ/.LG_Êfi!;;]8: Fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) 

d ias consecutivos o prazo para a conclus~o dos serviços, 

Macapá, 21 d de 2002. 

~to de Termo Aditivo 

Instrumento 

fmll: 
1' (Primeiro) Tenno Aditivo a O.E.S n• 01112001-

00/SEMOSP, que entre si celebram a P.M.M, através da 

Secretaria·. Mclniclpal de Obras e Serviços Públicos

SEMOSP como CONTRATANTE e a Empresa DESIGN 

CONSTRUÇ0ES LTDA, como CONTRATADA, que tem 

como objetivo a execução da Reforma do Es1ádio Glicério 

de Souza Marques, em Macapá para fins nele declarados. 

J2A..'lLG~: Fica prorrogado por mais 35 (trinta c cinco) 

dias consecutivos o prazo para a conclusão dos serviços, 

objeto da O.E.s_ n• 0111200m-/S MOSP. 

Macapá, 25 d a lro de 2002. 

Glovannl C I ande 11oz 
Secretário da SEMOSP/PMM 

Decreto n• 02412001-PMM 

~Termo Aditjvo 

Instrumento 

Partes: 
1' (Primeiro) Termo Aditivo a O.E.~ n• 01312001-

DOISEMOSP, que entre si c elebram a P.M.M, através da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

SEMOSP_ como CONTRATANTE e a Empresa AMAZON 

CONSTRUÇ0ES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÓES LTDA, 

como CONTRATADA, que tem como objetivo a execução 

doe serviços de Reforma do Centro Cultural Amilar Arthur 

Brenha, em Maca pá para fins nele declarados. 

DA VIG~NCIA: Fica prorrogado por mais 10 (dez) dias 

consecutivos o prazo para a conclusão do s serviços, 

objeto da O.E.S n• 013/2001- OIS MOSP. 

EX1rato de Tenno Aditjyo 

Instrumento 

~: 

1' (Primeiro) Tenno A.ditivo a O.E.S n' 0.1612001-

00/SEMOSP, que entre si celebram a P.M.M, através da 

Secretaria Municipal de Obrao e Serviços Públicos

SEMOSP corno CONTRATANTE e a Empresa ARCOL 

CONSTRUÇ0ES LTOA, corno CONTRATADA, que tem 

como objetivo a execuçao da Adaptação e Concluoiio do 

Prédio Anexo a PMM (SEMTAC), em Macapã para fins nele 

declarados. 

DA VtGENCIA: Fica prorrogado por mais 35 (trinta e clnco) 

<lias consecutivos o pruo para • concludo dos servlçoa, 

objeto da O.E.S n• 01612001-00 SEMOSP. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Extrato de Termo Aditivo 

·'-l nstrwnento 

~: 
1° (Primeiro) Termo Aditivo a O.E.S n• 01912001-

DOISEMOSP, que entre si celebram a P .M.M, através da 

. Secretaria Municipal de Obras e Serv~os Públicos

SEMOSP como CONTRATANTE e a Empresa META 

CONSTRUÇ0ES LTOA, como CONTRATADA, que tem 

como objetivo a execuç~o da Construçao de 02 (duas) 

salas de aula na E.M.E.F. Raimundo Oliveira Alencar, em 

Macapa para fins nele declarados.' 

DA VIG~NCIA: Fica prorrogado por mais 30 (trinta) "dias 

consecullvos o prazo para a conclusão dos serviços, 

Extrato de Termo Aditivo 

Instrumento 

~!: 
1' (Primeiro) Termo Aditivo a O.E.S n• 02212001-

00/SEMOSP, que entre sl celebram a P.M.M, através da 

Secretaria Munlclp~l de Obras e Serviços Públlcos

SEMOSP como CONTRATANTE e a Empresa PINHEIRO 

CONSTRUÇ0ES & ENGENHARIA LTDA, como 

CONTRATADA, que tem como objetivo a execuç~o da 

Construç~o de 02 (duar) salas de aula na E.M.E.F. Ana 

luzia, em Maca~ para fins nele declarados. 

~s.~J<JA: Fica prorrogad_o por mai s 45 (quarenta e 

cinco) dlac consecutivos o prazo para a conclusão do• 

serviços, objeto da O.E.S n• 02212001-DOISEMOSP. 

