
Antônio Waldez Góes da Silva 
Governador 

Pedro Paulo Dias de Carvalho 
Vice-Governador 

Macapá-Amapá 
23 de março de 2005 
Quarta • feira 
Circulação: 29.03.2005 às 17:00h 
Tiragem: 1300 exemplares com 32 páginas 

Estado do Amapá 

MENSAGENS 

MENsAGEM N° 0009/05 - GEA 

VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI N" 0028/04-GEA 

Senhor Presidente: 

Tenho n elevada honra de dirigir-me a Vossa Excelência e aos 
demais Deputados que Integram essa Casa Legislativa e comunicar que. na 
confomlldade do disposto § 1•, do art. I 07. da Constituição do Estar! o do 
Amapá. vetei parcialmente o Projeto de Lei n• 0028/04 · CEA, que dispõe 
sobre a lnstltufçào da Lei Orgânica da Policia Clvtl do Estado do Amap~. 
dispõe sobre sua organização, atribuições e funcionamento, define o regime 
juridlco de seus servidores ;:: dá outras provtdênctas, velo que se aplica. 
especlflcamente sobre o inciso XXni do artigo 117. aplicado no Projeto de 
Lei original, por meio de alteração parlamentar, c o faço por 
inconstitucionalidade e. ainda. porque contrário ao interesse público. 

RAZÕES DO VETO PARCIAL: 

O veto, como mencionado, recai sobre a redação final 
decorrente de alteração parlaMentar aplicada ao Projeto de Lei 
orlglnalmente encaminhado à Assemblela Lcgtslallva. fundamentalmente, 
sobre o artigo inçiso xxrn do art. 117. 

O veto aplicado ao Inciso XXIII do art. 117 se justifica porque é 
alteração que gera despesa nào prevista em projeto de Iniciativa do Poder 
Executivo. flagrante Inconstitucionalidade porque é proibido o aumento de 
despesa em mat~rla de Iniciativa exclusiva do Chefe do Poder I::xeculivo. 

Exo:>tarncnte por ser matérta ele lnlclaltva exduslva do Chefe do 
Poder Execultvo c. ainda, porque a alteração parlamentar cria despesa nâo 
prevista no orçamento. esta alteração fere o que dlspOe o art. 63. InCiso I. 
da Constituição ~'ederal. por conseqüência, o art. 105, Inciso I. da 
Consllluição do Estado. 

"A atuação dos membros das Assembléias 
Leg!slaUvas dos Estados acha-se submetida, 
no processo de fonnaçào das leis. à 
limitação Imposta pelo art. 63. I, da 
Constituição Federal, que veda, ressalvadas 
as proposições de natureza orçamentária, o 
ofereclrncnto de emendas parlamentares de 
que resulte o aumento de despesa prevista 

nos projetos sujeitos ao exclusivo poder de 
lnlclatlva do governador do Estado (STF, 
ROA, 202:2 I 7)." 

Além dl~so. a lnclus~o pa_rlamentnr rcrc o princ;plo 
constitucional da lndcpcndéncia dos Poderes. apresentando lndlsfarçá.vcl 
lesão ao principio da Independência dos Poderes, estnmpado no arllgo 2• ela 
Conslltuição Federal e repetido no arugo 1 •. § 2•. da Constituição du 
Estado. 

O Professor Uadl Lammego Bullos (Constllulção Federal 
Anotada: 2003) comentando a natureza de eldstcncla da Independência dos 
Poderes. leciona qu,.: ·A lndependencia de que se refere este art. 2" delineln 
se: pela lnuestldura e permanência das pessoas num dos órgãos do gouerrw. 
as quats, ao exercerem as abibu!çóes que lhes forwn conferidas, aluam num 
ralo de competéncia próprio, sem a tngerência de outros óryãos. corn lata! 
liberdade, oryanlzando seroiços e tomando decisões Uvrcmente. sem qualquer 
lnterfereru:ia alllcia, I7VlS pemtll1ndo colaboração ~uando a neces~~ade o 
exigir. Em últfrna análise. a independencta das funçoes do poder poUtrco. urw 
e i11diuisíuet exteriDriza-se pelo impedimento de unlllfunção se sobrepor em 
relação ll outra. admitidas as exceções participantes dos mecanlsnws de freto 
c contrapesos." 

A alteração, ora vetada é, ainda, contrário ao int eresse 
público, porque apresenta a seguinte redação: "atender prontamente às 
convocações superiores parn o desempenho de missões policiais, ainda que 
em periodo de descanso regulamentar. desde que garantido a direito à 
~õo do adicional por prestação de servico extraordinário rMJunerado 
com acréscimo de 50% (cfnqOento por cento) em relação à hora normal de 
trabalho. respeitado o limite de 02 (duas) horas por !ornado". grifas 
existentes no origino:>! 

1àllnclusão significa a obrigatoriedade de rea!Lzar pagamentos 
ele horas cxtraordlnórlas sempre que o Poder Público necessitar da 
prestação dos scrvtços dos Policiais Civis que possuem natureza 
consULuclonal especial, pois, na forma do art. 144. da Cons!llulção da 
República, a segurança pública ~ dever do Estado, direito c 
responsabiUdade de todos e é exercida para a preservação do ordem público 
e do incolumidade dos pessoas e do patrimônio, t la I obrigação estalai se faz 
expressar alraves dos órgãos que compõem a segurança pública, dentre 
eles, as Policias Civis. dai a natureza especial dos componentes da carreir:1 
policial. 

O pagamento de horas cxlraordlnártas slgnlflc" o desvio da 
nature?.a esptclal dessa categoria de servidores: é ln!maglnâvel que em 
qualquer situação de catástrofe ou de perturbação da ordem pública ou 
mesmo de necessfdo:>de social ou estatal, em nome dos mais altos Interesses 
da sociedade - onde o Estado precise de lodo ou parte do seu efetivo - seja 
necessário o pagamento de horas exlraordlnártas para que o Policial Civil de 
cumprimento à atribuição que é Inerente à natureza mesma da atividade. 
exatamente porque a allvlclade policial civil é atividade especial do Estado. 

O pagamento de horas extrdordinârlas não se justifica, senão 
por causa da natureza especial da atividade, mas também, porque o policial 
clvtl jâ recebe outros beneficios. porque ser policial é uma atribuição de 
penna.nênda lmposltlva. lnereule à atividade 24 (vinte e qn~lro) horas por 
di~. por este motivo, também. não se jusllflca o pagamento destas horas 
extroordinarias. 

São estas as razões pela:.> quais veto porclalrncnt.: o Projeto de 
Let mencionado, o fazendo apenas na alteração parlamentar aplicada ao 
inciso XXlli do artigo 117 do Projeto de IA'I que dispõe sobre n Instituição 
da Lei Orgãnlca da Polícia Civil do Estado do Amapá, dispõe sobre sua 
organlz.tçúo. atribuições e funcionamento, define o regime jurldlco de seus 
servidores c dá outras providencias, para u que peço a acolhldil de Vossa 
Excclencla e dos dcm:tls Deputados que honram essa Assembl~m 
Legislativa do Estado. 
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Palácio do Setentrião, 23 de rnarço de 2005 

ANTÔNl 

~ 

WALCEZ~~ ~A 
Governador' 

LEIS 

LEI N° 0883 DE 23 DE MARÇO DE 2005 

Institui a Lei Orgânica da Polícia 
Civil do Estado do Arnapá. d ispõe 
sobre sua organização, atribuições e 

funcionamento. define o ~egime 
jurídico de seus servidores e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembléia ~gls lativa do Estado do Amap<Í 
a provou e eu. nos t ermos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a 
seguinte Lei : 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. I 0 Esta Lei Orgân ica da Policia Civil do Estado do Amapã 
define sua competência, estrutura c o fu ncionamento de seus ó rgàos. bem 
como as carrc:lras e o regime juridlco dos servidores policiais civis; regula o 
provimento e a vacância de cargos. fixa os direitos. vantagens c d everes. 
critérios de progressão. promoção e remoção c dispõe sobre o processo 
disciplinar, nos tennos do d isposto nos artigos 76 e 80 da Constituição do 
Estado. 

§ 1" Pol!clal Civil e a pessoa legalmente Investida de cargo 
púb lico do Grupo Policia Civil. em provimento efetivo. com denominação. 
função c subsídio próprio c número certo. 

§ 2• E. p roibida a prestaçào de serviços gratuitos à Policia CiviL 

Art. 2° A Policia Civil . órgão autônomo. pennanentc c 
essencial à administração da Justiça Criminal, orientada com base nos 
ptincíplos da hierarquia. discip lina. legalidade. unidade. ética e r espeito aos 
direitos humanos. Integrante do Sistema de Segurança Pública do Estado 

do Amapá, vinculada operacionalmente a Secretaria de Estado da Justiça c 
Seguranç..1. Pública. Incumbe, ressalvada a compctcncla da \Bnlào, as 
funções de policia judiciária estadual e a apuração das Infrações penais. 
exceto as estritamente militares. 

§ I • A Delegacia Ger-al de Policia Clv1l - DGPC é assegurada 
independência c plena autonomia admin istrativa e financeira. 

§ 2• O cargo de Delegado Geral de Policia Civil, de livre 
escolh a. nomeação e exoneração pelo Govcmador d o Estado. será exercido 
por Delegado de Polícia Civil. Integrante da Carreira dentre os Integrantes 
da Classe Especia l. 

§ 3" O Delegad o Geral de Policia Civil Integrará o Comitc de 
Desenvolvimento da Defesa Social. como reprt!sentantc da Policia Civil. 

Art. 3 ° Sáo polic ia is c ivis, p&ra os efeitos desta Lei, os 
servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo que tenham como 
atribuição exclusiva e privativa o excrciclo da atividade policial. 

§ 1 • Excluída qualquer outra nomenclatura, as can·clras a que 
se refere este attigo são. excluslvamcnlc. as seguintes: 

I - Delegado de Policia: 

11 - Agente d e Polícia; 

111 - Onctal de Polícia Civil. 

§ 2• Consldern·se Autoridade Policial o Qclcgado de Policia 
que, bacharel em Direito. con cursado na ca~rdra. integrante da carreira 
jutídlca do Poder Executivo Estadual, e lolvesÜd() r.a forma da lei. exércc. 
em matéria de policia judiciária. p ode r público para cons~cuçáo dt:'s fins do 
Estado. 

§ 3° Considera-se Agente da Autorid.tdc o policial civil 
encarregado da pr~aUca de atos invc:sllgatõrtos ou coattvos para prevenir ou 
rep rimir Infrações penais. sob direção imedialu do Delegado de Policia. 

§ 4" Considera-se Auxiliar da Autoridade o policial civil 
encarregado de apolo técnico e cientifico à atividade-fim de policia
judiciária. 

§ s• O exercício de cargo de natut eza policial civil c exclusivo c 
privaUvo dos servidores de que lrata esta Lei. 

§ 6• É proibida a pres tação de serviços gratuitos por policial 
civil. salvo os casos expressamente previstos em Lei. 

§ 7• É proibido aos Integrantes das carreiras-policiais civis o 
cxcrcfclo de funções :úelas a o u lrós car!l<>s da ..:slrutu•a policial (;;,,1 ou da 
eslr.ttura do serviço público cstad,jal. qt..c tlào w rrespondam à re~,;ecuva 

. carreira de lnJ.(resso. 
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§ s• É vedada a cessão de servidores policiais civis par.! 
exerclclo em outro órgào ou entidade dos Poderes da União. do Estado e dos 
Municípios. ressalvados os casos de nomeaçào para cargo em comissào de 
direção superior. 

§ 9" Pela lransgtessào ao disposto neste :u1Jgo. responde. 
solidariamente. nos termos desta Lei, a chefia à qual o servidor esteja 

subordinado. 

CAPÍTVLO II 

DOS PIUNCÍPWS E FUNÇÕES INSTTIUaONAIS 

Art. 4° A atividade policial. por suas caractcnstlcas e 
finalidades. rundamenta·se nos segutntes prtnciplos bàsicos; 

I - hierarquia e disctpUna: 

11 -respeito e promoção da dignidade e dos direitos humanos: 

111· unidade. 

IV - legaUdade; 

V - éUca profissional; 

VI -lnteratlvldnde. Integração e partldpaçào comunll.aria; 

VIl -autonomia. 

Parágrafo único. Nos serviços policiais em que intervier o 
trabalho em equipe ou conjunto. os servidores especlallr.ados. técnico· 
cientifico e admlnlstraUvo ficarão subordinados. eventualmente c enquanto 
durar a tarda. à autoridade policial competente. 

Art. 5° São atribuições da Pohcla Civil: 

1 • exercer com exclusividade as runçõcs de Policia Judldãrla. 
procedendo à lnvesllgação pré-processual e a rormallzação de alO!\ 
tnvestlgatórtos relacionados com n apuração de Infrações penais, excclo as 
eslrtlamentc militares. especialmente lnquérttos policiais, lcnnos 
CircUnstanciados de ocorrencla C outros procedimentOS cocrclalos; 

11 - requisitar :.erviços de policia lécnico-clcnlifica alravés do 
orgao compeu:ntc responsavcl. com relação a perícias e demais exames 
tecnlcos relacionados com a attvldadc de policia judlclârtn nccessârios à 
Instrução de procedimentos de sua competência e da justiça crtmtnal: 

111 • praticar atos necessários para assegurar a apurac;ào de 
torrações penais. Inclusive em relação à representação e ao cumprimento de 
mandados de prtsào. a realização de dlllgéndas requisitadas pelo Poder 
Judiciário ou Ministério Público nos autos do inquérito pulicial, e o 
fornecimento de tnrormaçOcs para a Instrução processual; 

IV - ter livre acesso aos bancos de dados dos Orgãos de 
segurança publica, relativos à Identificação civil, crtrrun.."\1. armas. ~-eiculos e 
objetos, ob.'ICrvado o disposto na. lei: 

V - manter permanente Integração e cooperac;ào com a Policia 
Milllar, especificamente com relação ás operações policiais. siStema de 
comunicações e lnlellgencla. assim como quanlo à romlDçãO. treinamento e 
capacitação técnlco·proflssional de seus lntc~tes; 

VI • organizar. executar e manter serviços d~ registro. 
cadastro. controle e fisca!IzaçàO de armas. munições, explosivos e demais 
produtos controlados e expedir licença para aquisição e porte. na roml.'l da 
legislação especifica: 

VIl • exercer a Oscallzaçào de estabelecimentos de jogos e 
dl\·crsõcs publicas. mediante a concessão de alvarà e cobrança de taxa de 
segurança. nos termos da leglslaçào cspecinca: 

VIII • organizar. executar c manter serviços de estudo. análise, 
estatlstlca e pesquisa poUclal da cr1mlnalldade e da v!oléncla. lndu:;ive 
mediante convcnlo.com órgãos congi:nercs e cnltdadcs de ensino superior. 

IX - manter c Aarartllr a lntegmçao e tnlereàmblo operacional e 
lécnlco-clenlífico com insUtulçOcs do sl~lema de segurança pública e justiça 
crtmlnal. para cumpr1mento de diligencias desllnadas à apuração de 
Inrrac;Oes penais c lnslruc;ào de Inquérito e outros procedimentos rormals: 

X · manter nos atos lnvesUgatOrlos o sigilo neccssãrlo 11 
elucidação do rato delltógeno de sua compelencla. quando aulortzados por 
lei; 

XI - supervisionar. controlar. fiscalizar os serviços privados de 
vigüflncla e segurança palr1monlal, observada a legislação pertinente: 

Xll - realizar correições c lnspcc;Ocs. em caráter permanente 
ou exlraortllnario. na esrcra de sua compclém:ia: 

Xlll - promover e participar de atividades ou campanha~ 
educativas junto à comunidade para aduçao de medidas cautelares. 
prestação de esclarecimentos sobre modalidades de crtmes e condutas para 
~ua prcvençiio: 

XIV - exercer outras atividades afins ou correlatas que 
legalmente lhe rorcm atrtbuidas. 

Parágrafo único. &lo. ainda. atribulçOcs da Policia Ctvll: 

I - manter pcnnancntc integração. cooperação e hannonia 
com os órgãos que compOcm o Sistema de Segurança Pública do Estado do 
Amapá: 

11 - zelar pela ordem e segurança pública. promo~ndo ou 
participando de medidas de protec;ào à sociedade e ao lndl•'iduo: • 

111 - colaborar com a convivência hannonlosa da sociedade, 
re:.pe1tando a dignidade da pe:;soa humana e protegendo os dircltos 
coletivos e Individuais: e, 

tv ndotar ao; provid~nclas ncccssârlas para cvttur perigo ou 

lesões às pessoas e danos aos bens ptibllcos ou particulares 

Arl . 6 • As atrtbulçócs que r orem reservadas. legalmente, à 
Pohc1a Civil são Indelegáveis. e somente poderão ser exerctdas por 
servidores do respectivo quadro de pessoal ereuvo da carreira policial. sob 
pena de responsabilidades civil, penal e administra Uva. 

Art. 7° A função de Investigação do rato criminal tem caráter 
ttcnlco·ctenUfico. parUculannente, no que se refira à análise e descrição de 
cenários. clrcunsl.ãnclas c condutas crimlnals no tempo e no espaço; 
sobretudo. na busca da perfelçào técnica dos a tos de cscr1lumc;ào próprios 
do Inquérito policial ou outros Instrumentos notariais previstos em norma 
jurídica ou protocolar. sendo, de tudo. competencla prlvaUva dos servidores 
polldals civiS de cargo ef'etivo. 

CAPÍTULO m 
DOS SÍMBOLOS E DATA OFICIAIS 

Art. a• São símbolos oficlaÍs da Policia Civil. cai>;lzes de 
ldenllficar a lnstllulc;ão. o Hino. a Bandeira. o Brasão do E.~tado e o 
OtstinUvo, que serão estabelecidos por alo do Chel'e do Poder Executivo. 

Art. 9° O dia 21 de abrtl será consagrado à Polida Civil do 

Estado do 1\mapá. 

. TÍTVI..O n 
DA ORGANIZAÇÃO OA POlÍCIA CIVIL. 

CAPÍTULO I 

OA ESTRVTV~ DA POLÍCIA CIVIL. 

Art . 10. A Policia Civil compreende: 

I - Orgãos Superiores de Deliberação ColegJada: 

11 - Orgàos de Direção Superior: 

m - Orgão de F'onnaçào e Capacitação Profissional: 

IV - Orgào de Assessoramento e Apolo Técnlco-Adminlslralivo; 

V - Orgàos de Execução Programática. 

CAPÍT\ILO n 
DOS ÓRGÃOS SUPERIORES DE I>El.IBERAÇÃO COlEGIADA 

Colegiada: 
Art. 11. CompOem os Orgàos S uperiores de Deliberação 

I- Conselho Superior da Policia CtvU: 

11 - Cámaras Disciplinares. 

SEÇÃO I 

CONSB.HO SUPERIOR OA POLÍCIA CIVIL 

Art. lZ. O Conselho Superior da Policia Civil, Orgào 
consultivo. nonnaUvo e deliberativo, para fins de controle do Ingresso. 
estágio probatório, I"C1Tl0çào. promoção, hierarquia e regime disciplinar das 
carreiras poUclals civis. scrã Integrado pelos seguintes membros. nomeados 
por alo do Governador do Estado: 

I -Delegado Geral de Policia Civil, que o presidir.!.: 

11 - Corregedor Geral de Policia Civil. seu vi~·presldente: 

til - Dlrelores dos Departamentos de Polida Civil: 

IV • Diretor do Orgão de Direção e Capacltac;ào: 

V - 01 (um) representante do Sindicato dos Policiais CMs do 
Estado do Amapá. 

P.olfâgrafo único. Poderá participar das reuniOCs do Conselho 
Superior da Policia Civil. na condição de colaborador e, na forma 
estabelecida no regimento interno do orgào. sem dlrello a voto, 01 (wn) 
representante de cada uma das ~nlldades representativas das categorias 
poUcla.ls civis. Indicados pelas respectivas associaçOes. 

Art. 13. Compete ao Conselho Superior de PoliCia Civil: 

I - dellbcrnr sobre ru questões que lhe rorem submetidas pelo 
Delegado Geral de Policia Civil: 

11 - zelar pela obscrvilncla dos princípios e r.mçõcs da Policia 
Civil do Estado do Amapil: 

111 - aprovar reglmenlos internos das unidades policias civil; e 
outros atos nonnativos que definam a atuação da Instituição; 

IV- julgar o Mtáglo probatório de pollcJal civil; 

V - propor medida~ de aprimoramento técnlco·profisslonal, 
visando ao desenvolv1mcnto e a ef clcnela da organização policial civil: 

VI - pronunCiar-se sobre a matéria relevante. roncemente às 
runçõcs. princípios. dJrelrizcs e condutas runclon:tls ou partlcul:trcs do 
policial ciVIl que resultem em reflexos à lnslltuJção: 

VI! - examinar e avaliar as propost.as das unidade'! 
admlnist.raúvas da Policia CJYII do Eslildo do Amapá. em função dos planos 
e programas de trabalhos previstos para cada exercido fmanceiro: 

VIII - analisar e avaliar programas e projetos atinentes à 
expansào de recursos humanos: 

IX - dehberar sobre a remoc;ào de servidores policiais. no 
Interesse do serviço policial. observadas as disposlçOes desta Lei; 

X - encaminhar ao Secretârlo Especial de Ocsenvotvtmento da 
Defesa Sodnl proposta de crtac;ào e extinção de cargos e de unidades 
admlnlslrallvas no :lmblto da Polícia C!vU do Estado do Amapá: 

XI - deliberar sobre a promoção por mereclmenlo do pollcial, 
por alo de bravura e post mor(em e para proposição de honrarias previl.las 
em lei, conrormc dispuser o regulamento; 
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XII - deliberar. conclusivamente, sobre a indenização. 
promoção ou pensão especial decorrente de cnfcnuidade ou morte em 
virtude do serviço ou do cxerciclo da função: 

XIII - compor, mediante sorteio, as Câmaras Disciplinares: 

XIV- aprovar seu rcgime'nto Interno: 

XV- exercer outras alribuiçôcs prc\1stas em lei. 

§ I • Constituem. ainda. atribuições do Conselho Superior de 
Polícia Civil: 

I - reunir-se como tribunal de elica, para emitir parecer sobre 
conduta ou ato de policial civil, com a finalidade de Instruir processo 
disciplinar instaurado para apurar transgressões previstas em lei: 

li - examinar, Julgar e encaminhar ao Delegado Geral. os casos 
de concessão de honrarias a policiais civis e ou lras personalidades. quando 
apresentadas por proposta de órgãos da Policia Civil: 

111 -analisar c emitir parecer conclusivo sobre matéria relativa 
a: 

a) s!nd!cãnc!as e processos administrativos contra policial 
civil. cuja conclusào Indique a Imposição das penas de afastamento ou 
destituição da função, suspensão por mais de 30 (trinta) dias. cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade e demissão; 

b) pedidos de reconsideração c rceursos de ordem disciplinar 
interpostos por policial civil junto ao Delegado Geral ou ao Secretario ele 
Estado da Justiça c Segurança Público: 

c) pedidos <.lc revisão de processos admlnlstrallvos. de 
reintegração. readmissão, reversão c aproveitamento em cargos c funções 
policiais; 

d) adoção de manu.ais de serviços. Visando a mc!onall=ção. 
cficicncia e padronizaçi:\o de procedimentos da atividade policial civil; 

c) examinar c aprovar lista de integrantes das carreiras 
policiais civis à promoção, Inclusive os recursos interpostos ao 
processamento do merecimento e da antiguidade. 

§ 2" As deliberações do Conselho Superior de Policia CMI 
serão adotadas pelo voto da malorta simples de seus membros e serão 
consignadas alravês de resoluções. 