( Urbam J 
~~~~ 

Edito! de Convocação n' O li 12002 
l'ro zo do lO (dez) dias 

Processo Administrati vo ne 40 82101 
Rcqu<'l'<ntc: ESCOUNHA DE FI.JTEBOL INFRAERO U 

O Diretor prcsid~nte da Emprc~ Municipal de Urb...m izaçlo de 
Macapá~URilAM, no uso de suas. atribuições legais e csta.tutziria.s; 

· FAZ SJ\B~~ :a tod os quantos virem o pre~'1lte Edital ou dele li verem 
conhecimento, que tr.tmita nes1a Empresa o Processo nlil 4tl82/0I, onde 
ESCOLINiiA DE FIJI'EUOL INFRAERO 11, manifest• interesse em 
adquirir o loto urbano n' 220, q uadr.t 198, .ctor 21, Bairro l~ro. 
sendo expedido o presente cdit:al co m a finalidade de con voCM o Sr". 
DILMA PALHARES DA SILVA, co,; cvenlual direito sobce o lote 
identificado para &c manif~..-stu no f<"ito, que devcrá w mparcccr na 
sede do URDA.\~. o Rua Tinldcntcs, n• 1295 - Bairro Ccnlr:ll , cJ.s 
OR:OO às 13:00 h, de Segunda a Sext• -feiro, para no pr:12o de 10 (dez) 
dias, conbdos desta public:~çio, apresentar suas razões por escrito c 
devidamente acomp:mh.adns de documentos comprobatórios d .. o direito 
de posse ou domhUo. Nilo h:tvcndo manifcst:ação no prazo, cousidcr.v
sc...lo uceitu :u nleg3ç&ea do Rc:quefl!nte e satisfeitas as e)\igCnci3s 
Jc.gai!!l . 

Mac!pá,l S de f~o:vereiro do! 2002. 

EdiM de Convocaçlo n• 'o1212002 
Pnzo de lO (dez) dias 

Processo Administrativo n• 48870 I 
Rcqutrente : IGREJA EV ANGÉUCA PENTEC.'OST AL P. 
MISSIONt\RJA 

O Direta. pr<sid<nte da Emp<MO Municipal de Urbaruz.ç3o de 
Macapi -URUAM, no uso de suas ntribuiçõcs legai"' e estatutárias; 

FAZ SABER, a lodo! quautos virem o pres.:nte Edit.U ou dele tiverem 
conhec:imonto, que l.nlmita nem Emprcq o Proces..c;o n• 4887/0J, onde 
IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL P. MISSIONÁRIA, 
mani fest:t i nlercSJe em adquirir o lote u rbano n° 4&0. quadra. 144, 
setor 11, Bairro Unlvcrsidado, ~mdo expedido o pr.:scnt~ edital com a 
finolidade de <:oovo= o Sr. CLOOOMIR sERGIO SIMÕES DE 
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O LI VEIRA, com cve:ntu:'ll diNilo sobre o lote id..:nti lic~•do p.1ra se 
m:1niJb1ar no feito, que d~Vi.T:í comparecer na sede tlt UROAM. 3. 
Ru• Tir:&dentcs, n• 129.5 • U:Urro ç.,,Írol, das 08:00 às 13:00 h, de 
S~gunda :1 Sc:<tu·feir3, plra no prazo t.l~ 10 (d~z) dio.s, contados d~lú 
publi~çlio, apn:scnt.n ~uas r.tZÕ(..-s por escrito c d e:vid..'UTtenh: 
<tl'Omp:uúudas de documrntos comprolmtórios do dire-ito de. posse ou 
dcmh,iu. N3o ha\'cndo manifcst.'\Ção no pr.tzo, cOõ'lsidcrar·sc·lo 
3ceÍtas a.ç alt!}1ç\)c.s do R-:qucrcnte e satis feitas :tS exigências legais . 

Mac>p:i, I 5 de fc-·ereiro de 2002. 

---w---~· -
Ediwl <.1..: CoHVOCJ.Çlo fl 0 OI 3/2002 

l'rn7.o de 111 (dez) di.,. 

Processo AWuinislralivo n° 488701 
Rcqucr<nte : IGREJA EVANGÊUCA I'ENTECOSTAL J>. 
MISSIONÁRIA 

O Diretor pr"'~idcnt e d:J l::mpr"sa Mun icipal de Ur ban iuçJu de 
M:~capá..llRDAM, no uso de Sll:l'i :\t ribuir;õcs: lec-'\is c esU!.tutJiri;u; 

FAZ SAOER. a todos qu:tnt o~ virl!rn (') prl!sent..: Eilibl ou dde tivt!fc:m 
conhecimento, que tramiL'\ nesta Empresa o Processo n° 4887/0 I, omk 
IGREJA t::VANOÉLICA PENTE<..'OSTAL P. MISSIONÁRIA, 
manife\13 inJcrcs.se em adquirir os lot~s urbano$ n°s 306 e 318, 