§ 3" O regimento Interno do Conselho Superior de Polic!n Cl\11 
dlsporà sobre sua composição. competência~. atribuições e deOn!rá a fonna 
de seu funcionamento . 

SEÇÃO TI 

CÂMARAS DISCIPLINARES 

Art.14. As Câmaras Disciplinares. compostas. cada uma 
delas. por 05 (cinco) membros, todos designados mediante sorteio. serào 
presididas por um membro Ulular do Conselho Superior. às quais não 
concorremo os seus presidente t: vice-presidente. competindo- lhes apreciar 
c emitir parecer conclusivo quanto aos procedimentos administrativos 
disciplinares instaurados contra policiais civis. 

§ 1" As dcllberações das Câmaras Disciplinares serão 
aprovadas por maioria simples de votos. nominais c justificados. em sessões 
nbcrtas <:~os Integrantes da Polícia Civil. 

§ 2• Os mandatos dos presidentes e membros das Cãmaras 
Disciplinares serào de um ano. podendo ser reconduzidos por Igual pcriodo. 

§ :J• Sempre que houver proposta da autoridade disciplinar 
pela aplicação das penas de demissão, cassação de aposentadoria e 
disponibilidade, os autos serão levndos a julgamento em sessão plcnaria do 
Conselho Superior ~a Policia Civil. 

§ 4° Quando a Câmara entender pela aplicação das penas de 
dcmiss,•o. cassação de aposentadoria e disponibilidade, divergindo da 
proposição da autoridade disciplinar, encaminhará recurso ex-officiD ao 
Conselho Supcrtor da Polícia CiviL 

§ 5" Os procedimentos administrativos disciplinares ser-ão 
d!stribuidos cqtiltat!vamcntc entre as Câmaras por sorteio, perante os seus 
respectivos presidentes. em sessão aberta. 

CAPÍTULO m 

DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR 

Art. 15. São Orgãos de Dlreçao Supcrtor: 

I - Delegada Geral de Polida - DCPC: 

11- Corregedoria Geral da Policia Civil. 

SEÇÃO I 

DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL - DGPC 

Art. 16. A Delegacia Geral de Policia Ctv!l - DGPC compele a 
dlreçi'lo. organização, planejamento c execução das atividades de Policia 
Judiciária na sun área de compctcncia. observadas as diretrizes c politlcas 
publicas traçadas pelo Conselho Estadual de Segurança Pública c 
coordenadas pelo Comitê de Desenvolvimento da Defesa Social. 

Panigrafo ünlco. A Estrutura administrativa da Delegacia 
Geral de Policia Civil - DGPC. seus órgãos de assessoramento. de apolo 
técnito-admlnlstratlvo e de execução programãtlca, respectivas atribuições, 
compctcnc!as e_ demais normas de serviços. constarJ.o de regulamento 
prõprio. cstabelec.ido por ato elo Chefe do Poder Executivo Estadual. 

Subseção I 

Do Delegado Geral 

Art. 17. Ao Delegado Geral de Policia Civil, vinculado, 
operacionalmente, ao Secretário de Justiça c Segurança Públl~;compctc: 

I - dirigir a Delegacia Geral de Polícia Civil; <::;· 

11 - o cu par privativamente a prcsidcncla do Conselho Superior 
de Polícia Civil; 

UI - auxiliar imcdlala e diretamente o Secretário de Estado da 
J~tiça e Segurança Pública na condução das políticas de Segurança 
Pública: 

IV - representar. supervblonar. coordenar, controlar c 
fiscalizar as funções Institucionais da DGPC: 

V - zelar pelo cumprtrnento sistemático e uniforme das funções 
Institucionais da Policia Civil pertinentes à sua área de compétêncla: 

VI - manter o Secretário de Estado da Justiça e Segurança 
Publica permanentemente lnfomJado das al!Vldad<õs c necessidades' da 
DGI'C, apresentando relatórios com os Indicativos das carreiras de 
scJv!dores, recursos financeiros c materiais; 

VI! - promover a lotação. designação c remoção dos 
Integrantes dos quadros de pessoal de apoio, operacional e auxiliar da 
Delegacia Geral de Policia Civil: 

VIII - avocar. excepcional e fundamentadamente, !nqucrito 
policial. tcnno c!rcunstancindo e procedimento especial instaurado. paro 
exame c redistribuição; 

IX · apreciar. em grau de recurso, o indeferimento de 
requerimento de instauração de inquérito policial: 

X - expedir carteira de Identidade funcional aos servidores 
policiais r.tvls: 

XI - dctcnulnar a lnstaumçào de Inquéritos policiais c 
procedimentos administrativos disciplinares: 

XII - apreciar. em grau de recurso, as sanções de 
transgressões disciplinares: 

XIII - aplicar sanções disciplinares, mediante apuração 
conduzida pela Corregedoria Geral de Policia Civil, observadas as 
disposições da legislação pertinente: 

XIV - detenninar , previamente. ouvido o Conselho Superior de 
!'alicia Civil, o afastamento de policial civil quando necessário par" a 
apuração de transgressão d!sclpl!nnr ou penal : 

XV - ordenar o emprego de verbns orçamcntártas. de créditos 
abertos c recursos recebidos de quaisquer fontes em favor da Delegacia 
Geral de Policia Civil: 

XVI - firmar convênio e celebrar contratos de Interesses da 
DGPC. com entidades de direito público c privado: 

XVll - encaminhar à Secretaria de Segurança Pública a 
proposta nnual de orçamento para' a Delegacia Geral de Polícia Civil: 

XVIII - expedir portarias. atos normativos c recomendações 
sobre a organização administrativa Interna da DGPC que não côntr:uic ato 
nonnaUvu supclior. sobre aplicaçüo de lei. decreto ou regulamento: 

XIX - exercer. dentro de suns ntribuiçõcs. todos os demais atos 
ncccssátios ã eficaz administração da DGPC. 

§ I" O Delegado Gernl serà substituído em suas ausências. 
afastamentos c Impedimentos eventuais por Delegado de · Policia de 
Carreira. 

SEÇÃO TI 

DA CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL 

Art. 18. A Corregedoria Geral da Policia Civil". órgão de 
controle Interno da atividade policial. compete: 

I - promover n apuração das Infrações penais c transgressões 
disciplinares atribuídas a policiais c!V1s. na fonna desta Lei; 

11 - determinar a lnst.auração de lnvesugaçõcs preliminares c 
sindicâncias. com a designação de autoridade ou da comissão para 
apuração dos requisi tos para a confirmação ou não do servidor policial civil 
no cargo pard o qual foi nomeado. durante o estágio probatório; 

111 - receber queixas ou rcprescntaçõcs sobre faltas cometidas 
por servidores policiais ciV1s; 

LV - designar, sempre que necessário, c em caràter especia l. 
autoridades policiais para Instauração de lnquêritos policiais. visando a 
apumção de Infrações penais imputadas a servidores policiais civis, com 
posterior comunicação do alo ao Delegado Geral de Policia Civil: 

V - orientar c coordenar as ntiv!dadcs das autoridades 
disciplinares: 

VI - cenlr<lllzar o cadastro .c o controle dos procedimentos 
disciplinares que envolvam policiaS' civis, fiscal!7.ando o cumprimento de 
prazos C ~valiando os lrabalhos d:ls ::\utorida<.lcs dlsclpllnnrc~: · 

VIl - proceder a Inspeções administrativas nos órgãos da 
Poliria Civil; 

Vlll - avocar c realizar os serviços de correição em caráter 
permanente e extraordinário, nos procedimentos penais e administrativos. 
de competência da Policia Civil: 

IX - apresentar ao Conselho Supcrtor da Policia Civil os 
aspectos negativos e positivos de que tenha ciência. relativos aos 
Integrantes das carrclras e que possuam Influência na aplicação do mérito c 
para fins de promoção; 

X - prestar húonnaçõcs c emitir pareceres sobre assuntos de 
sua cornpdêncla; 

~ - promover a atualização e a divulgação de matêria de 
cariltcr ~urid!co-doutrlnãrio c jurJsprudenclal de Interesse da Policia Civil: 
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Xll - dirimir os confiilos de competência entre unidades 
policiais; 

XJU - Orientar as unidades de policia judlclârta na 
Interpretação e no cumprimento . da legislaç-ào para assegurar a 
unlfonnldade de procedimentos: 

XJV- manter contato com as autoridades do Poder Judiciário 
c do Ministério Públlco. para tratar de assuntos vinculados ao exercício da 
aUvldade de policia judiciária; 

XV - velar pelo cumprtmenlo da~; leis . regulamentos e atos 
nonnativos relacionados às atividades de policia judiciária c dtsctp,llnar: 

XVI - elaborar instruções normativas ortentadoras das 
atiVIdades de polícia judtclárla; 

XVU- expedir provimentos necessários c convenientes ao bom 
e regular funcionamento dos serviços cuja llscallzação lhe compete: 

XVIII -exercer outras atrlbulçOes preVIstas em lei; 

XIX - a ins tauração de investigação prellmtnar para a 
apuração e a produção de provas de transgressões disciplinares atrlbuidas 
á policial civil; 

XX - proceder sobre o comportamento t uco social dos 
candidatos ao Ingresso em cargos de natureza efetiva da Policia CiviL 

Parágrafo ú.nlco. Todos os procedimentos administrativa& c 
criminais. instaurados contra servidores policiais civis serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Supcr1or de Policia Civil. 
quando da Instauração e da conclusão dos respectivos procedimentos. 

Subseção I 

Do Carreged<N"-Geral de Polícia Civil 

Art. 19. O Corregedor-Geral de Policia Civil. cargo prlvallvo de 
Delegado de Policia da Classe Especial da -respecUva carreira, é de livre 
escolha, nomeação e exoneração do Governador do Estado. 

CAPÍTIJLO IV 

1>0 ÓRGÃO DE fORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFI.sSIONAL 

Art. 20. A capacltaçà.o c formação profissional serão 
realizadas por Academia Especiallzada, pertencente à estrutura da 
Secretaria de Justiça e Segurança Pública. sendo o órgão responsável pelo 
desenvolvimento dos recursos humanos da Polícia Civil. na fonna de 
legislação especillca. 

CAPÍTULO V 

1>0 ÓRGÃO 0E ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 

SEÇÃO I 

DO GABINETE I>A oa.EGACIA GERAL DE POÚCIA CIVIL 

AM. 21. O Gabinete da DGPC tem por Incumbência 
assessorar permanentemente seu lilular no desempenho de suas 
atribuiçOes. coordenando ainda as atividades de comunicação social da 
respectiva lnsUtulçã.o. 

Art. 22. O cargo de Chefe d~ Gabinete e privativo de Policial 
Civil da Classe Especial ou I' Classe da respectiva carreira. de livre 
nomeação e cxoncr:ação pelo Governador do Estado. 

Art. 23. São atrlbulçOcs básicas do Chefe de Gabinete: 

I - auxlllar o Delegado Geral no cumprimento das atnbulções 
que lhe forem afetas; 

11 - assessorar o Ulular da DGPC no exercido de suas 
atribuições. como rcprcscntacào e relações públicas e atividades afetas à 
coauunlcaçâo social; 

l1t promover a divulgação coordenada das atividades da 
DGPC; 

IV manter sob seu controle. organizado c atuall7.ado. o 
arquivo de correspondência da Delegacia Geral. assim como todos os 
documentos submetidos ao despacho de seu titular; 

V - organlu>r a agenda de trabalho do Delegado Geral; 

VI · secretarlar o Conselho Su pcrlor de Policia Civil: 

VII - cumprir outras funções que lhe forem atribuídas pelo 
Delegado Geral. 

CAPÍTIJLO VI 

005 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRJVMTICA 

Art. 24. Os órgãos de Execução Programática ficam 
compreendidos no ámblto da Delegada Geral da Policia Civil - DGPC e 
compreendem: 

I - órgãos de Funções Estratégicas: 

a) Departamento de lntcllgl:ncla: 

bl Departamento de Policia AdmlnlstraUva. 

li ~ órgãos dt: Funçócs Tático-Operacionais: 

a) Dcpartan1ento de Ações Especializadas; 

bl Departamentos das Cenlrals Integrada~ de 
Operações em Segurança Pública e Unidades de Policia da Capital e 
do Interior. 

-

SEÇÃ<? I 

I>OS ÓR7ÃOS DE FUNÇÕES ESTRATÉGICÃS 

Subnçõo I 

Do Departamento de Inteligillcia 

Art. 25. Ao Departamento de Inteligência, dlrlgldo por 
Delegado de Policia de Classe Especial ou J• Classe, nomeado pelo 
Governador do Estado. compete à tntegr.illzação ·e consolidação 
permanente. em tempo real. de todos os dados relevantes na esfera da ação 
policial lnvesttgativa, servindo de s uporte para ações operaUvas. medlatas e 
Imediatas. e, ainda. a análise conjuntural e estrutural da crlrnlnaltdade no 
Estado, devendo realizar toda a respeCtiva política de captação. tratamento 
e difusão de dados e I.Júonnações c . particularmente: 

I - executar a poliUca de telemática da Delegacia Geral de 
Policia CiVIl. operando c coordenando os serviços estrategtcos veiculados 
por instnamento de telecomunicações c Informática; 

li - supervisionar e coordenar a aUYidade operacional 
finalisüca da Delegacia Geral no Estado do Amapã, caractertzando-se como 
centro de planejamento e monlloraçào das funções típicas da invcsllgação 
Crlminal e outras ações operativas; 

111 - estabelecer o elo c a lógica de funcionamento entre os 
órgãos de execução programática da Delegada Geral; 

IV - zelar pela unidade lállco-operaUva dos órgãos de 
execução programãtica da Delegacia Geral. mantendo a unidade de 
procedimentos coerente com a nomw.Uzação tclenlco·ctcntiflca 
dinamicamente homologada pelas lnstânctas s uperiores da PoliCia Civil; 

V - manter a unidade procedimental entre os diversos órgãos 
operacionais da Delegacia Geral, zelando pela harmonia de princípios no 
curso das ações técnlco-cientiflcas da Investigação cr1minal; 

VI - contrlbulr com a Policia Técnlco-Ctentillca - POUTEC. 
através de convênio especifico para este flm. na manutenção e nomu\t.lzação 
t~cnlca dos métodos de identificação criminal de pessoas. crtmtnallstica c 
medlelna-k.gal, explicitando demandas da dinàrnlca invcstigaüva; 

VIl - manter. em convénio com a POLITEC. estrutura ftsica e 
outros meios ou tecnologias de Identificação de pessoas ou cenários 
Crlmlnais, especialmente os bancos de dados e aplicativos automatizados 
para cruzamento de Informações próprlas da Investigação criminal; 

VIII - gerenciar todo o serviço de Informações criminais no 
âmbito da Delegacia Geral. responsabilizando-se pela poUUca de captaçà.o. 
tratamento e difusão de dados necessários à quaisquer tnvestlgaçOes. 
especialmente no âmbito dos procedimentos policiais: 

IX - articular-se. prlor1tarlamentc. com os setores ptóprlos da 
Academia de Policia Clvll. para. o desenvolvimento tt'cnlco·cientifico dos 
métodos de investigação da hlstoricidade e autoria dos eventos criminais. 
naquilo que se refere à execução das funções de campo. registro e 
escrituração dos respectivos atos. atuando no desenvolvimento c elaboração 
dinâmica das Normas Gerais de Ação c Operações Técnico-Cicnlificas da 
Policia Civil; 

X - ter acesso aos dados orlundos do serviço de Identificação 
criminal, registro de veicul!JS e cadastro de condutores . para fins notarlais c 
de composição dns informações relevantes para os atos de Investigação 
Crlminal c de policia judiciária: 

X! - captar c consolidar todos os tipos de dados poltctalmcnte 
relevantes no tempo e no espaço; • 

Xll - administrar o arcabouço de organização e mêtodos de 
lodos os sistemas automatizados da Policia Civil: 

XIII - consolidar dados para a definição do quadro sclorlal da 
Policia Clvtl, adotando cr1tér1os técnicos de proporclonálidade entre os 
efetivos c a dlnámica criminal das regiões onde se localizem unidades 
policiais. 

Parágrafo único. O Departamento de Inteligência tntcgra. de 
fonna ststémlca c normativa, a Coordenadoria de lnteltgencla da Secretaria 
de Estado da Justiça e Segurança Pública. 

5-(Jbnção n 

l>o 0epcrtGITient) do: Polícia Administrativo 

Art. 26. Ao Dcpar amenlo de Policia Administra Uva. dirigido 
por Oele~adu de Policia da Cla ;se Especial ou 1' Classe. nomeado pelo 
Governador do Estado, compete coordenar. supervtslonar. controlar. 
Oscall7.ar c gerenciar as atiVIdades de diversões públicas. o comêrclo c 0 uso 
de armas. munlc;Oes e exploslvcs c os serviços de vlgllãncta e segurança 
privados. confonne disposições estabelecidas em lei. · 

Parágrafo único. " estrutura admlnislrattva. atrlbuições, 
normas de serviços, e compctenda do Departamento de Policia 
Administrativa constarão de regulamento próprio. 

SEÇÃO n 
DOS ÓRGÃOS DE FUNÇÕES T ÁTICO- OPBMCIONAIS !>A DELEGACIA 

GERAL 

SUbseção I 

Do Departamento de Açõe.s Especializados 

Art. 27. Ao Departamento de Ações Especializadas. dirigido 
por Delegado de Policia de Classe Especial ou J• Classe. nomeado pelo 
Governador do Estado. comJ?Cte: 
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I coordenar. supervisionar c monitorar as ações 
cspcclall7.adas de Investigação criminal praticadas pela Pol!cla Civil em todo 
o Estado. dentro das. eompeténclns específicas detcnnlnadas pela direção 
superior; 

11 - aprimorar dinamicamente o padrão técnico das ações 
especializadas. fomentando procedimentos lbtuals nas centrais Integradas c 
demaiS unidades policiais; 

111 - manter, com competência plena no Estado do Amapá, as 
unidades policiais de ação espcclaltzada, destinadas a executar 
extraordinariamente. de oficio. a requerimento de qualquer do povo ou 
rcqui~ição de autoridade competente. a Investigação criminal especiaiizada. 
ou , ordinariamente. monitorar c dar suporte ãs unidades desconcentradas 
de ação terri torial, delegacias de polícia. naquilo que se refere à respectiva 
especlaltzaçào. 

§ 1 • Consideram-se ações especialtzadas, as referentes ao tipo 
criminal ou relativas ao tipo de operações táticas. em que se dá o emprego 
direto da força legitima e proporcional ao a to de vloléncia que se enfrenta. 

§ 2" Decreto do Chefe do Poder Executivo criará as delegacl'!s 
de açAo cspeciai17.ada, segundo compct~ncias detennlnadas, auolando 
nomenclatura que obedeça a tipologia criminal ou a tipologla das ações 
especiais a que se refere o parágrafo anterior. 

Subseção li 

Dos Departamentos das Centrais Integradas de Operações em Segurança 
· Pública e Unidad~s de Polícia da C<tpital ~ do Interior 

Art. 28. Aos Departamentos das Centrais Integradas de 
Operações em Segurança Pública - CIOSP c Unidades de Policia. da Capital 
c do Interior, dirigidos por Delegado de Policia de Classe E:;pec!al ou l " 
Classe. nomeados pelo Governador do Estado. competem chefiar. 
~uper;isionar c coordenar os serviços policiais civis no àrnblto das Central~ 
Integradas de Operações em segurança Pública c respectiva~ unidades 
policiais à eles subordinadas. separadamente, na Capital e no Interior. e 
particularmente: 

I · articular-se, permanentemente. com as chefias dos demais 
õrgàos integrantes do Sistema, visando à efetividade dos ,ser;Jços atinentes 
ao ciclo completo da ação policial civil nas áreas Integradas existentes no 
Eslado; 

11 • articular-se. permanentemente. com o Departamento de 
Ações especializadas. visando à harmonia de procedimentos técnico· 
cientificas no curso da ação especializada que se praticar na sua respectiva 
Central Integrada. 

Parágrafo único. As Centrais !ntegradas de Operações em 
Segurança Pública - CIOSP. unidades policiais com competência em , 
determinada área territorial, coordenadns por Delegados de Policia da 
Classe Especial ou l" Classe. sàa inst.ãnclas de atuação comunHar1a em 
que funcionnm. sob regtme sistêmico, de caráter ético e técnico, todo~ os 
órgãos do Sistema Integrado de Segurança Pública Cidadã do Eslado du 
Amapá. 

TÍTULO m 
!lO PROVIMENTO 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 29. São requisitos bàstcos para Investidura em cargo 
policial civil; · 

I - ser brasllclro; 

n - estar no gozo dos cl!reltos políticos; 

111 • a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

IV • a Idade ininlma de dezoito anos; 

v - gozar de boa saúde fistca e mental, comprovada em 
Inspeção médica oficial; 

VI - ter conduta social lrrepreensível, comprovada idoneidade 
moral e não possuir antecedentes criminais. 

§ 1 • O cnrgo de Delegado de Polícia ~ privativo de possuidor de 
diploma de curso superior de Bacharel em Direito, cxlgindo·se no alo da 
inscrição no concurso a apresentação do respectivo diploma de conclus..~o 

do curso, expedido por e~tabelecimenlo reconhecido pelo Ministério da 
Educnç..'\o. 

§ 2' Os cargos de Agente de Policia c Oficial de Policia Civil só 
poderão ser exercidos por pessoas portadoras de diploma de conclusão de 
1;1ível superior. exigindo-se no ato da posse no concurso a apresentação do 
res pectivo certlfl<:ndo de conclusi\o. expe~ldo po r estabelcclment.o de ensino 
reconhecido pela Ministério da Educação. 

§ a• A critério da Administração e considerando as atribuições 
do cargo, poderá ser exigido outro requisito a ser estabelecido no edital 
normnllvo do respectivo concurso. 

AM. 30. Comp~te ao Chefe do Poder Executivo prover os 
cargos públicos da Polícia Civil. 

Art. 31. Sào formas de provimento de cargo público. 
constante des ta .Lei. respeitado o disposto no Regime Jutidlco Único dos 
Ser;ldores Públicos Civis da Estado do Amapá, consubstanciado na Lei n' 
0066. de ·oa etc mal o de 1993 e suas respectivas alterações; 

I • nomeação; 

11 • promoção; 

11! • rcadaptação: 

IV - reversão: 

V - reintegração; 

VI - recondução; 

VIl -aproveitamento. 

CAPÍTULO II 

CO CONCURSO PÚBLICO 

AM. 32. O concurso público para o ingresso nas classe~ c 
padrões Iniciais das carreiras policiais civis scrâ ele provas ou de provas e 
títulos, realizado em duas etapas. todas de caráter eliminatório e 
classillcatório, condicionado a Inscrição do candidato ao pagamento de 
taxa, em valor fixado no edital. quando lndlspensãvel ao seu cus teio . . •· 
ressalvadas as hipóteses de Isenção nele expressamente previstas, sendo; 

I - Primeira Etapa - prova preambular de conhecimentos 
gerais; 

11 - Segunda Etapa - Curso de Formação Policial Profissional 
ministrado. exclusivamente, pelo órgão de Fonnaçào c Capacitação 
Profissional. de que trata o art. 20 desta Lei. 

§ I' A matricula no Curso de Formação Policial está 
condicionada à aprovação, na ordem. nos seguintes exames. todos de 
caráter cllmlnatúr1o; 

a) exame de hlgidez e aptidão fislca; 

b) exame psicológico. de caráter objellvo; 

c) exame de Investigação Social. 

§ 2• A apuração da conduta Ilibada na vida pública c privada 
será con~;tante em todas as etapas do concurso e se estenderá ale a data da 
nomeação dos candidatos aprovados, sendo cxcluldos do ato de nomeação o 
candidato que tiver demonstroda a sua Inidoneidade. 

§ 3° O exame de hlgtdez fislca será realizado por Corpo Técnico 
Especializado, que avaltarà no conjunto. as cpndlçõcs do candidato, 
objetivando a verificação de deformidades estruturais e anomalias 
morfológicas incompatíveis com o exerclclo da funçüo policial civil. 

§ 4' O exame de aptidão fisica tem por fim, a avaliação das 
condições de agilidade e destreza nos movimentos deambulares. composto 
por testes de impulsão vertical. 

Art. 33. O concurso para ingresso nos cargos da Carreira 
Pallclal Civil será planejado. organizado c executado com a partlclpa~ão do 
ó rgilo de Formaçilo c Capacitação Profissional de que trata o art. 20 e da 
Procuradoria Geral do Estado, observado o art. 60 desta Lei. c 
acompanhado por comissão da qual poderão participar O 1 (um) 
representante do Mlnlstêrio Público Estadual, O I (um) representante da 
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. O 1 (um) representante do Conselho 
Superior de Policia Civil e O I (um) representante do Sindicato dos Policia is 
<::ivis do Estado do Amapá. 

AM. 34. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos 
podendo ser prorrogado uma única vez. por Igual período. 

CAPÍTULO m 
DO CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL PROFISSIONAL 

Art. 35. O candidato aprovado na·p'rtmelra etapa do concurso 
público scrâ convocado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública c 
suiJmelldo a Cursa de Formaç.ào Policia l mencionado no art. 34 desta Lei. 
com curriculo c duração variáveis. de acordo com as atribuições e 
responsabilidades Inerentes à respectiva categoria de Ingresso. 

§ I" Na convocação a que se refere este artigo será 
considerado o número de cargos a serem providos na categoria funcional , 
obedecendo-se rigorosamente a class!Ocação obtida na primeira etapa do 
respccllvo concurso. 

§ 2' Será objeto de legislação especifica a fixação das nonnas 
que regemo a apuração dos requisitas de que trata este artigo. 

AM. 36. A contar da matrícula no Curso de Formação Policial 
Profissional. após ser aprovado em todas as fases da primeira etapa do 
concurso parn Ing resso na ca.rTeim p olldal c ivil. o aluno fará ju:s a titulo <h.: 
bolsa mensal. de valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do 
subsídio inicial da respectiva carreira. 

Parágrafo único. O aluno cantrtbuirâ para o Sistema de 
Previdência do Estado. para efeito de aposenlador1a, pensão c demais 
beneficios. 

Art. 37. O candidato que for servidor .do Estado fiem 
afastado do exercício do respectivo cargo. durante o curso. caso em que 
poderá optar pela bolsa ou pelo subsidio e vantagens do seu cargo, emprego 
ou f11nção. · 

Parúgrafo ,·anlco. O candidato que vlcr a s er nomeado, em face 
de aprovação nas fases de seleção, -contará, para todos os efeitos legais dn 
respectiva carreira. o tempo correspondente à duração do curse:>. 

Art. 38 , Observada rigorosamente a ordem de .classificação, 
serão nomeados somente os candidatos aprovados em Lodas as fases do 
curso. - ..,. 

AM. 39. A falta a dla·aula nos Cursos a que esteja 
matrlcu lado o servidor policial Civil equivalem. para todos os efeitos, à 
ausência ao serviço. 

CAPÍTULO IV 

DA NOMEAÇÃO 

AM. 40. A nomeação dar·se·á: 
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I - em carâter efetivo, quando se tratar de provimento efetivo 
de carreira; 

11 • em cómlssão, para cargos de confiança, de livre nomeação 
e exoneração. 

CAPÍTULO V 

DE POSSE E DO EXBtCÍao 

Art. 41 . A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, 
no qual deverno constar as allibutções. os deveres, as responsabilidades c 
os direitos Inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser allcrados 
unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de oficio 
previstos em lei. 

§ t• A posse ocorrerá no p razo de 30 (tl1nta) dias contados da 
publicação do alo de provimento, prorrogável por Igual período, a pedido do 
Interessado. 

§ 2" Em se tratando de candidato que, na data de publfcaç.'lo 
do alo de provimento esteja em licença ou afastado, o prazo será contado do 
têrmtno de qualquer um dos seguintes Impedimentos: 

f - licença prevista em lei, regularmente concedida; 

11- férias; 

111 -Júri e outros serviços obrigatórios previstos em lei. 

§ 3• A posse poderá dar-se mediante procuração especiOca. 

§ 4' No ato da posse. o servidor apresentará declaração de 
bens e valores que constituem seu patrimônio c declaraçào quanto ao 
exercicio ou não de outro cargo. emprego ou função p~bllca. 

§ 5' A declaração de bens e valores de que trata o parãgrafo 
anterior. deve ser obrigatoriamente renovada de 5 (cinco) em 5 (cinco) anos. 
sob pena de responder o servidor sob o aspecto disciplinar. 

§ 6' Sern tomado sem efeito o ato de provimento se a posse 
nào ocorrer no prazo previsto no § I" deste artigo, observando o disposto no 
§ 2•. 

Art. 42 . A posse sern solene. compreendendo a prestação do 
juramento policial, assinatura do termo. o recebimento da cartclm c do 
disUnUvo policial, do colete Identificador, da arma e demais equipamentos 
de uso curuclerisUco:~ c cxclu•lvos da atividade policial. 

§ 1• O ato de posse será presidido pelo Secretârio de Estado da 
Justiça c Segurança Pública. 

§ 2• O termo de juramento a ser proferido na ocasião da posse 
ser:l do seguinte teor: 

"Juro observar e fazer observar rigorosa obediência d 
Constitu;çào l"edcral e à Constitu!çào do Estado do Amapá. bem como às 
demais leis e regulwnenros: desempenhar minhas Jwv;óes com lealdade, 
rcspcüo aos dCreUos humanos. desprendimento e probidade c considerar 
como sendo da minha própria pessoa. a reputação e a honorubilidade do 
órgóo pollctol que passo agora a servir'. 

§ 3• A cnrtclm, o distintivo, o colete Identificador. a arma e 
demais equipamentos de uso estritamente policial serão enlre&rues ao 
servidor policial civil. Imediatamente após tomar posse no cargo. mediante 
cautela pessoal de caráter permanente e Intronsferivel, na forma do 
regulamento próprio pertinente. 

§ 4• NM poderá ser empossado em cargo de provimento efetivo 
da carreira policial civil. quem deixar de apresentar declaração que nO.o 
exerce outro cargo ou função pública ou que não comprovar que solicitou 
exoneração ou dispensa. 

Art. 43. E:xercfclo é o efetivo desempenho das all1bui\Oes do 
cargo püblico ou d<i função de confiança . 

§ t• É de 15 (quinze) dias o prazo para o servidor empos.qado 
em cargo públlco entrar em exerclelo. contados da data da posse. 

§ 2• O servidor ser.i exonerado do cargo ou será tomado sem 
efeito o alo de sua designação para função especifica, se não entrar em 
exercicio nos prazos previstos neste artigo. observado o disposto no § t• 
deste artigo. 

§ 3• A autoridade competente do órgão ou entidade para onde 
for designado o servidor compele dar-lhe exercício. 

Art. 44. O Inicio, a suspensão, a Interrupção e o reinício do 
exercício scrilo registrados no assentamento Individual do servidor. 

Parágrafo lmfco. Ao entrar em exercício. o servidor 
apresentam ao órg;.)o competente os elementos n cccssàrios ao seu 
assentnmento Individual. 

Art. 45. A promoçao nao Interrompe o tempo de cxcrcfclo, que 
e ~-ontado no novo poslrlonamcnto nn carreira a partir da data da 
publicação do alo que promover o servidor. 

Art. 46. O servidor que deva ter exercício em outro munir! pio 
em razão de Ler sido removido, requisitado, cedido ou posto em exercfclo 
provisório. tem. no núnlmo dez e no maxlmo. trinta dias de prazo. contados 
da publlcaçAo elo alo, para a retomada do efetivo desempenho da9 
allibulções do cargo. Incluído nesse prazo o lempo nccessârto para 0 
deslocamenlo para a no•-a sede. 

Parágrafo únlco. Na hipótese de o servidor encontrar-se em 
licença ou afastado legalmenle, o prazo a que se refere este artigo será 
contado a partir do lérmlno do Impedimento. 

Art. 47. Rc~pcltados os casos previstos ne~ln Lei, n 
Interrupção Intencional do exercício por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos, . sujeita o servidor á demissão por abandono de cargo. 
caracterlz.~do em regular processo dlselpllnar, assegurada ampla defesa. 

CAPÍTULO VI 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 48. Ao entrar em exercício. o servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por um 
periodo de 36 (trinta c seis) meses, durante o qual serão apurados os 

requisitos necessários à L'Onfirmação ou não do policial civil no cargo de 
provimento efetivo para o qual foi nomeado. 

§ t• Os requisitos de que trata este artigo, sàd: 

I - conduta Ilibada na atuação pública c na vida privada; 

11 - disciplina; 

111 - assiduidade e pontualidade; 

IV - dedicação às atividades policiais; 

V- fidelidade às in~lilulçõcs c lealdade a seus superiores; 

VI - desempenho e alcance de metas profissionais que lhe 
forem estabelecitlas. 

§ 2" Será submetida à homologação do Conselho Superior de 
Policia Civil a avaliação de desempenho do servidor, realizada de acordo 
com o que dispuser a lei ou o regulnmento do s istema de carreira. sem 
prejuízo da ~ontinuldade de apuração dos requisitos constantes do 
parâgmfo anterior. 

§ 3" Preenchidos todos os requisitos do § I' deste ruügo. o 
policial civil serà automaticamente confinnado no cargo. 

§ 4 ' O servidor não aprovado no estágio probatório será 
exonerado do cargo, após regular procedimento administrativo em que se 
assegurará ampla defesa. ou, se est:lvel, reconduzido ao cargo 
anterionnenle ocupado. obedecidas as disposições previstas no Regime 
Jurfdlco Único dos Servldore:. Públicos Civis do Estado. 

§ s• O boletim de avaliação sobre a conduta do servidor 
polfcta\ ciVIl durante o estágio probatório deve ser elaborado, 
periodicamente. a contar do Inicio do exercício, na forma do regulamento 
próprio. 

§ G• Quando o servidor policial em cstágto probatório não 
preencher qualquer dos requisitos enumerados no§ t• deste artigo. caberá 
à autoridade avaliadora. sob pena de responsabilidade funcional, pmvncar a 
Instauração de slndlcàncla para sua confirmação ou não no cargo. 

§ 7• Para os fins previstos no parágrafo anterior, será 
cspcclalmcntc designada Comissão de Slndlcàncla da Corregedoria Geral da 
Policia Civil. para apurar o descumprimento do:~ rcqulsllos do estágio 
probatório. na forma prevista no art. 145 desta Lei. 

CAPÍTULO vn 
DA EST ABIUDADE 

Art. 49. O servidor habilitado em concurso público e 
empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço 
púullco após completar 3 (Ires) anos de efetivo cxerclclo. 

§ t• O servidor policial civil estável só perderá o cargo: 

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

11 - mediante regular processo administrativo disciplinar que 
haja concluído pela sua demlss:\o, depois de lhe haver sido assegurada 
ampla defesa; ..... 

111 - mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na fonna da lei complerncnlar federal. assegurada à ampla 
defesa: 

§ 2' Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor 
estável. será ele relntegrndo. e o eventual ocupante da vaga, se estável 
reconduzido ao cargo de origem, sem direito à Indenização, aproveitado em 
outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao 
tempo de serviço. 

§ 3• Como condição para a aquisição da estabilidade, é 
obr1gatória a avaliação especial de desempenho por comissão constllujt:la 
pelo Conselho Superior da Policia Civil para essa finalidade. 

CAPÍTULO VIII 

DA REMOÇÃO DO SERVIDOR 

Art . 50. Remoção é o deslocamento do servidor. a pedido ou 
de o!iclo. no âmbito do mesmo quadro. com ou sem mudança de sede. 

§ I' Para fins do disposto neste rui.iAo, entende-se por 
modalidades de remoçao: 

I - de oficio, no Interesse da Administração: 

aJ pela necessidade de aumentar o efetivo das unidades de 
policia com servidores de qualquer categoria. em decorrência do Incremento 
da Incidência Criminal na região, município ou comarca; 

b) para substituir i>oltcial nos lmpedlmcnlosJcgals; 

lotação: 
c) por motivo de remoção do policial de sua sede de 

d) em decorrência de causa emergencial devidamente 
justificada; 

e) por proposta do Delegado Geral de Policia Civil. 

11 • A pedido. a critério da Admtntslraçllo. ndo gerando direilo 
à percepção de nenhum beneficio financeiro; 

UI - por convenl~cla da disciplina, em rnzào da Lnstaurnçao 
de sindicância. processo disciplinar ou processo judicial de natureza penal, 
por fato ocorrido na área da ctrcunscrtçflo policial onde se encontra lotado; 

IV - a pedido. Jl<1ra outro localtdnde do Estado do Amapá, em 
que haja unidade policial, lndcpendcnlcmcnte do Interesse da 
Adminlslraçào: 
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a) para acompanhar cõnjuge ou companheiro. também 
servidor público civil ou militar. de qualquer dos Poderes da União. do 
Estado do Amapá ou de seus Municípios. que foi desloc:1do no Interesse da 
·Administração: · 

b) por motivo de saúde do servidor público estadual. 
cônjuge. companheiro ou dependente que viva ils suas expensas e conste do 
seu assentamento funcional. condicionada a comprovação por junta médica 
oficial.· 

V - por permuta. que se processa a pedido escrito de ambos os 
Interessados, ocupantes de Idêntico cargo, c nào será deferida se uma das · 

· partes. encontrar-se em condições de aposcntadorla dentro de um ano, 
contado da data do pedido. 

§ 2• O pedido de rcmoçâo deve ser apresentado ao respectivo 
Diretor do Departamento. o qual. após pronunciar-se o encaminhará no 
Delegado Geral de Policia Civil para des pacho nnal. 

§ 3' A remoção ·ex·officio", por conveniência da disciplina de 
que trata o Inciso 111 do § 1• deste artigo deve ser objetivamente 
demonstrada, c não gemra direito à ajuda de custo. fazendo jus somente <tO 
custeio do transporte, se for o caso. 

§ 4• A remoção deferida por permuta não gera direito a 
nenhum beneficio nnanceiro para qualquer das partes. 

§ s• A remoção a pedido para a capital do E;stado somente será 
concedida à policial civil que estiver desempenhando suas funções há pelo 
menos 02 (dois) anos na classe da categona funcional a que pertença. 
exceto se comprovada a necessidade de tratamento médico especializado. 
por Junta MMlca Oficial do Estado. do policial. de seu cônjuge. Olho ou 
dependente legal. 

Art. 51 . Não se considera relotação as operações policiais que 
exiJam o deslocamento do e.xerciclo do policial clvil para outro Município ou 
Comarca diversos da sua sede lulaclonal. assegurada à pcrcepçüo 
antecipada dos beneficios fina nceiros previstos nesta Lei. 

TÍTULO IV 

DAS CARREIRAS POUCIAIS CIVIS 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA 

Art. 52 . A Policia Civil é organizada em 03 {tres) carrcims. 
divididas em 04 (quatro) classes, com 06 (seis) padrões, cada uma, com 
níveis crescentes de atribuições c responsabilidades funcionais. 

Art. 53. A Policia Civil é estruturada conform~ os seguintes 
cargos, correspondentes às carreiras respectivas de: 

::>) Delegado de Policia; 

IJ) Agente de Policia: 

c) Oficial de Policia Civil. 

Art. 54. O número de cargos da carreira civil cst.-\ definido no 
anexo I desta Lei. 

CAPÍTULO n 

DAS ATRIBUIÇÕEs E REGIME DE TRABALHO 

SEÇÃO I 

DO REGIME DE TRABALHO 

Art. 55. Os Integrantes das carreiras policiais civis terüo 
regime especial de trabalho, com base de subsidio c demais vantagens 
fixadas e aulorizadas por lei, de acordo com o disposto no art.l 02, levando· 
se em conta a nature>.a específica das funções e condições para o exercício. 
os riscos a elu Inerentes. 

Art. 56. O regime normal de trabalho dos policiais civis do 
Estado. respeitado o estabelecido na especificação de cada cargo e, 
observada a regulamentação espccinca, é de 40 (quarenta) horas semanais. 

§ 1• Além do cumprimento do es tabelecido nes te artigo. o 
exercício de cargo em comissão prlvauvo de carreira policial exigirá de seu 
ocupante. Integral dedicação no serviço. podendo o servidor ser convocado 
sempre que houver Interesse da Admlnls traçào. na fomm estabelecida em 
seu regulamento. 

§ 2• A jornada nom1al de lrabalho. a critério da 
Administração, em regulamentação própria, poderá ser reduzida a pedido 
de policial estudante ou enquadrado em situações especiais. obedecida a 
proporcional redução da remuneração. 

SEÇÃO n 
DAS ATRIBUIÇÕES DAS CARREIRAS 

Subseção I 

Do Delegado de Polícia 

Art. 57. São alrlbulçõcs do Delegado de Policia: 

·I - dirigir, coordenar. supervis ionar c nscall~r ns atividades 
administrativas e opcrac.lonals do órgão e unidades pollclals, dlnglndo c 
orientando a Investigação crlmlnal c todos os atos de policia j udiciária da 
respectiva alçada: 

11 - cumprir e fazer cumprir , no âmbito de sua competência, as 
funções lnsutuclonals da policia civil: 

111- proceder à verlncação e exame dos atos llicitos chegados a 
seu conhcciJll('.ttlo. comanda ns providências juridlc:1s que o caso requer; 

IV - pratica r . todos os atos de policia judiciária na esfera de 
sua competência. visando a permanente diminuição ela crimlnalldarlc e da 
vlolencla; 

V - zelar pelo cumprimento dos princípios. normas c funções 
lns!lluclonals da policia civil; 

VI - Instaurar c presidir. com cxclus lvl'dadc, Inquéritos 
policiais, tennos circunstanciados. autos de prisão em flagrante c demais 
procedimentos de sua competência, cabendo-lhes, prlvaUvamcntc, o 
lndlciamcnto decorrente do livre convencimento juridlco-penal: 

VII - apreender objetos que tiverem relação com fatos 
delituosos, promover d!llgénclas, solicitar informações, exames periciais, 
remoções e produção de documentos necessários à formalização da prova 
criminal: 

VIII - manter o sigilo necessário à elucidação do fa to c às 
Investigações a seu cargo. 

Subseção II 

Do Agente de Polícia 

Art. 56. São atribuições do Agente de Policia: 

I - proceder a estudos c apresentar sugestões sobre técnicas 
investigatórias; 

11 - partlcl par da elaboraç.'io de atos normativos que envolvam 
matérta ligada às atividades lnvestlgallvas do órgão Policial: 

111 - assessorar estudos para a exccuçilo de projeto~ de 
organização c reorganização na ãrea Investigatória: 

fV - realizar todas as atividades Investigatórias necessártas à 
apuração das infrações penais: 

V - realizar diligências para o esclarecimento de lnfraç.ões 
penais, objetivando a apuração da autoria c da materialidade. emitindo 
relatórios circunstanciados dos atos realizados; 

Judlclâria: 
VI - executar as capturas determinadas pela autoridade 

VIl - Isolar locais de ocorrência de Infrações penais, a nm de 
reunir elementos de prova da autoria c materialidade do delito: 

Vll! - apreender Instrumentos relacionados à prática de 
Infrações penais; 

IX- efe tuar prlsõcs em flagrante; 

X- realizar Intimações c notificações: 

XI - auxiliar o Delegado de Polícia em todos os atos de 
Investigação e capturas ; 

XII - Investigar atos infracionais cometidos por adolescentes. 
por força do Estatuto da criança e do adolescente; 

XIII - efetuar o registro de oco'rrênclas policiais; 

XIV - tomar providências preliminares sobre qualquer 
ocorrência policial de que tiverem conhecimento, dando a respeito, ciência 
Imedia ta ao Delegado Policial, mesmo que se lmte de assunto estranho às 
atribuições da Delegacia ou órgão policial a que pertence; 

XV - realizar I.Jusca c apr~ensõcs, de acordo com as 
formalidades legais; 

XVI - proceder â busca de Informações relacionadas a 
atividades do crime organizado, auxiliando no seu combate; 

XVII - cxccutur os serviços de 11a turcza de polícia judiciária 
que lhe forem determinados, constantes do Código de Processo Penal, 
Código Penal e leglslaçM extravagante. observados o~ preceitos 
constitucionais : 

XVIII - conduzir viaturas policiais, embarcações fluviais, 
maritirnas c pilotar aeronaves em razão de missões policiais. observada a 
'devida habilitação para tal: 

XIX - opcrnr equipamentos de telecomunicações; 

XX - prestar todas as lnfommções necessârias à cheOa do 
serviço de investigações c às autoridades competentes: 

XXI - auxiliar na guarda c controle dos objetos apreendidos 
relacJonados aos proccdintento~ poUcJals qu e tro.mi'lom no õrgtto poHcJal; 

XXII - auxiliar na elaboração dos txJieUns estatísticos do 
órgüo policial; 

XXIII - alLxiliar na redação e preparação do expediente 
administrativo dos órgüos policiais. mantendo n documentação organizada; 

XXIV- participar de procedimentos disciplinares: 

XXV - colaborar com o Oficial de Policia nas tarefas 
processuais e adminis trativas dos órgãos policiais; 

XXVI - z.clar pela preservação dos bens materiais sob sua 
rcsponsabflJdode dlrcla ou tndh e la c c uJd:;1r pa.rn que haja o u:'lo con e to d os 
m~smos, especialmente de vlaturns: · 

XXVII - executar outras tarefas correlatas, podendo assumir 
as chefi as de plantão c Investigação: 

XXVIII - pesquisar vida pre{ll:essa dos Indiciados ou autuados 
em flagrante delito. 