qu3dra 134. setor 11. Dairro Univ~:.nidade. $oC'ndo expeJido o prcsl!lltc 
edital com a finalidade de çonvncar o Sr. SIMPLICIO ~iARQUES 
DOS SANT OS ou Herdeiros, com eventual direito sobre os lotes 
idcntific.1dos par3. se rrunife.o;tar no feito, que deverá compas-eccr ru 
sede do URD..U.I, à Rua Tiradentes, n' 1295 - Bairro Ccnlral, das 
OK:OO"" 13:00 I~ de Se&unda a Scxla-fcírn, para no prazo de 10 (dez) 
di3S, contadO$ de~a publicaçao, ~prtscn..l.ar suas r.~zões por e,'i':crito c 
dc viú.amcntc :~.companh.,tb~ ô..: docurm:nlos comprobatórios ôo dirl!itn 
de posse ou domínio. Niio lu vendo manifc::st:ação no prazo, considerar~ 
sc·ão :JCci tas as aleg:ttrcks do Requerente c satisfeitas as cxigl!ncias 
kg:.is. 

Mnc.1p;~ I 5 de fevereiro de 2002. 

Edibl de Com•oc.:~ç3o n~" 014/2002 
t>razo de lO (da) dias 

Processo Administrntivo n• 39.55/01 
Requerente: CELZITA ALV F.S SOlJI'O 

O Diretor presidente d!l Empresa Municipal de Urbani?..:1Ç'3o d~! 
Macap.'i·UR.BAM, no uso t.le suas atr ibuiçõ\!s lccais \! cst.:J.tut:irias; 

FAZ SAJlf.R, ,, todo~ qu:mtos vir.:m o prcscnh: Edital ou dele tiverem 
conhecimento, que tr:un ita oesta Empresa o Processo no 3955/0 I, onde" 
CELZlTA ALVES SOUTO, manifcst.1 i.nlcressc em adquirir o lote 
urhMo n~ SG, qu ~tdt"'J. RJ, sc.tor OI , Bairro Centro!, sendo ~!::.;pedi do o 
prc~nte editAl com !1 fin3li d.1c.h: d ~: convocar o Sr. AUGUSTO 
ALVES SOlJfO ou IJenJdros. com ~vcntu:..~ l direito sobre os lote~ 
identificados pôlra se m anifc'õt.ar no fe ito, que dt:vcni comp.arcccr n:t 
scJê da U RBAM, à Ru~ T irndcntcs, n° 1295 • Búrro C~nttal, das 
08:00 às 13:00 h. de Segunda :1 Sc>..1n·fcira,. p;va no pr.17.o de lO (cl•7\ 
dias, contados d~stl publicação. apr'csentar suas razões por CS\.·dtu .: 
devidamente acomp;cnhnd.1.~ de documentos conwrobatórios do direito 
de po~sc ou domfnio. Não h.w cndo rrntnif..:stn.siio no prazo, consider:~r
sl.!-ão uccita.s M a lcg;tÇÕCfõ do Rct!uercnte e S3lisf.: it:.ls as c:-;i.gi!ncias 
legais. 

Macap:i. I S de fevaciro d-e 20U2. 

I:Aira l de Con•·ocaçiio n• ~1 .5/2002 
Prazo de lO (dez) d1os 

Processo AdminisUativo n' 0363/0 ! 
Requerente : MARIA CORDEIRO ROCHA 

O Diretor presidente da Empn:u Municipal de Urbanização de. 
Macapó.-URBAM, no u!õO de suilS atribuições legais c cstatut.irias~ 

FAZ SABE R, ot todos quanto~ virem o (n'eS<'ntc Edital ou ddc tivcrc:m 
conl.lecimcnto, que Cramit:t nesh1 Empresa o Processo n-:~ 0363/01, onde 
MARIA CORDEIRO ROCHA. manifesta intcresso em .adquirir o lote 
~o n' 266, qu:ulta 72. setor 24, Bairro Congõs, sendo expcd\do 
o presente edita l com a finolidade de convocar a Sr'. MARlA JOSE 
DE SOUZA PICANÇO, com eventua l direito sobre os lotes 
idcntHlc.:1dos para sé manirl:star no fa:ito, q ue deverá comparecer na 
sede da URBAM, à Rua Tiradentc•, n• 1295 - llairro Centrnl, das 
08:00 à• 13:00 ~.de Segunda a Sexta-feira, para no prazo d e 10 (dez) 
dlu, contado~ dc~1a publiC3~o. apresenur suas r.tZ~ por csaitd e 
devidamente acompanhadas de documentos comprob3lórios do direito 
de posse ou domínio. Nlo havendo nwUfcstação no prazo, considerar
se-lo aceitas as Alegações do Requerente t 53tisfe itu. as exigência.s 
lcg3i.s . 

Macap!, 18 de fevereiro de 2002. 

MSV 