Sub$eção III 

Do Oficial de Polícia Civil 

Art. 59. Sào attibt.içõcs de.. Oncla l de Pvlieia C1fil: 

I - realizar os trabalhos cartorários nos órgãos policiai~. 
mantendo o cartório oreanizado; 
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11 - escriturar ou orientar a escrttumçllo dos llvros 
cartonlrlos: 

lU - ter sob sua guarda e responsabilidade os livros 
cartorárlos. procedimentos policiais e demais documentos. que por força do 
oficio requerer: 

IV - classlllciiT em ordem os proccdtmentos pollclats. 
mandados. cartas precatórias e demais atos policias; 

v - Javrnr tem1os de abertura e encerramento do5 livros 
cartorárlos: 

VI -lavrar c expedir certidões: 

VIl - cumprir as formalidades processuais, lavrar termos. 
autos e mandados. com observàncla dos prazos necessários ao preparo. 
ultimação e remessa de procedimentos policiais de investigação: 

VIII - participar da elaboração de atos nonnativos que 
envolvam matéria ligada às atividades do Ó!llàO Policial: 

lX - assessorar estudos para a execução de projetos de 
organlzaç~o e reorganização na área pollctal: 

X - realizar as dlllg~nclas necessãrtas. a fim de Instruir 
procedimentos policiais. emitindo relatórios ctrcunstanclados dos atos 
realizados: 

XI - auxiliar na Investigação de fatos relacionados à 
elucidação de tnfrnçOes penais: 

XII - prestar contas à chefia Imediata do valor das nan~as 
recebidas. bem como do que constitui objeto de apreensão: 

Xlll - aprct:ndcr lnstmmentos relacionados à prática de 
Infrações penais: 

XIV - realizar apreensOes. de acordo com as formalidades 
legais: 

')01 - ter sob sua guarda e controle os objetos apreendidos 
relacionados nos procedimentos policiais que lhe forem distribuídos: 

XVI - tomar providencias prellminares sobre qualquer 
ocorrência policial de que tiverem conhecimento, dando a respeito. ctêncta 
Imediata ao Delegado Policial, mesmo que se trate de assunto estranho às 
atribulçOcR da Oel~gacla ou órgão policial a que pertence; 

')0111 - a uxlliar na apuração de atos Infracionais cometidos por 
adolescentes, por força do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

XVIII - prestar todas as lnfonnaçOes necessârias á chcOa do 
cartôrio c às autoridade~ competentes: 

XIX - executar todas as a tribuições relativas à atividade de 
policia judiclâria previstas no Código de Processo Penal. Código Penal e 
lejlislação extravagante. observados os preceitos constitucionais: 

XX - L'Oiaborar com o Agente de Polícia nas tarefas 
relacionadas à apuração de Infrações penais: 

XXI - conduzir viaturas pollelals. embareaçOes fluviais. 
mariUmas c pilotar aeronaves em razão de missões policiais. observada a 
devida habtltta~ào para tat: 

XXI I - elaborar os boletins eslatistlcos do órgão policial: 

XXIII - redWr e preparar o expediente administrativo dos 
órgàos policiais: 

XXN participar d~ procedimentos disciplinare:.. 
preferencialmente como Secretário; 

capturas: 
XXV - auxiliar o Delegado de Polícia nas Investigações c 

XXVI - ze!IIJ' pela preservação dos bens materiais sob sua 
responsabilidade direta ou Indireta c cuidar para que haja o uso correto do~ 
mesmos. especialmente de vlnturas; 

XKVII -operar equipamentos de te lecomunicações: 

XXVIII - execuliiT outras tarefas correlatas. podendo exercer a 
chefia de cartórln 

CAPÍTULO UI 

DO INGRESSO NAS CARREIRAS 

Art. 60. O Ingresso nas carreiras policiais civis far-sc·â por 
melo de nomca~~o nas Classes e Padrões Iniciais. das respec~vas Carreiras. 

de confom1ldnde com o disposto nesta lei c nas normas legais e 
regulamentares específicas 

§ 1" Para Ingresso na cam:ira de Delegado de Policia. além das 
cx:tgênclas constantes da primeira etapa. ex.tglr-se-â prova oral de 
conhcclrncnlos. com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil -
OAIJ. 

§ 2• As Instruções reguladoras do processo seleUvo scrao 
publicadas em edital nom1aUvo. que consignará. dentre outras. as 
seguintes informações: 

I - número de vagas a serem preenchidas para matrícula no 
curso de formação policial profissional; 

11 - condições ex.lglvels para o exame de higlde7. fistca: 

111 - etapas. tipo, caráter e número de provas, disciplinas ou 
conteúdo programâttco: 

, IV - técnicas a serem utlltzadas na seleção !'Sicolól(ica que 
tdenUOquem as caractcristfcas de per.;onalldade exJg1dru. para o bom 
desempenho profissional: 

V- atribuições Inerentes ao cargo: 

VI - provas de capacidade flStca e o desempenho mínimo 
cx:tgido para as mesmas; 

VIl - crtttrio de avaliação da tnvesugação funcional c socinl: 

VIII - crtttrlo de avallaçilo. classificação e desempate. 

Art. 61 . A lotação In letal de servidores policiais civis dnr·se·á. 
obrigatoriamente. em unidades localizadas nos municípios do Interior do 
Estado. levando-se rigorosamen te em conta a classtficaçào final obtida pelo 
mesmo no processo seletivo. 

Art. 62. Os servidores tntegmntes das carrctms policiais clvts. 
de acordo com a convenl!ncla e oportunidade da administração. poderão 
ser lotados em qualquer órgão ou unidade policial civil do Estado do 
Amapá. observadas as normas legais pertinentes. 

CAPÍTULO r/ 

DAS PROGRESSÕES E PROMOÇÕES 

SEÇÃO I 

DAS PROGAESSÕES 

Art. 63. Progressão é o avanço para avaliação de 
desempenho. com tntersticlo mlnlmo de 18 (dezoito) meses, do servidor de 
um Padrão para o qutro. na mesma classe. na escala de subsídios 
estabelecida nesta Lei. desde que. no periodo aquisitivo. nào tenha ausl!:ncia 
lnjustlfic-J.da ao serviço ou sofrido pena disciplinar. na forma da Lei n• 
0618. de 17/07/01. alterada pela Lei n• 0822. de 03/05/04. 

SEÇÃO U 

!>AS PROMOÇÕES 

Art. 64. A promoção consiste na passagem do policial civil 
estável de uma classe para outrn. na mc_qma carreira, por antiguidade ou 
merecimento. por ato de bravura, com atr1bulçilo de respectivo subsidio, 
confom1e disposto em regulamentação específica. 

Parágrafo único. As modalidades de promoção, os crltêrlos 
essenciais aos efeitos de efellvaçào do processo de avaliação à contagem dos 
pontos. bem como as disposições relativas à constituição da Comissão de 
Promoção serão objetos de rcgulamenlaçào específica. 

Art. 65. As avaliações para fins de análise de promoções serão 
processadas. anualmente. pelo Conselho Superior de Polícia Civil. através 
de Comissão de Promoção. obedecendo à ortentaçào normativa pertinente, 
estabelecida pela Secretaria de Estado dn Administração. pard vagas 
ocorridas até 31 (trinta e um) de março de rada ano. sendo 2/5 (dois 
quintas) preenchidas pelo critério de antiguidade e 3/5 (três quintos( por 
merecimento. conforme se dispuser em regulamento espt:cinco. 

Parágrafo único. Conslderam·sc vagas. pora os efeitos deste 
artigo. as decorrentes das ·promoções nele previstas c abertas 
sucessivamente nas respectivas classes. 

Art. 66. Na avaliação da antiguidade serã obsetvada a 
segutnte graduação: 

I - tempo de serviço prestado à respectiva clas&c: 

11 - tempo de serviço prestado à categoria funcional a que 
pertença o poltctal civil: 

lll - tempo de serviço prestado em unidades policiais do 
Interior do Estado: 

IV- tempo de servtço prestado O. Policia Civil: 

V - tempo de serviço prestado à SecretiiJ'Ia de Justiça e 
Segurança Pública: 

Parágrafo único. Aplicados os critérios do artigo anterior, em 
caso de empate entre 02 {dois) ou mais policiais civis. para promoção ã 
mesma vaga. tem preferi!ncla o c.:~ndldalo de maior Idade. 

Art. 67. O intersticlo c! detennlnadu pelo tempo liquido de 
excrr•clo do policial civil na classe a que perlcnrc. 

Art. 68. Na apuração do tempo líquido de efeUvo exercício são 
lnclu!dos os periodos de afastamento, derorrenles de: 

I • licenças. exceto a concedida pard tratar de interesses 
particulares c por mudança de de m!cillo: 

11 · exercício de car~o de provimento em comissão de direção 
chefia ou assessoramento no Governo do Estado: · 

lll · convocação para o serviço militar. para o Júri c outros 
serviços obrigatórios por Lei: 

municipal: 
IV · desempenho de mandato eldlvo federal. estadual c 

V · missão ou estagio para estudo. no Estado ou fora dele. 
quando autorizado por autoridac e competente. 

civil: 
Art. 69. Não poder .:i ~er promovido por merecimento. o policial 

municipal: 
I · em cxcrclclo :le mandato eletivo federal, estadual ou 

11 · em licença para !ralar de Interesses particulares c por 
mudança de domicilio: 

111 - cedido a outro órgão do Poder Público. na fonna do !i a• 
do art. 3" desta Lei. 

Art. 70. Compele ás Comtssocs de Promoção disciplinar a 
contagem de pontos para a aferição de nota do merecimento, bem como as 
demais disposições necessárias aos desempenhos de trabalhos de 
promoção. 

Art. 71. Em beneficio daquele a quem de direito caiba a 
promoção. t declarado sem efeito o ato que houver decretado 
Indevidamente. 



Maçapá, 23.03.2005 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 10 

§ 1' O pollclal ciVIl promovido Indevidamente Oca dcsobrtgado 
a restituir o que a mais houver recebido. 

§ z• o pôlicial civil a quem caiba a promoção. é Indenizado da 
diferença da remuneração a que tiver direito. 

Art. 72. A Delegacia Geral de Polícia Civil fará publlcar no 
Dlário .Oficlal do Estado. assim como, no Boletim Reservado da Policia Civil. 
em janeiro de cada ano. a lista de antiguidade dos seus respectivos quadros 
policiais de cada nivcl. contando os dlas de tempo de serviço na classe. na 
carreira e no serviço público. 

Par.\grafo único. As reclamações contra a lista de nnttguldade 
deverão ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dia.~. a contar da respectiva 
publtcaçào. e serão decididas pelo Delegado-Geral de Policia Civil. 

Art. 73. O mérito para efeito de promoção será aferido pdo 
Conselho Superior de Polícia Civil. seguindo os critérios previstos em 
regul11menlo especifico. observado o direito de recurso. 

§ 1' Os Interessados na promoção por mértto deverão se 
inscrever na data aprazada; 

§ z• Em caso de empate no aferlmento de mérito dos 
candidatos. obse•var-sc·á. dentre eles. os crttértos de antiguidade. 

Art. 74. Não poderá concorrer à promoção o policial clyll que: 

L - estiver respondendo processo administrativo disciplinar ou 
criminal: 

11 • Uver sido condenado. na esfera crlmlnnl ou adml~lstrattva. 
durante o Interstício. com sentença judicial transitada em julgado; 

111 - esllver cumprtndo pena de qualquer espécie. 

Parágrafo linlco. Nas hipóteses dos Incisos 11 c lll. por um 
período de O 1 (um) ano. a contar do fim dos efeitos dos Incisos 
mencionados, nào poderá haver promoção do servidor apenado. 

Art. 75. O Conselho Superior de Polícia Civil publlcará no 
J3olellm Reservado da Policia Civil a relação dos servidores policiais 
promovidos. 

Art. 76. Por um período de 03 [três) anos, a contnr da data da 
punição. na esfera criminal ou admlnlstrativn. não haver.l promoção do 
:;ervldor pollr.lal civil. Independente da natureza da falta. 

TÍTULO V 

DAS GARANTIAS, PRERROGATIVAS E VEDAÇÕES. 

CAPÍTULO I 

DAS !>ISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. n. Além das gamnUas asseguradas n~s Constituições 
Federal e Estadual e na legislação pertinente. aos policiais civis são 
asseguradas . as seguintes prcrrogattv:~s. garantia:; funcionais e 
Instrumentos de atuação: 

I -poder de policia; 

11 - Investigar possível ocorrência de tnfraç.ào penal; 

função; 
111 - usar dos títulos decorrentes do exerclcio do cargo ou 

IV- possuir carteira de Identidade funcional. com fé pübllca. 
com validade em todo o território nacional. Inclusive como documento de 
Identidade clvll: 

V - ter porte livre de arma em todo o territôrto nacional, sem 
rcstrtçào de acesso a qualquer lugar públlco ou privado. Inclusive. em melo 
de transporte; 

V1 - ter Ingresso e trànsilo livres. com franco acesso. em 
qualquer recinto público ou privado. respeitada a garantia constitucional da 
Inviolabilidade de domicílio: 

VII - a .prtoridadc nos serviços de lransporte c de 
comunicação. públicos c prtvados, em rnz:l.o de serviço; 

VIII - o uso privativo do emblema. Insígnias. disllntlvos e de 
uniformes operacionais que identifiquem a Policta Civil, ou quaisquer 
outros símbolos da Instituição; 

LX - realizar busca pessoal e veicular. necessárias às 
'atividades de prevenção e Inves tigação: 

policial; 
X - requisitar, quando necessário. o auxilio de outra força 

XI - requisitar. excepcionalmente, em caso de Iminente pertgo 
publico. e. Impossível outro procedimento. bens ou serviços particulares. 
assegurada a Indenização postertor ao respectivo proprtetário. em caso de 
dano. nos termos da lei; 

XII - ocupar função de chefia ou de direção c assessoramento 
supertor; 

XIII uso de for~. com os meios disponíveis. 
proporcionalmente ao exigido nas clrcunst:i.nctas, paro a defesa da 
Integridade fislca própria ou de terceiros; 

. XIV - convocar pessoas para figurar como testemunhas em 
dlllg~nclas ou outros procedimentos policiais a seu cargo; 

dq serviço; 
XV - atuar sem revelar sua condição de policial, no tnlcrcssc 

XVI - ser recoU1ido sob custódia especial da policia civil, 
quando presó .. antes da sentença transitada em julgado: 

XVII - cumprir prisão cautelar ou definitiva em dependência 
separada. Isolado dos demais presos: 

XVIII - ter a sua prts.'to Imediatamente comunicada à 
autoridade civil mais próxima, que acompanhará a lavratura do auto 

respec!lvo. e. em casos de .crtmes Inafiançáveis, recolherá o pollclal civil, sob 
custódia especial do órgão; · 

XIX - ter assistência juridlca do Estado. perante qualquer 
juízo ou trtbunal. quando acusado de prática de infração penal ou civil. 
decorrente do exercício regular do cargo ou em razão dele: 

XX - ter assistência Integral à saude quando vittmado no 
exercício do cargo ou em razào dele: 

XXI - ter seguro de vida c de acidentes, quando vitimado no 
exercício do cargo ou em razão dele. nos termos de regulamentação; 

XXII - permanente atualização. capacttaçao. aperfeiçoamento 
c formação profissional; 

XXIII - desagravo plibllco. 

§ 1° Constarão da carteira funcional: 

I - do policial clvtl da ativa, as prerrogativas dos Incisos. 111, IV, 
v. Vi. Vll e X deste artigo: 

LI - do policial civil aposentado, as prerrogativas dos Incisos 
111, IV e V deste artigo. exceto nos casos em que houver restrição declarada 
por junta médica oficial. 

§ z• Aos Integrantes da carreira policial civtl são vedados: 

a) receber. a qualquer titulo e sob qualquer pretexto. 
honorártos, percentagens ou custas de qualquer espécie; 

b) 

c) 
previstos na lei: 

d) 
função pübllca. 

e) 
previstas na lei. 

o exercício da advocacia: 

participar de sociedade comercial, ressalvados os c11sos 

exeréer, ainda que em disponibilidade. qualquer outra 

exercer atividade poliUco-parttdâria, salvo exceções 

§ s• Ao policial clvll. quando ofendido no exerciclo do cargo ou 
em razão dde, será promovld'l desagravo pübllco: 

I - de oficio: 

a) pelo Secretário de Justiça e Segurança Püblica, no caso 
dos policiais civis lotados em órgàos e a ele diretamente subordinados; 

b) pelo Delegado Geral de Policia Ctvll, nos demais casos. 

li - mediante representação: 

a) do ofendido ou seu procurador e. no c.aso de morte. pelo 
cônjuge. ascendente ou descendente: 

b) da entidade de classe. 

§ 4" A promoção do dcsagmvo tratado no parágrafo anterior. 
não elide a responsabilidade clvll.c eliminai em que Incorrer o ofensor. 

§ 5" O Dclcgado·Ceral de Polícia Civil. "ad rejcrcdwn· do 
Conselho Supertor de Policia Civil poderá suspender o excrcicio do direito a 
porte de anna. rclallvamcnte ao policial civil suspenso ou afastado de suas 
funções. e ao Inativo. cujo comportamento recomende essa medida. 

CAPÍTULO n 
DA ATUAL.lZAÇÃO E co ÁPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

Art. 78. O Estado proporcionará aos Integrantes da carreira 
de que trata esta Lei, observados os requisitos de convenl~ncia c 
oportunidade administrativa. cun;os de fon nação. aperfeiçoamento. 
cspeclnllzaçào. treinamen to e outras fonnas de atuall7.ação e capadtaçào 
profissional. 

§ I" Os cursos prcvtslos neste artigo serão. preferencialmente. 
programados e mlnlslmdos pelo órgão de Formaç;\o e Capacitação 
Profissional, de que trata o art. 20. sendo ele sua exclusiva competênçla os 
pe111nentes à atividade especifica de policl:t. 

§ z• Mediante programação c calendário previamente 
estabelecido, o órgão de Formação e Capacitação ProOsslónal, de que trata 
o art. 20 oferecerA. obrigatoriamente, a cada policial civil pelo menos OI 
(um) curso de aperfeiçoamento c capacitação profissional a cada IR 
(dezoito) meses de serviço na atividade policial. 

§ 3" A progmmação de que trata o panlgrafo anterior 
observar.\, obrtgaloriamcntc. a proporcionalidade entre os policiais lotados 
nas untdllcles da Capital c nos municípios do Interior do Estado. 

CAPÍTULO lli 

DAS RECOMPENSAS E HONRAIUA,S 

Art. 79. As recompensas que poderão ser concedidas ao 
pollclal civil são as seguintes: 

1- prêmios: 
11- elogios; 

111 - condecorações. 

Art. 80. Os premtos serão atribuídos pela produção de idéias. 
projetos ou trabalhos que favoreçam a melhorta e aperfeiçoamento dos 
serviços. assim como a redução dos custos operacionais para o serviço 
público. 

Art. 81. Entende-se ;>or elogio, para efeito desta Lei, a menç;\o 
individual que se faça constar do assentamento funcional ou ficha cadastral 
policial civil, em decorrência de atos meritórios que haja praticado. 

Art. 82. O elogio destina-se a ressaltar: 

I - ato que caractcrtze dedicação excepcional no cumprimento 
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do dever. transcendendo o que c normalmente exigível do poUcial civil por 
disposição legal ou regulamentar e que Importe ou pos.'la Importar risco da 
própria lnlcgrtdadc fislca: 

11 • execuções de servlços que. pela relevância c pela 
representatiVIdade para a Instituição c para coletividade. mere~m ser 
enaltecidos: 

lll · cumprimento do dever de que resulte s ua morte. Invalidez 
ou lcsào corporal de natureza grave. 

Ar-t. 83. As propostas de elogio poder.lo ser formuladas por 
qualquer autoridade ou cidadão. ao policial civil. em virtude de atos 
meritórios que haja praltcado. as quais semo submetidas à apreciação do 
Conselho Superior de Policia Civil. 

Ar-t. 84. O elogio. após ser apreciado pelo Conselho Superior 
de Policia Civil. será publicado na Imprensa Oficial. no Boletim Reservado 
ela Policia Civil c rcgl11trado na Ocha funcional do elogiado. 

Ar-t. 85. Os elogios fonnulados ao policial rtvll pelo 
Governador. pelo Secretário Especial do Desenvolvimento da Defesa Social 
ou pelo Sccrctãrto de Estado da Justiça c Segurança Pública não estão 
sujellos n apreciação nem aprovação pelo Conselho Superior de Polida 
CIVIl. fazendo-se sua divulgação Independentemente de qualquer 
formalidade. 

Ar-t. 86. Não consUlul motivo para elogio o cumprimento dos 
deveres Impostos aos policiais civis. exceto nos casos em que ocorrerem as 
hlpóle!;cs previstas nos Incisos do art. 84 desta Lei. 

Art. 87. Os elogios serão considerados oa avaliação do mérito 
policial. para cfello de promoção funcional. 

Ar-t. 88. O reconhecimento publico do Estado do Amapá para 
com os policiais civis que merecem deJ>laquc entre seus pares serã 
mamfe:.tado através de condecorações. na forma desta Lei. 

Ar-t. 89. As condecorações compreendem: 

I - Medalha de Mérilo Policial: 

11 • Medalha de Tempo de Serviço: 

111 • Diploma de Mérito Poltctal. 

Art. 90. O Chefe do Poder Executivo. através de Decreto. 
regulamentani a eoncessào dos premlos e condecorações previstas nesta 
Lei. 

TÍTULO VI 

DOS DIREITOS EM GERÁ!. 

CAPÍTULO I 

DO TEMPO DE SERVIÇO 

Ar-t. 91. Aos policiais civis o tempo de serviço comprccnd~ o 
periodo de efetivo exercício das alr!bulçõcs de cargo ou função. contando 
para c~te efeito. ressalvadas ns exceções previstas nesta lei. e respeitadas as 
nonnas constanlcs em legislação complementar. o afastamento em virtude 
de: 

1 trânsito p:1ra ler exercício em nova sede: 

11 - dtspontbllldadc. 

CAPÍTULO ll 

bAS FÉRIAS 

Ar-t. 9Z. Respeitada legtslaçào própria. o policial t.er.i direito 
por C."lda ano de serviço a 30 (trinta) dias dt! férias . de acordo com escala 
org:utlzada pelo Ulular de cada unidade policial. 

§ 1• Ao l!ntrar em go7.o de ferias. o poUclal ê obrigado. sol> 
pena de responsabilidade. a comunicar seu Chefe Imediato o seu ender~-ço 
eventual. na hipótese de deixar à sedt! de sua lulaçào. 

§ 2• Tem preferência para go1.0 de fêrlas nos meses 
correspondentes as férias l'scolarcs. mediante aprc.~cnlac;ão de comprovante 
idõmou. se for o caso. o policial: 

I • com Olhos menores. 1!111 Idade escolar. 

11 • com conjugue exercendo atividade escolar: 

111 · estudante. 

§ 3• Quando da Interrupção ou da reassunçào de exercício por 
go>.o de férias. devl!rá o falo ser comunicado ao ÓTJlàO de pessoal. para as 
ncccss.1rlas anolaçOes funcionais 

Ar-t. 93. 0:; servidores titulares de car~:,'os em comissão ou 
func;ào gratificada. quando da transmt~ào do cargo ou função por moUvu 
ele ferias. devem proceder a tnventárlo dos bl'ns l>Ob sua guarda. pi"O<'essos, 
Inquéritos. expcdlcnlc. stndlcã.ncia c boletins, devendo o servidor que 
a.~~umtr apor o seu ciente e encamlnhnr cópia ao Diretor de Departamento. 

Art 94. No interesse do serviço e devidamente justificada. a 
ch~na tmcdJ~ta podcrã 'nlSpcnder a conccssào ou dctem1inar a lnlerruJ>~r"ào 
do gozo de fenas. que poderão ser lnlcla<:!as ou rr.lntcW.das t.c1o logo cessem 
os mutlvos que deram causa à suspens~o ou JntcmJpc;ào. 

, Pat á grafo uni co. Na hlpolesc prevista neste artigo. o policial 
civil tem dlretlo a gozar o período restante das fért:1s com época oportuna. 

CAPÍnJLO m 

DAS LICENÇAS 

SEÇ~O I 

!>AS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 95. "l.espeltada a Lei aplicável aos servidores públicos 
civis do Estado do Amapá. ao pollctal clvU poclerã ser concedida licença: 

I · para frequentar curso. no Interesse da administração: 

11 - por acidente em seiViço. 

Art. 96. O policial. em gozo de licença. obriga·se a comunicar 
ao superior Imediato o local onde poderã ser encontrado. 

Ar-t. 97. O policial que. lnjusUficadamente. recusar-se a ser 
submelldo à Inspeção médica. determinada pela autoridade competente. 
serà punido com suspensão de até 15 (quinze) dias. cessando os efeitos d:. 
penalidade uma vez cumprida a determinação. 

Art. 98. Salvo disposição legal ou regulamentar em contrário. 
a licença é concedida pela autoridade a quem compele o provimento. 

Subseçiio I 

Da Ucença poro Freqilentar Clrso 

Art. 99. A llcen~ para freqüentar cun.o de põs-grnduação. 
aperfeiçoamento. eslflglo ou especialização fora do Estado. com 
remuneração Integral do cargo efetivo. só serã concedido ao policial estável. 
e dcpendcr.i. de prtvta autorização do Governador do Estado. ouvido n 
Delegado Geral ele Policia Civil. levando-se em conta a oportunidade. a 
convenlcncla e o lnlcrcssc da Admlnlslraçào. 

§ I" O prazo da licença sem o mesmo da durnçâo do curso em 
que o licenciado matrlculou·se. não caocndo pedido de prorrogação. 

§ 2• SO poderá ser deferido pedido de nova li<.:ença para 
freqüentar curso depois de decorridos. pelo menos. 02 (dois) anos da 
expiração do prazo da primeira. 

§ 3• O curso deve ser compatível com os Interesses da Policia 
Civil e oferecido por tnstltutçflo reconhecida pelo Mtnl::.tério da Educação. 

§ 4• O servidor a~ume o compromisso de apn:scnlar 
semestralmente. no mínimo. comprovante de frcqüénct.~ no curso. 

§ s• O policial licenciado reembolsará as remunerações 
percebidas em caso de dcststencla imoUvada do curso. ou da não 
aprc,;cntação e/ou defesa de tese. dissertação ou monografia quando 
eXJgidas para a conclusão do mesmo. 

Subseção n 
Da LicenÇQ por Acidente em Serviço 

Art. 100. O policial civil acidentado em serviço seni licenciado 
com remuneração Integral. 

§ I • Considera-se acidente em serviço. para os efeitos deste 
artigo. aquele que ocorra com policial civil da auva. quando: 

I - no excrrJclo de suas atribuições policiais. durante o 
expediente normal. ou quando determinado por autoridade <.:Ompetcnte. em 
sua prorrogação ou antecipação: 

11 - no decurso de viagens. em objeto de serviço. previsto em 
regulamentos. programas ele cursos ou autorizadas por autorlclnde 
competente: 

111 - no cumprimento de ordem emanada de autoridade 
competente: 

IV - no decurso de viagens Impostas por remoções: 

V - no deslocamento entre a sua residência e o órgão em que 
estiver lotado ou local de trabalho. ou naquele em que sua missào deva Ler 
lniC"Io ou prosseguimento e vlce·versa: 

VI - o d:mo resuilanle da ngrcssào não provocada. sofrida pdo 
policial no dcsempellllo do cargo cu em r.JZào dele: 

VIl - em ocorrcncta policial. na defesa e manutenção da ordem 
publica mesmo sem determinação explícita: 

VIII · no exercício dos deveres previstos em leis. regulamentos 
ou lnstruçOcs baixadas por autoridade competente. 

§ 2" Considem·sc u.mbêm acidente em serviço. para os fins 
est.abl'lccldos na lcgiSiaç-;\o vlger·te. os ocomdo.q nas situações do § 1•. 
ainda quando não sejam eles a <.:ausa única c exclusiva da morte ou c!" 
perda ou redução da capacidade c'o policínl. desde que. entre o acidente c a 
morle ou lnL"apacidadc para o ~.crvlc;o poUcJal. lmja relação de causa c 
efello. 

§ 3" Considera-se acidente em scrvlço lodo aquele que se 
vertOque pelo exercício das atnltuições do cargo. provocando. direta ou 
Indiretamente lesão corporal. perturbações funcionais ou doença que 
detennine a morte: a perda totnl •lu parcial. permanenle ou temporária. da 
capacidade ftsica ou mental para " trabalho. 

§ 4 • Não se apllcn o disposto neste artigo quando o acidente 
for resultado de transgressão dlsc pltnar. Imprudência ou desidia do policial 
acidentado ou de subordinado seu. eom sua aqulescéncla. 

§ s• 1\ autoridade policial competente. no.~ casos previstos 
neste artigo. far.i registro ml'luC'IoiO do fato. no qual deverã con~lf:,'ilar todas 
as provas colhidas. encaminhando expediente relativo ao apurado do óTJlão 
de pessoal da Secretaria. para Om de Instauração de slndlcãncla. 

TÍTULO Vll 

OA REMUNERJI.ÇÃO E !>AS VANTAGENS 

CAPÍnJLO I 

DA REMUNEJU.Ç~O 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES 6E1W:S 
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Art. 101. Remuneração é o subsidio acrescido das vantagens 
pecuniárias a ditivas, ou a ele Incorporado. na forma prevista nesta Lei ou 
em legislação especifica . 

Art. 102. A remuneração dos integrantes da carreira policial 
civil sem fixada alraves de subsidio mensal. em parcela única. vedado o 
acr~sclmo de qualquer gratificação. adicional. abono. prêmio. verba de 
representação ou outra especle remuneratória, ressalvadas as de natureza 
compcnsalõrta ou lndenlzalõria, obedecido, em qualquer caso, o disposto no 
art. 37. Incisos X e XII da Conslllulção Federal. 

§ l • A remuncraçào dos integrantes da carreira policial civil 
será fixada através de subsídio mensal. em obediência ;;o ;:r!. 39. § 4 " c/c 
art. 144. § 9 ' da Constituição Federal. 

§· 2" As tabelas de s ubsidlos dos s ervidores Integrantes da 
carreira policial civil. de que trata cst:l Lei, são as constantes nos anexos ll 
c 111. 

Art . 103. O subsídio. ou qualquer vantagem atrlbuída ao 
policial civil não pode ser objeto de arresto. sequeslro ou penhora, S.."llvo 
quando se tratar de: 

1 - prestação ele a limentos decretados judicialmente: 

11 - reposição à Fazendo l"übllca. 

§ 1• As reposições à Fazenda Estadual, devidas por policial 
civil, serão descontadas em parcelas mensais não excedentes da dccima 
parte do s ubsídio. exceto em caso de recebimento Indevido de diária cuja 
Importá nela será restituíd:l de uma só vez. apuradas as respons:~bllidades. 

§ 2' Não cabe o desconto parcelado em caso de exoneração ou · 
abandono de cargo. 

Art. 104. Perde o policial civil: 

I - o valor referente ao dia de lrabalho, se não comparecer ao 
serviço. salvo motivo previsto em lei ou se acometido de mole~tla 
comprovada , de acordo com as disposições constantes nesta lei: 

11 • um terço do subsidio do dia. quando comparecer ao serviço 
com atraso máximo de uma hora ou quando se retirar antes de findar o 
penado de lrabalho: 

111 • um terço do subsídio se punido com a penalldade de 
suspensão superior a 30 (trinta) dias. independente de conversão em multa, 
se for o caso. 

§ l ' No caso de faltas s ucessivas sào computodos para efeito 
de desconto. os sábados. domingos c feriados Intercalados . 

§ 2' O policial clvll que. por d~nça. não puder compasecer ao 
serviço, fica obrigado a fazer uma pronta comunicação do seu es;ta:do ao 
Chefe Imediato, para o necessário exame médico c aprcsenta<;ão de 
ates ta do, caso requisitado. 

§ 3• Se no :ltcstado médico csllvcr, expressamente, dccfurnda 
a lmposslblltdadc do comparecimento ao serviço, não perde ele o sub~idío, 
desde que as faltas não excedam a 3 (três) dias durante o mês o: o a tcstadb 
seja apresentado até o 4' (quarto) dia do Inicio do impedimento. 

SEÇÃO U 

DA FREQÜÊNCIA 

Art. I 05. Para efeito de pagamento. apur.tr-se-á frcqilência do 
s~gutn·~c tiiüd=::-: 

r . pelo ponto: 

[[ . pela forma a ser determinada·. quanto aos policiais civis 
não sujeitos ao ponto. 

§ 1• No registro de ponto devem ser lançados todos os 
elementos necessários à apuração da frcqii.êncla. 

§ 2• Salvo nos casos previstos em lei ou regulamento é 
lenninanlemenle vedado dispensar o policial civil do registro do ponto c 
abonar faltas ao serviço. 

§ 3• A infração do parágrafo anterior determina a 
responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem, sem.prcjmzo de 
açao disciplinar que for cabível. 

CAPÍTULO n 

DAS VANTAGENS 

Art 106. São vantagens asseguradas ao policial civil. as de 
· ensatórlo hem eomo os direitos garantidos 

cnr.iter lndenlz:llório ou comp rll - art 39 § 3" da Conslilu!ção 
constiluclonahnente. nos tcimos presc os no . . . . 
Federal. 

Art 107. Alem do subsídio, poderá ser defendo ao ~llclal 
lvll o a amento de Indenizações. não Incorporáveis à r;muneraçao ou 

· ~ro~ent~ p~ra nenhum efeito. em obediência ao art. 39. § 4 c/c art. 144, § 

g• da Constituição Federal. 

SEÇÃO I 

DAS :INDENIZAÇÕES 

Art . lOS. Constituem indenização ao policial civil: 

1 • ajuda de custo: 

11- diária; 

1Í1 _ Indenização de localidade. 

Subseção I 

Do Ajudo de Custo 

Art. 109. A ajuda de custo, como compensação das despesas 
de Instalação é devida ao pollct"l ciVIl que. no.lnlcresse do serviço, passa a 
ler excrcic!o em nova sede. com mudança de domicilio em carãlcr 
permanente, c será calculada sobre o subsidio do servidor conforme 
disposto em regulamento, sendo concedida na seguinte proporção: 

a) até ISO (cento e cinqüenta] quilômetros da Capital - valor 
de OI (um] subsidio; 

b] de 151 (cento e cinqucnla c um) a 400 (quatrocentos] 
quilômetros da Capital -valor de 02 (dois) subsídios: 

c) acima de 400 (quatrocentos) quilômetros da capital - valor 
de 03 (três) sub,;ídlos. 

Parágrafo único. O penado de pennanéncia na nova sede não 
poderá ser lnfcrtor a 02 (dois) anos. 

Art. 110. Não se concederá ajuda de custo ao policial civil: 

l · que, em virtude de mandato eletivo. deixar de assumir o 
exercício do cargo: 

11 - cedido para qualquer entidade de direito público, na fonna 
do § a· do a rt. 3° desta Lei; 

lll - r~movtdo, a pedido, por pennuta ou por conveniência da 
disciplina, obedecido ao devido processo legal. 

Art. 111. A ajuda de custo será restituída: 

I - quando o policial civil não se transporto r paro1 a nova sede 
no prazo de 30 {trinta) dias: 

Jl - antes de terminada a missão. regressar voluntariamente . 
pedir exoneraçào ou abandonar o serviço: 

li[- quando. n o prazo minlmo de 12 (doze)'meses, retornar à 
sede de suas atividades. salvo nos casos de exoncraç.'lo. 

Art. 112. O policial civil terá direito à ajuda de custo. no valor 
de 50% (ctnqilenta por cento) de s eu subsidio tnlctal, por ocasião de sua 
nomeação em cargo efetivo. quando for lotado para sede diversa da 
localidade de sua resldi:ncia. 

Subseção n 
t>as Diárias 

Art. 113. Ao policial civil que se deslocar temporariamente em 
objeto de serviço da sede de sua lotação. conceder-se-á além do transporte. 
diá ria a tit ulo de indenização das des pesas de alimentação c pousada, de 
acordo coin crilcrtos estabelecidos na legislação em vigor. 

Ar t . 114. O valor da diária. nos termos do::sta Lei, é calculado 
por penodo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do m omento de partida, 
considerando-se como O I (uma) diária, 3 fração superior a 12 (doze) horns. 

Parágrafo ünlco. As frações de período são contadas como I / 2 
(melai diária. quando superiores de 04 (qualro) horas e Inferiores a 12 
(doze] horas. 

Art. 115. O policia l civil que receber dlârla de forma Indevida 
é oürigado a restitu ir, de uma só vez, a lmporlãncla rcccbld:t, apuradas as 
res ponsabilidades em procedimento admlnislratlvo. 

Par.igrafo ünlco. Na a puração das responsabilidades. 
constatada mã-fé. apllc:tr-se-á. a pena de suspensão de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias: e na reincidência, a de demissão à bem do serviço público. 

Subseçao m 
t>a Indenrzoç(lo de localidade 

Art. 116. A tndenlzação de localldadc é devida ao policial civil 
que for designado para excrccn sua atividade em município do interior do 
Esiado. 

Parágrafo único:. <ils valores. critérios e formas de concessão 
serão regulamentados no prazo de 60 (sessenta] dias, a contar da 
publicaç;\o desta Lei, por ato do Chefe do Podere Executivo. 

TÍTULo vm 

DO REGIME DI.SCIPL.!N;.I.R 

CAPÍTUl-O X 

. 1>05 DEVERES 

Art. 111.:.São deveres funcionais do policial clvU: 

I - ser leal e fie l aos superiores Interesses do Estado e da 
lns lituição Policial Civil: · 

11 - dedicar-se. com exclusividade. ao serviço pollclal. exceto 
nas hipóteses previStas em lei; 

lll - ter conhecimen to das atribuições funcionais. observar e 
cumprir.as normas c- regulamentos lnsUluidos pela Policia Civil, mantendo
se permanentemente atualizado para dllfl!lgaçào à seus subordinados, 
quando for o caso: 

IV - respeitar as leis, as _ autoridadt!S constituídas. as 
instituições públicas e o povo: 

V - cumprir, rigorosamente. às ordens s uperiores , s alvo· 
quando manifestamente il~gals; 

VI - exercer com zelo, dedicação. eficlencla e probidade as 
atribuições do cargo: 

VIl - zelar pela va loriZação da função policial e pelo respeito 
aos direitos do cldadào c da dignidade da pessoa humana: 
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VIII - proceder na VIda publica e particular de modo a 
dtgntncar a função policial; 

IX - Informar. Incontinente, à autoridade a que esUvcr 
diretamente subordinado e ao Órgão de Recursos Humanos. toda e 

qualquer alteração de endereço residencial c telefone. Inclusive no período· 
de férias. licenças ou afastamentos; 

X · prestar lnformaçOes corretas ao solicitante ou encaminhá
lo a quem possa prestá-las; 

XI · residir onde exerça seu cargo ou função, quando lotado 
em unidade policial locall:tada no Interior do Estado; 

XII · freqüentar, com assiduidade. cursos Instituídos e 
ministrados pelo órgão de F'ormação e Capacitação ProOsslonal. de que 
trata o art. 20. para fins de aperfeiçoamento e atualização de seus 
conhecimentos profissionais; 

XJIJ • portar permanentemente o distintivo e carteira de 
Identificação policial que lhes foram fornecidos legalmente; 

XIV · guardar sigilos sobre assuntos da administração a que 
tenha acesso ou conhecimento. em razao do cargo ou função; 

XV • manter espírito de solidariedade. cooperação e lealdade 
para com os demais colegas de serVIço; 

XV1 • :telar pela economia do material c conservação do 
patrimônio publico. sobretudo daqueles cuja guarda ou ullllzaçào llie seja 
confiada; 

XVII - observar os princípios Institucionais da Policia Civil; 

XVIII - manter conduta publica e privada compaüvel com a 
ética e moralidade exigidas para o excrelclo de cargo policial; 

XIX- ser assíduo c pontual ao serviço; 

XX • cuidar de sua aparéncla fislca c do asseio pessoal quando 
em serviço; 

XXI · representar contra Ilegalidade, omissão ou abuso de 
poder que presenciar ou vir a tomar conhecimento; 

XXII - submeter-se obrigatoriamente, quando convocado, a 
avaliação de ordem psicológica c social; 

XXIII -VETADO 

Parãgrafo unleo. A representação de que trata o Inciso XXI 
será encaminhada pela via hierárquica c apreCiada pela autoridade superior 
àquela contra a qual c formulada. assegurando-se ao representado o 
contraditório e ampla defesa. 

CÃPÍTULO II 

DÃS PROIBIÇÕES 

Ãrt . 118. Ao Policial Civil é vedado: 

§ I" Constituindo Infração LEVE: 

I - faltar com espírito de cooperação e de solidariedade para 
com os companheiros de trabalho. em assunto de serviço; 

11 - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais. quando 
solicitado a faze-to; 

111 - recusar fé a documentos públicos; 

IV - promover manifestação de apreço ou desapreço à terceiros 
no recinto de repnrilção policial; 

V · coagir ou aliciar subordinado no sentido de nuar-sc a 
associação proOsslonal ou sindical ou a partido político; 

VI - manter sob sua chefia Imediata, em cargo ou função de 
conflança eOnjugc, companheiro ou parente até o segundo grau civil: 

VIl - apresentar-se ao serviço com vcstuàrio Incompatível com 
o decoro das funções ou sem condlçOes satisfatórias de higiene pessoal. 
:.alvo quando no cumprimento de missão policial que a justifique; 

VIII · deixar de ldentiOcar-sc ou de ostentar distintivo quando 
solicitado ou quando as circunstâncias o exigirem; 

IX - dclxnr. sem justa causa. de submeter-se à lnspeç:.O 
medica. detcrrnlnnda por lei ou por autoridade competente; 

X- Impontualidade; 

XJ - deixar de saldar dividas legitimas ou de pagar com 
regularidade pensões a que esteja obrigado por decisão judicial; 

XJJ - Ingerir bebidas alcoólicas, ou outras substánclas 
analogas, quando em serVIço; 

XIII - permutar serviço sem expressa autorização da 
autoridade competente; 

XIV - tratar habitualmente de Interesses particulares na 
repartição; 

XV - ausentar-se do serviço sem expressa autorização da 
chcna imediata ou da autoridade a que estiver subordinado; 

XVI - contrair diVIda ou assumir compromisso superior às 
suas possibilidades Onancelras. comprometendo o bom nome da Instituição 
policial à qual serve; 

XVII - deixar de tratar os superiores hierárquicos e os 
subordinados. com a deferência e a urbanidade devidas; 

§ 2" Constituindo Infração CRAVE; 

I • utlll:tar pessoal ou recursos materiais da repartição em 
serviços ou atividades particulares; 

11 - atuar, como procurador ou lnlermcdlálio, junto a 
repartições públicas. salvo quando se tratar de bcncnclos prcvldcncl:lrloo 
ou nsslstencials de parentes nté o segundo grau c de cônjuge ou 
companheiro; 

111 - proceder de forma desldlosa; 

IV - manter atos civis ou comerciaiS de natureza econômica. 
relação de amizade ou exibir-se em publico com pessoa de notôria e 
desabonadora conduta e antecedentes criminais, salvo se em razao de 
serviço; 

V • deixar de tomar provldfnclas necessárias 'ou de comunicar 
Imediatamente à autoridade competente. falhas, Irregularidades ou 
perturbação de ordem que lenha presenciado ou de que tenha 
conhecimento; 

VI - In lcrfcrir em assunto policial que não seja de sua 
competência; 

VIl · divulgar ou propiciar a divulgação. por qualquer melo e 
sem a autorização da autoridade competente. de nolictas ou fatos que 
prejudiquem ou venham comprometer o trabalho policial; 

VIII - praticar ato que Importe em escândalo ou que concorra 
para comprometer a função pollclal; 

IX - divulgar ou propiciar a divulgação atravts da Imprensa 
fatos ocorridos em repnrilção policial, bem como referir-se desrespeitosa e 
depreciativamente às autoridades e atos da administração ou tecer 
comentários que possam gerar descrédito à Instituição policial; 

X • dirigir viatura policial com Imprudência. Imperícia, 
negligência ou sem portar documento de habilitação; 

XJ • manter atos civis ou comerciais de Interesse econômico ou 
relacionamento de a.múade ou intimo. de qualquer de suas formas, com 
pessoa que decorrente de qualquer ato judicial ou preso em flagrante, 
encontre-se sob custódia policial. Inclusive com relação aos familiares do 
mesmo; 

XII criar animosidade. velada ou ostensiva, entre 
subalternos, superiores ou entre colegas. ou Indispô-los de qualquer forma; 

XIII -apresentar embriague:t habitual ou em serviço; 

XIV - exercer atos de comércio a qualquer titulo ou, sem 
expressa autorização. prcmovcr. subscrever ou Incentivar linhas de 
donativos dentro da repartição; 

XV - utili:tar-se do anonimato para qualquer fim; 

XV1 • ausentar-se do município ou da sede da unidade policial 
em que preste serviço, sem prévia autorização superior. exceto para a 
pr:itlca de atos ou dlltgênclas para a qual esteja legalmente habllltado; 

XVII - retirar. ainda que temporariamente, sem prévia 
anutncla da autoridade competente responsável. qualquer documento ou 
objeto da reparUc;Oo; 

XVIII - opor reslst~ncla Injustificada ao andamento de 
documento, processo ou execuçiiO de serviço; 

XIX - acometer à pessoa estranha ao quadro das carreiras de 
policiais ou dos servidores lotados em órg.lo d" ctrutura da Policia CIVIl. 
fora dos casos preVIstos em lei. o desempenho de atribuição que seja de sua 
responsabilidade ou de seu subordinado; 

XX - deixar de atender a convocação para missão ou operação 
policial da qual tenha sido comunicado, assim como ausentar-se da mesma 
sem expressa autorização da chefia Imediata ou autoridade a que estiver 
subordinado; 

XXI - deixar de comparecer ao serviço. sem préVIa 
comunicação e/ou jusiiOcação a chefia Imediata ou autoridade a que estiver 
diretamente subordinado, salvo motivo justo; 

obrigação; 
XXII - s imular doença para esquivar-se ao cumprimento de 

XXIII - nào se apresentar. sem motivo justo e comprovado. ao 
fim de licença, para o trato de Interesses particulares, ferias ou dispensa de 

serVIço. ou. ainda, depois de tomar conhecimento que qualquer delas foi 
Interrompida por ordem superior; 

xxrv - perrnlllr que presos conservem em seu poder 
Instrumentos com que possam causar danos nas dcpend~nclas a que 
estejam recolhidos. ou produzir lesões em terceiros; 

XXV - omitir-se no zelo da Integridade fislca ou moral de preso 
sob sua guarda; 

XXVI -desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisào 
ou ordem judicial. bem como sobre elas emlllr oplntao de criUca; 

XXVII - freqüentar lugares c ambientes incompalivcls com o 
decoro da função policial, salvo em razao de serviço; 

XXVIII - atribuir-se a qualidade de representante de qualquer 
repartição ou órgao policial, ou de seus dirigentes, sem que esteja 
expressamente autori:tado a fa:té-Jo; 

XXIX- deixar de concluir, nos prazos legais. sem moUvo justo. 
procedimentos c Inquéritos policiais ou disciplinares. ou. quanto n estes 
uiUmos. como membro da respectiva comissão. negligenciar no 
cumprimento das obrigações que lhe. são Inerentes; 

XXX - entregar-se à pr.illca de vielas lliclíos ou atos 
atentatórios à moral e aos bons costumes; 

XXXI - Indicar ou Insinuar nome de defensor para assistir 
pessoa que se encontre respondendo a processo ou Inquérito policial; 

XXXII - lançar em livros oOclals de registro anotações. 
queixas. rclvlndlcnçOcs ou quaisquer outras matérias estranhas à finalidade 
deles; 

XXXIII - ordenar ou executar medida privativa de liberdade 
Individual, sem o cumprimento das formalidades legais. ou com abuso de 
poder; 

XXXIV - deixar de comunicar Imediatamente à autoridade 
judiciária competente a prisão em fiaJ!rantc de qualquer pessoa: 

XXXV - levar à prisão e nela conservar quem quer que se 
proponhn a ~estar Onnça pern1ltlda em lei: 
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XXXVI - praticar ato lesivo da .honra ou do patrimônio da 
pessoa. natural ou juridica. com abuso ou desvio de poder. ou sem 
competência legal: 

XXXVI! - atentar. com abuso de autoridade ou prevalecendo
se dela, contra a inviolabilldade de domicilio; 

. XXXVI!l - negllgenc!ar a guarda de objetos pertencentes à 
repartição policial e que, em decorrência da função ou para o seu exerciclo, 
lhe tenham sido confiados, possibilitando que se danifiquem ou extraviem: · 

XXXIX - dar causa, Intencionalmente, ao extravio ou 
danificação de objetos pertencentes à repartlçào policial e que, para os fins 
mencionados no Item anterior. estejam confiados à sua guarda: 

XL - prevalecer-se. abusivamente, da condição de servidor 
policial: 

XLI - conceder dlarias com o objetivo de remunerar outros 
serviços ou encargos. bem como recebe-las pela mesma rnzào ou 
fundamento; 

XL!l - dar causa à Instauração de sindicância ou processo 
disciplinar. imputando a qualquer servidor público. Infração de que saiba 
tnoC"r.niP:; 

XL!ll - deixar por condescendência, de apurar infraçáo 
disciplinar comcllda por subordinado ou, se for o caso, de levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente; 

XLIV - oferecer rcpre~entaçào ou queixa infundada contra 
qualquer colega ou superior hierãrqulco: 

XLV - deixar de atender prontamente as requisições para a 
defesa da fazenda pública: 

XLVI - veicular noticia sobre serviços ou tarefas em 
dcscnvolvlmcnlo ou realizadas pela repartição ou contribuir para que sejam 
divulgadas ou. ainda. conceder entrevistas sobre as mesmas. sem 
autorização da autoridade competente: 

XLVII - ferir ou desrespeitar. por qualquer modo. a 
hierarquia. 

XLVIII - fazer uso Indevido do equipamento de radio· 
comunicação da Policia Civil, em transmissão de carãler adverso com as 
finalidades da atividade func ional, constituindo-se ainda em tnfraçào: 

a) permlllr que terceiros utilizem o equipamento de rádio 
funcional. sem a expressa autorização da autoridade competente: 

b) deixar de comunicar ao chefe Imediato. ou omitir em nota 
de ocorrência. relalólio de plantão ou outro documento fonnal de 
comunicação. Informação sobre o uso Indevido do rãdio fu ncional de que 
tenha pre~enclado ou que seja de seu conhecimento; 

c) dar loques. fazer ruídos ou proferir gracejos no r;ldio 
funcional, em quaisquer circunstâncias, perrnlllr ou conscnllr que alguém 
assim proceda, Junto a seu posto de serviço; · 

XLIX- deixar de concluir. nos prazos legais, sem justo motivo. 
procedimentos Investigatórios ou disciplinares ou quanto a estes últimos. 
negligenciar no cumprimento das obrigações que lhe são Inerentes, 
apresentando conclusão não compatível com a prova dos autos: 

L - tomar parte em jogos proibidos. ou jogar os perrnllldos. em 
recinto policial, de modo a comprometer a dignidade funcional; 

LI - recorrer pessoalmente ou por pessoas Interpostas a 
terceiros com o propósito de auferir vantagens ou postular designações, 
remoções, licenças c promoções em desacordo com as nom1as 
regulamentares ou regimentais, ou ainda, supcrpondo-se às autoridades 
diretamente responsáveis e ao Interesse administrativo: 

LI! - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis 
com o exercício do cargo ou função e com horário de trabalho; 

Llll .: Insubordinação c lncontlncncla verbal: 

LIV - indisciplina grave em serviço. 

§ 3• Constituindo Infração GRAviSSIMA: 

I - participar de gerência ou administração de sociedade 
privada. personificada ou não personificada. salvo a participação nos 
conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que o 
Estado detenha, direta ou Indiretamente, participação no capital social ou 

em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para preStar 
serviços a seus membros, c exercer o comércio. exceto na qualidade de 
acionista. cotista ou comandltárlo; 

I! - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 
outrem. em detrimento da dignidade da função Pública: 

III - aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado 
estrangeiro: 

IV- praticar u.sura sob qualquer de suas fom1ns: 

V- lnassiduldade habitual: 

VI -embriaguez eventual. em serviço; 

VIl - lançar. inlcnclonalmcnte. em registros oficiais. papéis ou 
quaisquer expedientes, dados errôneos ou lncomplctos que possam induzir 
a erro. bem como tnsciir neles anotações Indevidas; 

VIU - fazer uso Indevido de arma. algema. distintivo. colete 
Identificador, carteira policial ou de bens da repartição. bem como cedé-los 
a quem não exerça cargo policial; 

IX- receber propina. comissão. presente, agrado ou vantagem 
de qualquer especle. em razão de serviço ou do exercício de suas 
atribuições; 

~ - praticar ato definido em lei como abuso de autoridade. 
tortura, Improbidade administrativa, crime contra a administração pública. 
crime contra o patrimõnio ou corrupção, em qualquer de suas formas: 

XI .- maltratar preso sob sua guarda ou usar de violcncla 
desnecessária no cxcrciclo da função policial; 

XJI - submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame 

ou constrangimento não autorizado em lei; 

XJIJ - praticar ato definido como crime pela lei que dispõe 
sobre medidas de repressão ao trállco ilícito e uso Indevido de substâncias 
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica; 

XJV - praticar, patrocinar ou de qualquer forma facllilar. 
incentivar ou permitir a ocorrência de jogos ilegais ou proibidos: 

XV - participar, direta ou Indiretamente, de atividade que 
esteja associada com a criminalidadc, qualquer que seja sua fom1a. 

Art . 119. Entende-se por inass lduidadc habitual a falta ao 
serviço. sem causa justificada, por 45 (quarenta c cinco) dias. 
Interpoladamenle, durante o periodo de 12 {doze) meses. 

Art . 120. Será destituído o policial civil ocupante de cargo de 
provimento em comissão, ou de função grallflcada. ou ainda. o integrante 
de órgão de deliberação coletiva. que pratique Infração discipllnar punível 
com a penalidade de suspensão. 

Art. 121. Quando houver conveniência para o serviço, a pena 
de suspensão de até 60 (sessenta) dias, pode ser convertida em multa, na 
base de 500A. (cinqüenta por cen to), por dia da remuneração, obrigado, ne~tc 
caso, o policial civil a pcnuanecer em serv iço. 

Art. 122. O ato punitivo deve mencionar os dispositivos legais 
que fundamentam a penalidade. 

Art. 123. A aplicação de penalidade pelas infrações 
disciplinares constantes desta Lei, não exime o policial civil da obrigação de 
Indenizar os prejuízos causados ao Estado. 

Art. 124. Na aplicação das penas disciplinares serão sempre 
consideradas as circunstâncias atenuantes c agravantes. 

Art. 125. Considerar-se-ão, a inda. quando da aplicaçáo das 
penalidades, a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que 
dela provierem para o serviço público, especialmente para a Instituição 
policial. c os antecedentes funcionais. 

Art. 126. As penas de demissão c cassação de aposentadoria 
ou disponibilidade são aplicadas pela autoridade competente para nomear 
ou aposcnk1.r. 

Art. 127~ Incumbe ao Conselho Superior da Policia CIVil, nos 
termos de regulamento Interno próprio. processar e j ulgar os pedidos de 
reabilitação requeridos por policial civil. observados os seguintes requisitos: 

I - Interstício de 02 (dois) anos, para as Infrações puníveis com 
a pena de advertência ; e de 05 (cinco) a nos para as demais, a contar do alo 
punitivo: 

ll- conduta exemplar. c bons serviços comprovados. 

Art. 128. As cassações de aposentadoria ou disponibilidade 
aplicam-se: 

1 - ao que praticou, no exerciclo do cargo, fal ia punível com 
demissão: 

11 - ao que. mesmo aposentado ou em disponibilidade, aceitar 
representação, comissão ou pensão de Estado Estrangeiro. sem prévia 
autorização da autoridade competente. 

Parâgrafo úntco. O policial civil aposentado ou em 
disponibilidade que. no prazo legal não entrar em exerciclo do cargo a que 
tenha revertido ou s ido aproveitado, responde a processo disciplinar. e uma 
vez provada a Inexistência de motivo Jus to, está sujeito à pena de cassação 
de aposentadoria ou disponibllldade. 

CAPÍTULO ill 

DAS PENALIDADES 

Art . 129. São penalidades disciplinares: 

I - advertência; 

ll - suspensão: 

lll - demissão; 

IV - demissão a bem do serviço público; 

V - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

VI - destituição de cargo em comissão; 

VII- destitu ição ele fnnçi\o comissionada. 

Art. 130. Na aplicação das penalidades serão consideradas a 
natureza, a gravidade da Infração cometida e as clrcunstãnclas em que foi 
praticada. os danos que dela pr0\1crem para o. serviço público. a 
repercussão do fato, os antecedentes funcionais e a relncidéncia. 

§ I • São clrcunslãnclas atenuantes de falta disciplinar: 

·1 -boa conduta funcional: 

11 - relevàncla de serviços pr~tados: 

lll - ter s ido cometida, a Infração, em defesa de direito próprio 
ou de terceiro. para evitar mal maior: 

IV - haver sido mínima a participação do policial civil no 
cometimento da Infração: 

V - ter o agente: 

a) procurado espontaneamente c com eficiência logo após o 
cometimento da infração, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências ou ter 
antes do julgamento. repa rado o dano civil: 

b) cometido à Infração sob coação de superior hlcrãrquleo. ou 
sob tnnuêncla de violenta emoção. provocada por ato Injusto de terceiro: 

c) confessado, espontaneamente. a autoria da Infração 
Ignorada ou Imputada a outrem; 
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d) mais de 05 (cinco) anos de serviço com bom 
comportamento. antes da Infração: 

V1 - ter· a ação sido cometida no Interesse da Organização 
Policial ou em defesa de seu nome. 

§ 2• São circunstâncias agravantes de falta disciplinar: 

I · má conduta funcional: 

11 . prâtlca simultânea ou conexão de duas ou mais 
transgressOes: 

111 · reincidência: 

IV - ser praticada a transgressão em concurso por duas ou 
mais pessoas. durante a execução de serviço, em presença de subordinados 
ou em público: 

V - ter sido praticada a ação com premeditação ou com abuso 
de autortdade. 

Art. 131. São causas de justificação de falta disciplinar: 

I - motivo de força maJor. plenamente comprovado; 

11 - ter sido cometida à transgressão na prática de ação 
merttórta. no Interesse do serviço. da ordem ou da segurança publica: 

111 - ter sido cometida à transgressão em legitima defesa. 
próprta ou de terceiro, em obediência à ordem supertor não manifestamente 
Ilegal. em estrtto cumprtmento do dever legal ou quando. pelas 
circunstâncias, não for exigível outra conduta. 

§ t• O ato de Imposição da penalidade menclonarã sempre o 
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. 

§ 2• Não haverá punição. quando, na apreciação da falta, for 
reconhecida uma das causas de justificação prevista neste artigo. 

Art. 132. A advertência será aplicada por escrito. nos casos 
d~ violação de proibição constante de qualquer dos Incisos do § ) • do artigo 
118. c Inobservância do Código de Etica c de dever funcional previsto em 
regulamentação ou norma Interna, que n~o justiOque Imposição de 
penalidade mais grave. 

Art. 133. A suspensão serã aplicada em caso de relncldéncla 
das faltas punidas com advertência e de violação das proibições previstas 
no § 2• do artigo 1 18, não podendo exceder o prazo de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único. A penalidade de suspensã,o por tempo 
superior a 30 (trinta) dias Implica automaticamente na perda do subsídio. 

Art. 134. A pena de demissão se rã aplicada nos seguintes 
casos: 

I · abandono de cargo: 

11 - Incontinência pública ou conduta escandalosa. na 
repartição: 

111 · Insubordinação grave em serviço: 

IV - ofensa fislca. em serviço. a servidor ou a particular, salvo 
em legitima defesa própria ou de outrem: 

V · revelação do segredo do qual se apropriou em razão do 
cargo: 

públlcas: 
V1 - acumulação Ilegal de cargos. empregos ou funçOes 

V11 · transgressão aos dispositivos constantes do § 3• do artigo 
11 8 desta Lei. 

Arf. 135. O policial clv11 mantcrâ observância. tanto mais 
rtgorosa. quanto mais elevado for o grau hierárquico, dos seguintes 
preceitos. que constituem o Código de Êtlca Policial: 

opressão: 

I · servir à sociedade como obrigação fundamental : 

11 - proteger vidas e bens: 

111 - defender o Inocente e o fraco contra o engano c a 

IV - preservar a ordem. repelindo a Violência: 

V - respeitar os direitos e as garantias Individuais: 

V1 - Jamais revelar tibieza ante o perigo e o abuso: 

V11 - exercer a função pollclal com probidade. discrição e 
moderação, fazendo observar as leis com clareza: 

V111 · não permitir que sentimentos ou animosidades pessoais 
possam Influir em suas decisões: 

IX • ser lnllexivel. porém justo. no trato com os delinqüentes: 

X - respeitar a dignidade de pessoa humana: 

XI • preservar a confiança e o apreço de seus conCidadãos pelo 
exemplo de uma conduta lrrcprccnsivel na vida pública c na particular: 

XII · cultuar o aprimoramento lêcnlco-profisslonal; 

XIII - amar a verdade e a responsabilidade, como fundamentos 
da ética do serviço policial: 

XIV - obedecer às ordens superiores. exceto quando 
manifestamente Ilegais; 

XV · nào abandonar o posto em que deva ser subs tituído sem 
a chegada do substituto: 

XVI · respeitar e fazer reseettar a hierarquia c a disciplina do 
ser;vtço pollclal: 

~I· prestar auxilio. ainda que não esteja em hora de serviço: 

a) a fim de prevenir ou reprimir perturbação da ordem pública: 

b) quando solicitado por qualquer pessoa carente de socorro 
policial, encaminhando-se à autoridade competente. quando Insuficientes 
às providências de sua alçada. 

XVIII - considerar medida extrema o uso de arma de fogo: 

XIX- não lnfilglr. Instigar. uem tolerar atos de tortura e outros 
atos cruéis ou desumanos: 

XX - assegurar a plena proteção à saúde das pessoas. sob sua 
custódia: 

XXI - considerar a corrupção e o abusq de autoridade 
Incompatíveis com a profissão policial; 

XXII - preservar o nome da corporação policial e o seu próprio 
como bens preciosos e absolutamente IrrenunCiáveis: · 

XXIII - cultivar o respeito. a soiJdariedade e a lealdade no 
convivlo policial: 

XXIV · jamais se valer da autoridade para obtenção de 
proveito pessoal; 

XXV - ter como norte que o prestigio da polícia civil está 
diretamente vinculado à preparação moral e profissional de seus 
integrantes. 

Art. 136. A demissão será declarada a bem do serviço 
público. e lncompatlbillza o ex-servidor para nova Investidura em cargo 
público estadual. pelo prazo de 05 (cinco) anos. na ocorrencla das seguintes 
hipóteses: 

I - prãtlca habitual de crime comum: 

11 - tronsgressOes constantes dos Incisos 11. IX e X do § 3' do 
art. 118. 

Art. 137. Não poderá retomar ao serviço público o policial 
civil que vier a ser demitido ou destituído de cargo em comissão pelas 
seguintes hipóteses: 

estadual; 

organizado; 

desta Lei. 

1 -aplicação Irregular de dinheiro público: 

11 - corrupção: 

llJ - lesão aos cofres púbUcos e dilapidação do palrlmõnlo 

IV - colaboração. em qualquer grau ou nível, com o crime 

V - transgressão dos Incisos Xl a XV do § 3' do artigo I 18 

Art. 138. Será cassada, sem prejuízo das responsabilidades 
ciVil c penal: 

I - a aposentadoria de Inativo que tenha froudado. por 
quaisquer meios. os requisitos de sua aquisição c concessão: 

11 - a disponibilidade do Inativo que houver praticado, na 
allvldade. falta punível com a dern.lssão. 

Art. 139. A demissão. nos casos dos Incisos I e 111 do artigo 
137, Implica na lndlspon.lbllldade dos bens e ressarcimento ao erário. sem 
prejuízo da ação penal cabível. 

Art. 140. Conngura abandono de cargo a ausência sem justa 
causa do servidor ao serviço por mais de 30 (lrtnta) dias conscculivos. 

llrt. 141. Nos casos de embriaguez habitual a pena de 
demissão deixará de ser aplicada se o servidor for conslderodo por junta 
médica. dependente químico. devendo ser afastado para se submeter a 
tratamento, sem prejuízo do subsídio do cargo. 

Parágrafo único. O tratamento a que se refere este artigo será 
acompanhado pelo serviço psicossocial da policia civil, mediante 
permanente avaliação do progresso do servidor. atestando a oportunidade 
do retomo ao exerciclo da função. 

Art. 142. Constitui transgressão disciplinar grave cometida 
por membro do Conselho Supertor da Polícia Civil ou de Comissão 
Disciplinar. punida com suspensão de 90 (noventa) dias e conseqüente 
substituição. qualquer ato destinado à modificação ou ocultação da 
verdade. com vistas a favorecer ou prejudicar servidor policial civil. seja 
modificando. alterando ou fraudando. por qualquer melo. a legal aplicação 
das disposições desta Lei. 

Art. 143. As regras de funcionamento da Corregedoria de 
Policia, de apuração de faltas cometidas e aplicação de penalidades 
admlnlstrallvas aos servidores policiais civis, serão feitas por decreto. 
respeitadas as disposições constantes no Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis do Estado. bem como. a legislação administrativa 
que trata do tema. 

Art. 144. As penalidades Impostas ao policial civil serão 
registradas nos assentamentos funcionais e publicadas no Diário Oficial do 
Estado e/ou no Boletim Reservado da Policia Clv11. 

Art. 145. CQJllo medida cautelar e a fim de que o servidor não 
venha a Influir na apuração da lrregulartdade. a autoridade lnstauradora do 
processo disciplinar ou sindicância poderá determinar. o seu afastamento do 
exercício do cargo. pelo prazo de até 60 (sessenta) dias. sem prejuiw da 
remuneração. · 

§ t• O afastamento .Poderâ ser prorrogado por Igual prazo. 
mediante justificação da autoridade lnstauradora do respectivo 
procedimento, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que nào 
concluído o processo. 

§ 2• O policial civil afastado preventivamente das funções terá 
arma. distintivo e demais equipamentos pertinentes ao trabalho policial 

recolhidos pelo Corrcgcdor·Gcral de Policia, respeitado o disposto no "rt. 
77. § 5• desta Lei. 

Art. 146. O policial civil será Imediatamente afastado do 
exercício de suas funçOes até decisão transitada em julgado. quando: 

§ 1• Denunciado por crime: 

a) contra a administração pu?llca: 

b) classificado como hediondo. 

§ 2• No caso de condenaçào e não sendo este de natureza a 



Macapá, 23 03 2005 (DIÁRIO OFICIAL) Pág 16 

determinar a demlssào do pollclal. a critério da Administração, continuará o 
mesmo suspenso até o cumprimento total da pena. 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 147. A atividade policial é considerada perigosa, com 
prcjuizos à saúde c à Integridade llslca, de permanente risco de vida c de 
natu:;eza eminentemente têcnlca-cspcclall7.ada, para todos os efeitos legais. 

Art. 148. Enquanto não houver servidores com o tempo de 
serviço necessârio para o preenchimento dos cargos previstos 
perccntualmente para cada classe, a Administração, em caráter excepcional 
c temporário, poderá preencher os cargos vagos com servidores de outras 
classes. 

Art. 149. O Delegado de Policia goza de autonomia e 
Independência no exercício das funções de seu cargo, sendo Inviolável pelas 
opiniões que extemar, ou pelo teor de suas manifestações procedimentais, 
com seus atos somente podendo ser revistos pelo Poder Judiciário, podendo 
ainda requisitar. diretamente, de entidades públicas ou privadas, 
infonnações. documentos, exames c perícias, nccessarios à instrução de 
procedimentos policiais, observando o princípio constitucional da 
legalidade. · 

Art. 150, O período mínimo de pennanência do Policial Civil 
em uma unidade policial é de OI {um) ano. podendo. em casos excepcionais, 
ntcndido o interesse da administração c ouvido o Conselho Superior de 
Policia Civil, ser o referido prazo modlfkado. 

Art. 151. O delegado de policia titular de unidade de policia 
localizada no Interior do Estado é obrigado a fixar residência no respectivo 
munlciplo. · 

Art. 152. Os pollclals civis Integrantes do quadro em 
extinção do ex-Território Federal do Amapã c à disposição do Estado 
poderão exercer cargos de natureza especial c em comissão ou funções 
comissionadas pertencentes à estrutura organizacional da Policia Civil, sem 
distinção da classe a que pertença. a critério da Administração. e gozará<;> 
de todas as prcrrogatlvas. atribuídas aos policiais do quadro do Estado, 
constantes desta Lei, Inclusive, no que se refere a deveres c obrigações, 
enquanto perdurar o vínculo profissional na forma do respectivo convênio 
firmado entre o Estado do Amapa c a União Federal. 

Art. 153. Os a tuais ocupantes dos cargos de guarda de 
presidia. quadro em exlinç.'i.o, confom1e Lei n• 0618/01. ilens 4.14, 5 .3.2 c 
anexo 11 , exercerão os mesmos direitos c atrll>ulçOes pertinentes aos cargos 
de Agente de Policia Civil. 

Art. 154. O enquadramento dos atuais Integrantes da 
carreira policial civil far-se-á mediante posicionamento que assegure a 
pennanancla na mesma classe e padrão em que se encontrem. 

Parágrafo único. O subsidio dos Integrantes da carreira 
policial civil será fixado de forma que. entre CU!'reiras, o valor máximo do 
subsidio de uma delas não excederá a . 05 (cinco) vezes os valores mínimos 
dos subsídios das outras. 

Art, 155. Nonnas Gerais de Ação da Policia Civil do Estado do 
Amapà, elaborada por Comissão Espc!cial da Policia Civil c aprovada por alo 
do Delegado Geral de Policia, definirão atribuições e competências dos 
órgãos da estnttura organizacional da Policia Civil. bem como, de seus 
dirig~ntes, e uniformizará os procedimentos das atividades nas áreas de 
atuação pertinentes à policia judiciária que. dentro da competência 
especiflca de cada órgão. guardanl similaridade e objetivos comuns. 

Art. 156. Os cargos de direção, os cargos em comissão c as 
funções de confiança que compõem a estrutura organizacional da Policia 
Civil só poderJ.o ser exercidos por servidores Integrantes do quadro 
permanente de carreira da Policia Civil, obedecidas às qualificações 
especificadas em lei. 

Parágrafo único. São cargos privativos. além dos cspeciflcados 
nesta Lei: 

ai de delegado - titulares de unidades c ôrgàos policiais; 

bl de agente da classe especial • chde de plantão c chefe de 
Investigação: 

cl de escrivão da classe especial -chefe de cartório. 

Art. 157. Aos policiais de carreira que vierem a exercer os 
cargos de Delegado Geral de Policia ou de Secretário de Estado da Justiça c 
Segurançn Pública e &crciárlo Especial de Desenvolvimento da Justiça 
Social Oca assegurado o exerciclo da atividade policial dispensado de escala 
de plantão em qualquer órgão ou unidade policial, durante a pennanênc ia 
no cargo. 

Art. 158. Fica autorjzada a lnstlluiçáo do Ooklim Reservado 
da Polícia Civil, para divulgação de atos oficiais Internos da área da Polícia 
Civil. 

§ I • Nenhum policial poderá alegar desconhecimento dos :ltos 
publicados no Boletim Reservada da Policia Civil ou no Diário Oficial do 
Estado. 

§ 2" Para efeito do d isposto no § I •. o Boletim Reservado da 
Policia Civil c 6 Diário Oflclal deverão ser distribuídos regularmente a todas 
as repartições policiais. 

Art. 159. Toda documentação pessoal, bem como, qualquer 
a lteração ocorrida na vida funcional do policial clvtl será regis trada nos 
assentamentos fu nc!onals , pelo setor competente, após publicação no. 
Boletim Reservado da Polícia Clvll. nos casos cabivels c. quando for o caso. 
no Dlàrlo Oflcla!. 

Art. 160 . Compete, privativamente, ao Delegado Geral da 
Policia Clvtl. autorizar a expedição das carteiras de Identidade funcional dos 
policiais civis, 

Art. 161. Para os casos oml5sos, c que não colidam com a 
presente lei. aplicar-se-a, subsidiariamente, ao policial civil, as disposições 
do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Amapà. 

Art. 162. Lei estadual disporá sobre a crinção do Curso 
Superior de Policia Civil. mantido pelá Academia lntegrnda de Policia Civil 
em convênio com Instituição de ensino superior devidamente credenciada , 
destinado a graduação de servidores poltclals civis. conforme regulamento. 

Art. 163. Fica o Poder Executivo autorizado a balxnr os atos 
necessàrios ã regulamentação desta Lei. 

Art. 164. Esta Lei entra em vigor e gera seus efeitos. a partir 
de O J de março de 2005. 

Art. 165. Ficam revogados o panigrafo único do art. I • e os 
artigos 2°. 4°. 6", 7° C 8". da Lei n• 0637, de 14 de dC"LCmbro de 2001. 

Macopá, 23 de março de 2~ 

/ OIM7 dI~ ~r IA- Jj 

ANTÔNIC WALOEZ ~ ~IL'yA 
Governador 

I I 

ANEXO I DA LEI N° 0883 DE 23 DE MARÇO DE 2005 

NÚMERO DE CARGOS DA CARREIRA DE POÚCIA CIVIL 

CARREIRA: POÚCIA CIVIL 
CARGO: DELEGADO DE POÚCIA 

,- -- - ·--·-----------,---:--·-
Quantidade 

f--- ---=--·---.... ..... ·----·-1--.:..._=------j 
f..----------·-"E"'s"'p:':e:'-ci:.::a:<.)_ ___ _ _____ ,2:0:0'---- ..-...-j 

Classe 

f------
J• 20 .. -----~------+--~---1 

. 2.~-- 20 3' --------~---~2~0---~ 

Total 

CARREIRA: POÚCIA CIVIL 
CARGO: AGENTE DE POLÍCIA 

ao 

.---- ---- --------- · , ____ .... -.- - --, 

Classe Quant idade 
~ --- ----:;o-------;--;-------t---;-;;;:;--l 
1--r--- · _ _ _ -_ .. _---==~E-·~s~p~•~.c~l~~~-... -... -. -.. -.. -.. _-_---+_-::-_-::-_-=--::-_-_,_;..;:,;~-;~===~-1 

z· 123 .. -----~,.-----=---+---:-::7----1 
3~ ··---------+---1~2:::!4 __ -1 1-- ----

Total 

CARREIRA: POÚCIA CIVIL 
CARGO: OFICIAL DE POLÍCIA 

493 

.----------- - ----.. .. .... _ ---·----~ 

Classe Quantidade 
1--------::--,--.,...-- ------.. ·- . .. . -.-,5--
l----- - ---=-E:ocs'-"p:':c::.ci:.::a:.:.l ________ .. . " ----·--

1' 25 
2' 25 

f-- - ... 3' 25 
)------ - -----"'--- -----+---=----! 

Total 100 
L_ ______ _ _ ___ __JL__ _ _ __ .. 

ANEXO II DA LEI N° 0883 DE 23 DE MARÇO DE 2005 

ANEXO ll - POÚCIA CIVIL 

DELEGADO DE POÚCIA 

CLASSE NIVEL PADRÃO SVBSÍDIO · 
GPS24 VI 6.095.34 
GPS23 v 5.946,67 

eSPECIAL 
GPS22 r-/ 5.801.63 
GPS21 In 5.660. 13 
6PS20 II 5.522.08 
GPS19 I 5.387,39 

-
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61'518 VI 
61'517 v 
GPS16 IV 

t• 
61'51!5 m 
61'514 n 
61'513 I 

GP512 VI 

GP511 v 
61'510 IV z• 
61'509 m 
GPS08 n 
Gf'S(JT I 

GPS06 VI 

GI'SO!l v 
61'504 IV 

3. 
61'503 In 

61'502 n 
GPSOI I 

5.25.'1.99 

5.127.79 

5.002.72 

4.880.71 

4.761.67 

4.645.53 

4.532.22 

__ ... ~ 4._421.~ 

4.313.84 

4.208.62 

4.105.97 

4.005.83 
' . 

3.908.12 

3.812.80 

3.719.80 

3.629.08 

3.540.57 

3.454.21 
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Auditoria 
Wellngton de Carvalho Campos 

PORTARIA Nt 013/2005-AUDITORIA 

O AUDrrOR GERAL DO ESTADO DO AMAPA, 
nomeado pelo Decreto n• 0003 de 01 de janeiro de 
2003. usando das abibulções que lhe são conferidas 
pelo artigo 23, Inciso IX, do Dec:reto(N) n• 5223 de 29 
de Outubro de 1997 • que aprova o Regulamento da 
Auditoria Geral do Estado. e 

Considerando o constante da claúsula sexta (l·a e ll·fl 
do contrato n• 003(2004-AGE/AFAP, e ainda os Itens 32 
e 33 do edital da Tomada de Preço n• 00312004-AGE; 

RESOLVE: 

Designar JOlO fERREIRA DOS SANTOS, Contador, 
como representante da Auditoria Geral do Estado. na 
equipe AGE/MAP para atestar e dar conformidade nas 
fatun~s da CASS - Auditores e Consultores SIS -
Auditores Independentes, referente a execução dos 
serv1ços prestados de Auditoria Independente na 
Agência de Formento do Amapá 5/A- AFAP 

\ ~capá\ 18 d~rço de~. 
\A_t\l._,l \L_\,J~ 

ANEXO In DA lEI N" 0883 DE 23 DE MARÇO DE 20C_ 

ANEXO m - POÚCIA CIVIL 

WEUNGTON DE CARVALHO CAMPO~ 
AUDITOR GERAL DO ESTADO 

"""'ut..o ,U>O DE LICITAÇÃO 

AGENTE DE POÚCIA CIVIL 
OFICIAl DE POÚCIA CIVIL 

CI.ASSE NIVEL PAWO 5U8SÍOIO 

GPM24 VI 2.417.98 

GI'M23 v 2.359.00 -
GPM22 IV 2.301.46 

ESPEciAl 
GI'M21 In 2.245.33 

GI'M20 n 2. 190.57 

GPM19 I 2.137.13 

GPM18 VI 2.085.02 

GI'M17 v 2.034.16 

GPM16 IV 1.984.54 
t• 

GPM1!5 In 1.936.14 

GPM14 n 1.888.92 

GI'M13 I 1.842.85 

GPM1Z VI 1.797.91 

GPM11 v 1.754.05 

GPMIO IV 1.7 11.27 z• 
In 1.669.54 GPWY9 

GPM08 n 1.628.81 

GPINJ7 I 1.589.08 
.·. 

GPM06 VI 1.550.33 

~05 v 1.512.51 

GPM04 IV 1.475.62 
3. 

GPM03 In 1.439.84 

GPM02 n 1.404.51 

GPMOI I 1.370.~6 

Procuradoria Geral do Estado 
Ricardo Souza Oliveira 

PORTAII.IA 
N° 013/05-f'GE 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
• DO ltJUJ>Â, no uso das atribuições que lhe sio corter1du 

pelo litigo 28, lncUos I e IX da Ui Compl.,eràt rfl 0006, de 
18 de ooooto de 1994, · 

RBOt.VE: 

Hcmoloo- o ~<ntl> do servidor ffRNANOO 
UBIRAELSON Df BARROS PEIXOTO, Datit~, lotado 
nau. Proondon.-G""'I do Estldo, que .. deslocou da ..de 
de suas liiMdades, Mocapó, lb! o Comora de ~ran~l do .lorl, 
no periodo de 21 • 2J de março de 2005, p.111 protccalor 
Contesbçio no Açôo de lndt11lzoçio - Processo rfl 4266/04 
)UntO ao Poder Ju:fldár1o naquelo Conmu. 

[)i. .. ciindo Cwnpro-se. Publique-se. 

~
o do Pr -<;:"'". I, em 18 de 

"'""" de 2005 • 

Pro<>~Rdor o , - uddo 

Uil{!~ 
-~~-
Wdiogtoftlde Can-elho Compot 

Auditor Geral do EJiodo 

CONVlTEN •oo1noos 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO N • 28720.00 124noos 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATOOAL DF. CONSUMO 
DAT I\ DE ABF.RlVRA 24 DE FEVERl::tRO DF. 2005 

Voncedoruledjudoudu 
Em primeiro lu~ o r por ilem: 
OI· E V AKAÚJO: iteat, 
08,09,10,11,1S,I6,17,111,19.2S,26,27,J0,32,3J,J.I e 57. 
02-0.M.BARROS: itens, 06,07,12,1J,14.2J.l4,2ll,29,31 e 36. 
03- ARNALDO BRAZIL DA SILVA -Mf.: itt11s, 
01.02,03,Q4,0~,20,21 ,21,3~J7JSJ9,~8.50,Sl,S2.~,s4 e SS. 

Em seguntlu lugar por item: 
01- E V ARAÚJO: lteu, 06,07,12,1l,14,20.23,24,29,31 e 36. 
02-0.M.RARROS: ilus, 
O I ,02.03,04,0S.OS,09,1 0,11, 15,16,17, 19,21 ,22,25,26,27 ,30,32,33,3 
4,3S e 57. 
03- ARN.UOO RRAZIL DA SILVA ·Mt:: item 18. 
04-F-G.S. COII~RCIAI.: Irem 23. 

I l 1 
Março de 2005 

Secretarias de Estado . ~ 

Administração 
Carlos Alberto Sampaio Cantuârta 

PORTAIUA No303/l005- 5EAD 

o Secretâno de estado da ~ do Governo 
do Amapá, usando das atnbulç6es 1J11! lhe fcnm conferld.ls 
pelos Deaetos n"o 1.497, 16 de outlb'o de 1992, 0148, de 23 
de )anetn:> de 1998 e 1373, de 10 de li!verelro de 2003 e tendo 
em VISta o oonbdo no"'-- ProtlOallo Ga'III/~OG n° 
8187/2005, 

RESOLVE: 

PORTARIA N° 3 Olf /2005 -SUO 

o Seottáno de Estado da Mnn~ do Golterno 
do Amapá, USindo das atnblioies CNe lhe foram conferidas 

Pãg. 17 

pelos 0ecmr:>s nos 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de feverero de 2003 e tendo 
em vista o oonlido no ProciUo- ProtlOallo Ge1'111/SESA n" 
43791/1004, 

R ESQLV E: 

Indústria e Comércio 
Celso Alves CAndido de Deus 

~DE uaTACAQ. 

O Govemo do Estado do Amapí, iltn~s da ~~ro 
d~ Tndú<tria, COmHoo e Mltt~nw:âo e de sua ComlssAo 
1\;m>dnenll! de l.ic.IIIÇio, tom .. jJÚblk.:. que promovet!. 
a lk:1td9JO, confOrme ~~ÇM) •~1)(0: 

HOOAUDADE: C..tta COnvite nn 0212005. 
TIPO: ~nor Preço POr t~ns 
DATA: 3010312005 
HORÁRIO: 10:00 h 
LOCAL: 4<Jdlt6ri<J I SE/COM - Jlv 4nd t~ry sln. 

l.lguinhn - 2• andar. 
OIJJETO: Contn~o de empre54 ~r• fornecimento de 

~s:ugens aérus nacionais e internacionais 
ctmfo.'me anuo 01. 

A Comissio Permanente de UCJtaçio enoontr .. -se a 
dispOsiÇAo pam esclai"KI-ntos de dúvidas, 
mform~cêe!: ccm;J!emer.t3~ e enrretJa de ed1t6~ nc 
endereço t~trt•rn,.,M"~O. 

C.QHlSSJo PERHANENTE DE UCITACAO 

~yJSODEUC~ 

O Govemo do EstMJo do ÁrNp~ • .tnvis d• S.O.ta,. 
de Indústria, Comffdo e Hinençlo e de sw Comlsüo 
Permanenll! de I.Jar.çio, toma públiat que promoveri 
a lidta~o. conforme espedfiaçio a,.ixo: 

HODAUDADE: C:.tta Convlll! n° 0312005. 
nPO: Henor Preço 

- DATA: 3110312005 
HORÁRIO: 09:00 h 
LOCAL: Auditórfo I SETCOM - Av. Ana Nery $/n, 

Lagulnho - 2" andar. 
o•JETO: Conmçio de em~ ~,.. adquirir velaJ/o 

.. uromotor utihQrlo, aJm 05 lugares e 
combustível diesel, conforme anexo Ol. 

A ComlssAo Permanente de ~çlo ençontn-se • 
disposJçlo ~n ~redmentDs de dúvidas, 
lnformaç{Ses comple-r4res e entrega de edib/s no 
endereço retromendon.clo. • 

Maa~. 21 de m•n;o de 2005. 

~s:i:. 
E IIÁ/lTINS 

nr. /SEICOH 

Receita Estadual 
Rubens Orlando de Mirando Pinto 

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS 

EDITAL DE JULGAMENTO Pf'OOI/200$ 

RECURSO VOI.UI.rTÁRIO Pf'0021200S 
PROCESSO !f' 28730.1)04} 7512003-IPVA 
PROCEDÊNCIA: NACAPÁ-AP 
RECORRJ!Inll.: NIVALOA PORTAL DO ESPIRJTO SANTO 
RF.C:ORRIDA: FAZF.NDA PÚBIJCA FSTAOUAL 
RELATOR: CONS.1ZAJAS MA TitiAS Al'mJNES 
Dii.T/1. DO JULGAMENTO: 0S.1l4!2Q(K. 

Macapá.~7 de owço de 21m. 

y·~~ 
nta clu C'.F.RF/1\P. 
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S.~municação 
Marcelo Ignácio da Roza 

w~-·---·-

_P O R T A R I A N° 012/05 - SECOM 

O Secrdário de Estado da 

Comunicação, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas, pela Lei N" 0617 de 16 de Julho de 2001 

e, Dec.reto n° 0037 de 03 de Janeiro de 2005. 

RESOLVE: 

Art .1 ° Designo r a servidora MARIA 

ELIZABETE ABI>ON MOREIRA SILVA, Chefe da 

DAA, código CDS-2, poro responder acumulativamente 

como Chefe de Gabinete/SECOM, código CDS-3 , 

durante a ausência da r espectiva titular, no período 

de 17.03 à 27/03/2005 sem ônus para o Estado. 

Art.z• Dê-se Ciência, Cumpra-se e 

Publique-se. 

Macapá-AP, I março de 2005. 

s.~I!V}{;.:,~~& 
[ Serviço Social Autônomo J 

Amprev 
Sérgio José Menezes de Oliveira 

JUSTIFICATIVA N° 019/2005 - PROJUR/AMPREV 

~ae>~ á, ElJ!,)L 
Rat111~n ""!'~ d~Lj)t 

SÉRGI00i . ~EIRA 
Diretor Presidente da AMPREV 

PROCESSO NO: 0139/2005- GAB/ AMPREV 
ASSUNTO: Dispensa de licitação. 
FUNDAMENTO LEGAL: M. 24, li e Parágrafo Único da lei 
Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 
FAVORECIDA: Empresa GRAF. EDIT. DA AMAZÔNIA LTDA 
OBJETO: Confecção de Informativos: 2.500 (dois m11 e 
quinhentos) exemplares, que tem como intuito a divulgação das 
ações desenvolvidas por esta entidade, jurco aos servidores. 
VALOR: R$ 15.500,00 (Quinze mil e quinhentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa no 
3390.39.00.00 "Outros Serviços de Terceiros - PJ". 

Senhor Diretor Presidente: 
Submeto a presenre justficativa para a apreciação e 

competente ratificação de Vossa Senhoria, com fundamento 
legal no art. 24, inciso li e parágrafo único da Lei Federal no 
8.666/93, com suas alterações IXJS!eriores da Lei Federal no 
9.648/99. estando caracterizada a Dispensa de Licitação, 
objetivando o pagamento em favor da Empresa GRAF. EDIT. 
DA AMAZÔNIA L TOA, referente a confecção dos informativos 
supradtados, de suma importância para a transparência das 
atividades desenvolvidas nesta Entidade Previdenciária, 
confonne discriminado no Memo no 018/2005-GAB/ANPREV às 
fls. 02 e na proposta orçamentária às fls. 04 do ·processo em 
epígrafe. 

· A escolha da Empresa supra, pautou-se com base no 
prlndpio da economiddade e o critério do menor preço, 
considerando que foram apresentadas 03 (três) propostas para 
a confecção dos informativos em comento (fls. 04/0G}, sendo 
que a proposta da adjudicada foi a mais vantajosa, que 
apresentou o menor preço e condições mais favoráveis para a 
administração desta entidade. 

Vale r~ltar que, o referido valor do pagamento, 
encontra-se dentro dos limites legais estabelecidos no Diploma 
Legal supra. 

Diante do exposto, em atençao aos priru:ipios basilares 
da administração pública e aos comandos da Lei, submeto a 
presente justificativa à apreciação de Vossa SenhOiia, para fins 
de ratificação e posterior publicação na Imprensa Oficial, 
conforme dete:tntoa o art. 26 da SJpradtada Lei. 

Macapá/AP, 16 de março de 2005. 

Utyss~sG~a Costa 
Assessor Juridtco/ AMPREV 
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L Autarquias Estaduais 

Adap 
José de Ribam~r Oliveira Quintas 

PORTARIA N'. 017/05-ADAP 

O PRESIDENTE DA AGENCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n' 1146. de 10 de Maio de 
2004, e tendo em vista o teor do Memo 032/05- DANADAP. 
de 18 de Março de 2005. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Aulori2ar o deslocamento da 
servidora, Elizabeto Santos Silva- Chefe da Divisão de Apoio 
Administralivo/ADAP, da sede de suas atribuiçoes Macap;l -
AP, até a Cidade de São Paulo-SP, no perlodo de 28/03/05 a 
01/04/05. com objetivo de participar do "Curso de Licitaçao e 
Contratos Administrativos e Formação e Habilnaçao de 

: Pregoeiro·. 

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE·SE. 

PORTARIA N' . . 018/05-ADAP 

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP, no uso de suas 
atribuiÇOes conferidas pelo Decreto n• 1146, de tO de Maio de 
2004, e tendo em vista o teor do Mamo 001/05 - Comissão 
Permanente de Licitação, de 18 de Março de 2005. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Autorizar o deslocamento da servidora, 
Romérla Souza Gomes - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação/ADAP, da sede de suas atribuições Macapá - AP, 
até a Cidade de São Paulo-SP. no perlodo de 28103105 a 
01104105. com objetivo de participar do 'Curso de Licitação e 
Contratos Administralivos e Formação e Habilitação de 
Preoooiro·. 

DÉ..SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

INSTRUMENTO/PARTES: CONTRATO PARA 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO 
AMAPÂIADAP, .E A SENA AGÊNCIA DE VIAGENS E 
TURISMO L TOA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 FUNDAMENTO • O presente 
contraio lem como fundamento a Lei 8.666193 e suas 
alterações. o Convite n• 002/ADAP/2005. e seus anexos, 
devidamente homologado pelo Sr. Diretor-Presidenle, desta 
ADAP, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integranle 
deste termo, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - O objeto do presente 
Contrato é o fornecimento de passagens aéreas nacionais e 
internacionais, para atender as necessidades desta Autarquia, 
no período de março de 2005 a fevereiro de 2006, conforme 
trechos constantes no Capitulo I. do Edital da Carta Convite n' 
002/ADAP/2005. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DA FONTE DE 
RECURSOS - O valor estimado deste contrato é de R$ 
80 000,00 (Oitenta Mil Reais), a serem pagos durante o perlodo 
de março de 2005 a fevereiro de 2006. As despesas 
decorrenles da e<ecuçao do presente Contrato correrão, à 
conta do Orçamento dv Estado, para o exercício finance iro de 
2005, conformo rubr icas abaixo relocionadas: 

Programa de Trabalho 04128000120010000, Fonte de Recurso 
. 001, Natureza da Despesa 3390.33 e Nota de Empenho n• 
2005NE00062 no valor de R$ 40.000.00 (Quarenta Mil Reais), 
emitida em 21/03/2005: 

Programa ~e Trabalho 18451004512480000, Fonte de Recurso 
007, Natureza da Despesa 3390.33 e Nota de Empenho n• 
2005NE00063 no valor de RS 20.000,00 (Vinte Mil Reais). 
emitida.em 2110312005: 

Programa de Trabalho 0421200452 1360000. Fonte de Recurso 
001 , Natureza da Despesa 3390.33 e Nota de Empenho n' 
2005NE00064 no valor R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), emitida 
em 21103/2005; 

Programa de Trabalho 04212004521940000. Fonte de Recur.;o 
001, N a tureza do Despesa "3390.33 c N otil d o E m penh o n° 

2005NE00065 no valor RS 6.000,00 (Seis Mil Reais), emitida 
em 21/03/2005; 

Programa de Trabalho 04121004521200000. Fonte de Recurso 
001 , Natureza da Despesa 3390.33 e Nela de Empenho n' 
2005NE00066 no valor RS 6.000.00 (Seis Mil Reais). emnida 
em 21 10312005; 

CLÁUSULA SÊTIMA - DA VIGÊNE.tA - Ú presente Contraio 
tem inído na data de sua assinatura ~ eficácia com a sua 
publicaçao no O.O.E extinguindo-se em 28 de fevereiro de 
2006. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO -
Incumbirá à CONTRATANTE, providenciar a publicação deste 
Contrato. cor extrato. no Diário Of1cial do Estado. até o auinto 
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dia útil do ·mês subsCqüente ao de sua assinatura, para ocorrer 
·no prazo de vinte dias daquela data. 

SEGNATÁRIOS: JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA QUINTAS, 
Presidente da Agência de Desenvolvimento do Amapá e 
ROSALINA GARCIA SENA, Representante Legal de Sena 
Agência de Viagens e Turismo Lida. 

IEPA 
Antônio Carlos da Silva Farias 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE UCITAÇÃO 

O INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTIFICAS E 
TECNOLÓGICAS DO ESTAOO AMAPÁ, através da Cornlssao 
Permanento de Llótação, inetii!Jida pela ·Portaria n• 
0013/2005JGAB-EPA, de 16 do fevere~o de 2005, cumprindo as 
disposições do A1t 21, Inciso 11, da Lei n• 8.666193 e suas 
alteraÇOes quo regem as licitações e Contratos Públicos, torna 
público çue procederá a Ucitaçao na modalidade 
CONCORRENCIA, da n• 002/2005, TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL nas seguintes condições: 
OBJETO: contrataçao de pessoa jurldica especializada no remo 
do vigilanda desarmada, para a prestaçao de serviços nos 
prédios e dependências do lnstitulo de Pesquisas Cientificas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá, conforme discriminações e 
qu;intitáUYOS relacionados no Edilal. 
DIA E HORA; A realtzaçao do presente certame será feita 30 
(trlnta) dias a contar da publicação desle aviso, âs 15:00 hora na 
sala da CPL, localizada no prédio do IEPA, situada a Av. 
Feliclan;> Coelho n' 1509- Bairro do Trem. nesta cidade, 
A retirada do edital e demais informações deverá ser feita na 
sede do IEPA, situada a Av. Feliclano Coelho n'1509- Bairro 
do Trem, fone 212-5342. ramal213, na sala da CPUIEPA, nesta 
cidade de Macapá ~ 

r c~~ 
. L, ern;ndo P. Creao~ , 

esldento da CPUIEP 

Lacen 
Elza Lopes da Silva 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO PREGÃO 004/2005-CPULACEN-AP 

O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO 
AMAPÁ - LACEN/AP, com sede na Rodovia Tancredo Neves 
1118. Bairro São Lázaro. Macapá/AP- CEP: 68.908-530, fone: 
(96) 212-6222, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, 
torna publico que às 10:00 horas do dia 06 de abril de 2005, 
realizarà lici tação modalidade PREGÃO, tipo MENOR PREÇO, 
referente aos Processos 17.000.03612005 e 
17.000.037/2005LACEN/AP, para o seguinte objeto: A presente 
licitação lem como ob)e!o o fo r~mcnto de MATERIAL DE 
CONSUMO(klls) DE LABORATORIO. para o Laboratório 
Central de Saúdo Publica do Estado do Amapá. conforme 
especifiCações constantes dos Anexos deste edital. 

Macapá (AP).ar de 2005. 

V ora Ltrflã e Oliveira 
Pregoeira · Poill!llã 2 DIRE-LACEN/AP 

Raimundo Magdlhães dos Santos 

P ORT AR I A 
N'W71200S.OJAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÉNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA 00 ESTADO 00 AMAPÁ, 
usando das alnbu';ões que In e são cQnfe_rdas, conlorme De creio 1-1' 0032 
de OI de Janeiro de 2003, atendendo o Memo n•. 01312005-0DAIOIAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento dos Se01idores: DAVID 
ENRIQUE LAGos· AODRIGUEZ, Chele da ODSMliAGRO. cõd. FGS-2. 
SILVIO DA SILVA, Secretário Administrativo/DOA. cõd'Jo FGI- t, OZEEL DA 
SILVA AMARAL, Resp. pelo Grupo de Ativt<lades de Material e Património, 
códi go FGI-2 e CLAUDIA SOLANGE MIRANDA CARDOSO, Secrelilria 
Administra~vo/DAF I , código FGI·1, para \t\ajarem da sede de suas 
atribuições, tAac<lpá, até o Municipi,u de Cutia civ ..raguari, no .,criado de 15à 
!6.03.2005 . ;om ob)alivo da li.it..dos técnicos do Ministério da AgriC<Jitura, 
O r. Padre Mola e Ora. Ana, nas lazendds de bubalir.os nas Regiões do baixo 
Ar.guan,as despesas com diárias ocorrerão a conta do Recurso 
Orçamentário. 

Dê· se oência, cumpra-se e publique-se. 



Macapá, 23.03.2005 

Fundações Estaduais 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kátla Regina Balieiro de Souza 

PORTARIA N'. 11/lOOS/}'\:RIA 
\!acapó. U de Morço de 2005. 

\ Dlrdlllll l""'l<knlc da fund<.çlc da Criança • do> 
A.Joi...,'Cnle do l:.>ta.Jo ~ .>.mapó'l'CRIA, tJJIIOdo .S.. lllnooiçõos que 
lh.:s llo <"CIÜeri.W. pdu Dca<1n J.;• 0849 lk 26 de Janeiro de 2005. 
de acu«<o co01 o ...ubel<cido no At1. 40, ~ I, Capítulo VIII. do 
f:..tolulo aprovado pelo D<=u (K) n• 2 J77. de OS de og0<1o d• 
1998, 

RESOLVE; 
.\:1 I'· Dcsignor os ~ MJ:LQlfEZEDI!QUE 

\..\:O.CHF.S DA MLVA, s.cm.nu .-\lhnln"lrab\0 - Cõdil!" - F'GI t 
do Quadro C.:unn•<iomdo> cbla Fundaçlo doo Criança c tlo 
•\doltt.'\:J\Ic: SIIF.I.I DE OLI\'F.IR4 11-L\TOS, Cbáe de M,-.Jid> 
Suo.' " fAucati''l c.:~- ros - 2. do Quodro c~ desl.o 
tunda;Jo; pua " •jar da st<k de sua< 111ibui~ M•c>f'A - AP. alo\ 
M nw.uu.-:ipou< de l...aa"'ia! do Jari - AP. • fom de acanponhat 
adui<SC<nle un auwéoci• ouquolo Cllmólla, no p:ríodu ck 16 i I& de 
Man;o de 2005. 

,\s1 2' • Rc\ 

SOI J7A 

(PODER JUDICIÁRIO) 

Tribunal Regional Federal 
Anselmo Gonçalves da Silva 

JUSTIÇA Fa>ERAL DE 1'1NSTANCIA 
SEÇAO JUDICIÁRIA DO AJU.PÁ ·1' Vara Fed...,l 

Juiz Trtular. AHSELMO GONCALVES DA SILVA 
Diretor de Secretllla: G1ll.uno Souto 
AIOS do Exmo. Juiz Federal Dr. AHSELMO GONÇALVES DA 
SILVA. 

I!XPI!OIENTE DO DIA 17 DE MARÇO DE 2005 

AUTOS COM DESPACHOS 

$8.00.01381-0 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS PÚBUCOS 
AUTOR. JOSE AMAURY SOARES BARRETO E OUTROS 
ADVOGADO: AP0066 • PAULO ALBERTO DOS SANTOS 
REU. fUNOACAO NACIONAL DE SAUDE FNS 
PROCUR. SEBASTIAO CORREIA UMA 
DESPACHO: I • Manlfoslwe o IU1or .Jo$6 Amaury Soares 
Btlmllo, no prazo de 10 (dez) dias, aob<e a pel~ e ealclllos 
apresenlados pela ré (fia. 103-114). 2 • Ot-se ~nela ao 
patrono dos autores sobre os ex1ratos dos 28,86% dos aUfores 
Rosalvo Dias de Castro, Weller Fiortnc•o da Cruz, Zaearlas da 
Mala Ribeiro e Zonllda Carmem da Silva Jardim, )unlado1 para 
IUbtldlar a exe~o dos honoraríos ac!voeaUeloo. 

1998.31 .00.000~ AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR: MANOEL RAIMUNOO SILVA DE SOUZA E OliTROS 
ADVOGADO: AP0282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU; CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGAOO PA00010319 • MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
DESPACHO: I • Nada a prowr om rellçAo a petiçJo da CEF 
(fts. 269-270), uma wtz que nenhum acon!o foi )untado aos 
auloa 2 • Em eumprlmenlo ao )IAgado, de_. a Caixa 
EconOmlea federal - CEF, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias. promover a recomposlçAo do aeldo das contas vlnc:uladu 
dos aUforeJ ou pagar-lhos, c .. o )a lenha ocorrido 
levanlamanlo. a depos~ar o valor dos honortríos de 
sue1Mtlb6ncia. 3 • lnllmem-se. 

1991.31.00.000252-0 EXECVCAO DIVERSA POR TlnJLO 
EXTRA-JUOICIAL 
EXQTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGAOO· PAOOOI0319 • MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
EXCDO: MANOEL BRASIL DE PAULA FILHO 
ADVOGADO: APOo99o • AGNALDO ALVES FERREIRA E 
OUTROS 
DESPACHO: Oesorquivem-se os aUfoo. 06-se viola. 

.2003.31.00.002083-0 AÇÂO SUMÁRIA I OUTRAS 
AUTOR : ANGELO COELHO PALMERIM FERREIRA 
ADVOGAOO: AP0000709A • RUI CAVAlCANTE 
REU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PAOOOI031SI • MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
DESPACHO: I - Mantenho 1 d-lo agravada por s~s 
pr(lprios fundamentoo. 2 • Aguarcte-u o julgamento do agravo 
de inslrumento lnlelpoolo pelo aU1or, uma vez que se insurge 
eonlra o conleOdo eeonOmico da demanda a1rlbuldo pelo JEF e 
por esle Juizo. Aulm, caso oblenh1 ~xito no aeu n~CUrso, 
er.tabelecer-se-a a compeltnela do JuiZado E1pecial Federal. 3 
-lnlime-se 

2003:31.00.002119-1 AÇÃO SUMARIA/OUTRAS 
AUTOR ; JEFFERSON LUIZ SACRAMENTO DE SOUSA 
ADVOGADO: RJ0002363A ·ANTONIO PADUA PINTO NETO 
ADVOGADO: AP0000709A- RUI CAVALCAHTE 
ADVOGADO: APOOOI • SUI.AMIR PALMEIRA MONASSA DE 
ALMEIDA 
REU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
DESPACHO: 1 • Mantenho a decillo 19W\'Idl por MUI 

P~r.!2t.!unilamantoo. 2 • ~an:le-ae o )ulgamento do 111ravo 
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de Instrumento lnterposlo pelo autor, uma vez que se Insurge 
conlra o contelldo econOmico di demandl alribuldo pelo JEF e 
por esla Juizo. Auim, caso oblenha 6xllo no seu recurso, 
eslabeleeer-se-11 a compet~ncla do Juizado Especial Federal 3 
- lntim&-se. 

2004.31.00.000783-6 AÇÃO ORDINÁRI/. I SERVIÇOS 
PÚBUCOS 
AUTOR : OIELSON COSTA MUNIZ E OUTRO 
ADVOGADO: AP00000771 ·!ZANETE ALMEIDA BRITO 
REU: UNIAO FEDERAL: 

DESPACHO: I • Defiro o pedido de dllaçJo de prazo 
formulado pelos aUforas. 2 • AQuanle-se a regul;lr!ZAÇJo da 
representaçto processual da autbra Necna BlíiD Sannen/o por 
10 (dez) dia$ 3 -Intimem-se. 

2004.31.00.002311).4 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
AUTOR : FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA 
REU: UNIAO FEDERAL 
PROCUR: SEBASTIAO CORREIA LIMA 
DESPACHO: I - Intime-c• a autora para manitesleçlo SObra a 
conleslaçto. 2 -Prazo: lO (dez) dias. 3 • Anote-ae a hablrrtaçlo 
~~ advogados da r6 

?:::é.:__~ 
Gil Lima Sousa 

Diretor de Secretaria 

Tribunal de Justiça do Estado 
Des. Raimundo Nonato Fonseca Vales 

RESOLUÇÃO N." Ol.lllotS-TJA~ 

O ~rpdor RAIMUNDO VAU:S. Pmid•nr. do 
Triblinal de J~Uiica do EJtadc de Amapd. no""' das alribuiçõeo que 
do conferidas por lei, em cspa;íal o conddo nos ortieos 126, da 
Constiluiçlo Escadual, 80. do Lei Camplemtncar n' 03Sn9 
(L.OMAN), 40, do Dccn:lo (N) n.• 006W'II , c nu Regilnenlo lmano 
do Tribunal de Jusliço do Estado do A .. ; 

Colllldtnndo o que miOU decidido na l98" Se.<do 
Ea!raonliniril do Ep-lgõo Tribunal Pleno Adminillrllivo, n:olizada 
em 2110J/200S: 

Cons14tnndo o <Onli~ no P.A. N.' 1202Sil004-(;P; 

RESOLVE: 

REMOVER, a pedido. o Mcnti<.<ímo Jui~ de Direito LUIZ 
NAZARtNO BORGES HAUSSI:LER. da Vor> Uníco de l;ntnlncía 
lnicw elo Comarca de Toruuugalzinho para • Vor• Ú11l<• de 
ElltráiKIItlllic/41 da CoMarcv ~~~ Ftrtir• Co•u, em decontncia da 
promoçio tlo Me<i!I$Símo Juiz de Direito AUGUSTO CÉSAR 
COMES LEITE para o corgn de Juiz de Din:ilo Allllilior de Enutncia 
Fonol .W Comarcas de M~e~p6 c S.nlana, 1 pantr de 28 de marto do 
corrente •no. 

ATA D& Dl.STaDUIO.O 1 / 00 RE

DlsnuutOOQ DO 11!1>~ 

.JODICLUtiO DO 'l'2lllt.IIAL DE 

=tO. IX> E:STAD0 DO »!MA. 

cio ano de l:OOS, 

lZ: OO hOt.U , T'fWili&W-.. • Dil'tdtuicao e / w Aed.io

t r ib.ti c.o dali Pmc:e•.eo. Ab&im reh.cion.doe, conf~ 

nolliU do Jtegi.ftnt.o Int.emo. 

PACXD9:l& DtS"nl::a.u:oos 

No. 001498· U/200S 

ACRA~ :~ALVARO SAimlS ~ StL~ 

AI1'JOCWX) I RUI R.EGIS CAR1XIQO ~VALCAHT8 

NJJikAVIIDO :lloHOO FlAT S A 

~ ,Jl- 90SSESTRES llAIIYIIR lmrA SA 

ltl!lATOaW ,o.. . IOULDO NWtAL 011 MIÍUD CAftllO 

.\PSl.AOO Oli KlliAL llo. 0002011·2/>WS 

CIUODf : l&. VMA CllfCIIVtL 1:. So\NT.A.'CA 

APa.Airl1t ,MAJiaNlES 1». c:>:JSTA <:.voa 

~ '"""""""~CX) 

APt1..MO :MIWIS'JDIO PlaLICD 

RlltATOil (Al oDo:o. l'.llDWWO I'AIUA RCDIUGUBS DI 900ZA 

llo. 0002012·2/200S 

ORIGI:M r l& VAIA~~ ~A 

~ lnRIWIDOII>\l.IIII<~Jt.tiiOII 

....,.,.,....., 'Wll AOOUmlllOS &IUri'Otl PIIIHIIIO 
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Al'l!lJIOO OUI'Ili/AL No. 0002083· 2/ 2005 

OR.IGPI 1 a:N\RO. DI! CALOOEHI 

AP6LNn"8 : Pmll8'11mt0 PllBLICD 

APEt.\DO ' GIISCI< IUCMDO POCIIIO BAIUIOSO 

~ : DEnH9011 Plmt.ICD 

llo. 00020 .. · 2/Z005 

ORlGEM : 3.a . \"MA. CltDUllA.L C. MN:APA 

AP1U.A!fl'l : 1\WtlL'TQ\1 SILVA Do\ o:::srA 

AOVOCADO ; D&FBNSCR POBLIOO 

APitl.\00 ' Kli!ISTDUO PIIILICD 

R.ELATCII(AI o !lei. HCIIlLDO IWo»L DI ~ CAS11IO 

AI'D.\C>O(JIJ) No. 000081· 26/ 200S 

OIUGDI : aJo.IQ DI CALaliHI 

AI'El.\HI'>l ' JaiNE lAtlTI! 1». tRTN!Wll! 

AlM::G\00 I~ PUBLlQ) 

APilAOO aKDilS'T'IIUO PI.ILIQ) 

RlllATOil (A) o Doa . UJ lZ CAIU.06 CDIBS DOS SAI'I'06 

MlRAIO!l (Agi No . 001499· 11/ 2005 

AGAAV»>TS ' TZLIIMAR !On'll L&STE S/ A. 

AtMXWX> :SEJtl oJOsZ t:'i.'Q(ER 

NJiAVJtiXJ : KUCOS PER.RJ"RA DI' AlAUJO 

A.DWGA.OO :.xaon. PARIAS a. HILO 

RILA.~CAI ,ou. miiQRDO MAA.L\ .ac:RJOUES m 9CXJZA 

llo. OO lSOO·ll/2005 

JICIIA.V),'fl1: ,ou.o.s l\LVI!S !E IIOIIOMiA 

ADYOCADO ,JN!ll.a 1»>r.Nl DA 11001A 

NJRAVMX) ' GDALDO ~Stl>.IWCl6 

ltl!lATOit(AI ,Doi . HCIIl UJO NW1AL DI 1CLL0 CAS11IO 

APELAOO ClVEL (UO CO MSI llo. 0002060·1/2005 

I~. VARA ctVEt. • FAZDCDr.\ Sltal.IO. r. ~ 
,,...L\ llO SO:XXUO Dll IIITO a.u«> 

' lll\lllll u:onoco IO(DICQIS 

! I'D."'/ALLX) L\VlD: 0. Ot.t'\IB:t&A 

' 1001 Pl\lll.O S0UU. DB AI>IEUlo\ 
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inicial e illltRnl-te a rdoçio ptOC-..1, se o dcnuneiodo nJo 
dcmonslrar, de pluo, I i ... istlntia do 110 de Ílllprobidadc, I 

improccxllncia do pedido od a"inadequoçlo da ria deita. (art. r. da 
Lei n"l.42'119n 2) lnioial recebida." 
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DO AMAP'Á. i uruimidade, rejeÕIOu a pn:líminor de incompetmcia 
desto Collc c ftii>Cbtu a inicial, - lermos do velo proferido pelo 
Rclawr. • (Rtahtn o• 007 Mt) 
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~:"PROCESSUAL CIVIL- Açlo civil d< improbldad< 
- Causa d< pedir lnubt<ak - Provocal"f.o dcsnecHdrta da 
jurbdi~lo - Falta d• lntuuu proe<Uual - Matéria de ord•m 
pública - Conhecimento de a'fldo, em qu1lqaer tempo e grau de 
jurisdlçlo- P<llçlo lnl<lal - Nlo rcrcblm<nto (art. 17, i 8' , LIA) 
- E1tinçlo do proceuo um lprtdacJo do rMrilo - l•lrlle:êncla 
do art. 267,1n<. VI • § 3', CPC- I) Se a ação civil de improl>idadc 
administrativa encontra-se escorada em fato que, na vcrdodc, nlo 
ocorreu.. clara ta ine:~tistCne ill de cawa de pedir e. consc.qO.cntementc, 
induvidosa também t a falta de interesse proc:cssual, ante a absoluta 
desnecessidade d; prcstaçio jurisdicional pleiteada - 2) Na aç.lo de 
improbidade administntiva. pmvad3 a incxisttncia do filto 
ca.racteriz.aóor da cau.s.a de pedir, tx vi do disposto no art. 17, § 8", da 
LIA. não hâ lugar para """'bimcnto da inicial - J) Config~~rado • 
ausência & uma das condiçõc:s da ação, por ser nl.!ltéria de ordem 
pühlica, 1mpõcm.se o conhecimento de oficio, em qualquer tempo c 
grnu de juris.diçio. c: a c:xtinçlo do processo sem o eu me mcritóritl, 
u 1'/ do art. 267. inc. VI ele ~ J", do Côdig<J de Processo Civil. 

ACÓRDÀO; ~vistos e n:latadoo os autos, o TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, reunido ordinariamente em 
PLENO. não n:cebeu a pdiç3o initiill, extinguiu o processo sem 
exame do mbitu e dctenninou o Jrquivamento dos autos, tudo a 
unonimidadc c noo termos do voto pmferido pelo Relator." (R<glstro 
•• 007.701) 

Mocapl-AP, 22 de março de 2005 

R~n~iús 
Diretora da sce,.(uri" do Tribul'\3.1 Pleno 

lltJJJ.F;AS CQRPUS N' 12!6/l.Q.OS 
Impetrante: ~1LSON VlLUENA BORGES FILHO 
Pa.:ieote: CLA YTON RILEY FERNANDES DE SOUZA 
Aul Coarora: JUIZO DE DIREITO DA 2' VARA CRnllNAL 

DA COMARCA DE MACAPÁ 
Relator: Dnanba'ltador CARMO ANTÔNIO 

"DECISÃO 

WILSON V\LUENA DORGES F!J.HO. 
• advogado, impetrou or&m de habuu corpur em favor de 

CLAYTON RIU!Y FERNAI'IDES DE SOUZA. com o escopo de 
af>Star suposto constrangimento ilegal pnllicado pelo Juízo de Direito 
& 2' Vara Criminal da Coman:a de M'-Capá. 

Adoto o relatório <xarado su dccislo de fls. 12113: 

•AJegou o lmpetnnte que o p&denta nunc.a foi 
dellnqOinte ou e:ste:ve f01agldo. Adwlu que:, no caso de 
continuar ~rt04do, remrio prejudicados seus estudos pela 
perda da vaga na escola, N qual H encontra mlltr1eutado. 

Sustentou que aa pmvu quo Instruem o Inquérito policial 
do a~nu depolme.ntns de: tutemunhu qu. nto presenelaram 
o fato, lnul.stlrdo outros qlJ:8 deponham contra a su.a 
ldoMidade moral Ale!lou, odaln-olo, que nAo estio presentes os 
prusupostos autotlz.adores da segrêgaçlo cautelar. 

Condulu dtundo que o paelenle ~ réu prtm.lrlo. u16 
regub.rmente matsk.ulado ~ uma Escola Públtc.a do Estado, 
tem ruklfncu nu. oeupaçlo licita. 

Pediu a conceulo d4 liminar, com a conseqUtntt 
revoga~ da prtoAo pravenUva • a tmedlato upc<lçlo do atvari 
de: $0ttut11. No m6r1to, a con.eeaa.lo detinittva da ordem." 

Acrescento que, inidalme:rue, por nlo vis.lumbrar 
elemen1os suficientes pan a. anAlise do pedido liminar, n quisitci 
informações ô autoridade &nominoula coatora (fls. I211J). 

IIJ informo.ç&s da autoridade judicial opoatoda 
como coatOCJ. vicnm às ns. I Bnl. e.acla.rccendo que. diferentemente 
do que foi alegado pelo imp"'rante. o pacicnle fora preso em flagronte 
delito e nâo por decreto de prislo preventiva. E o proceuo, segundo 
as reforidas inforrNÇ6cs. enoontta-sc cot ás. d< Ülslnlção. inclusive 
jA t.eodo sido o rtu interrogado, ocasilo an que coofe:~ou sua aulOria 
no oornctimcnlo dclilo. Disse. ainda. a inquiMda autocid~de, que o 
processo dq>ende de: dil~çio prob&t6ri:t c que, no seu sentir, pretende 
o paciente a e.nilise de provu em sede de haMu corpus. 

É o n:lotório. Docido. 

Prctc:c.de o impetrante. a soltura liminar do pncll!l\tí), 
acima epigrafado. sob a alegoçlo.& que inexistem os requisitos que 
autorizam a prisão pre\'tnliva. 

Contudo, sc:guado st exlr.li das infornuçõco 
presudu pda autoridade coalora.. nlo existe prlalo provmliva 
decrd.Wa con1n o p~cie:nte. N.t \'adadc, ele so encontr.a. segregAdo 
por f<X>a & p<islo em Oagranto (0. 24~ pela prática. em tese. & 
crime de roubo qualificado (arl. 157. § 2'. I< n. do CP) que. no cuo. 
exitte·5e .para a wa configuraç&o apenas a aparência d.t tipicidade 
(/wmu boni jwis) e cujo puiculum in mor11 6 presumido; levando
se em ca'lsideraçlo que a prislo dera -se qullndo a infração penal 
enccntrava·se em pleno desenvolvimento. . 

A pri<~o. nllo resta dúvida. foi consid<roda ví.lida 
pelo magistrado. Tanto é w lm, que recebeu a denúncia, tre.nUtando o 
processo normalmente, inclusive, ji tendo sido colhido o 
interrogatório do pu=i~te.. oportunicUde em que confcuou ter 
praticado o iliciLo penal Nesse e llt(l, o c:rime de roubo qualific~o por 
~prego de: arma e praticado em concurso de"' agentes, como K infere, 
ê &lito de graodc rcpen:usslo c rcjeiçlo social. cuja cooduta &ve ser 
rcpudiads .: prt\'eoida nos termos da lei. c 

Por outro lado. nlo merecem ser acolhidos, neste 
momeoto, 06 argumentos levantados pelo impetractc. no Jtn1ido de 
que as testemunhas que depu~am no inquêtito policial nlo 
prcs.encinnun o delito, ou mesmo se houve emprego de 3.JltUl ou nlo, 
porqut tudo is.so t matW· que scri apur~da no cui'so dtt iJUtrUçlo 

processu.n.l. E. . como $Ç sabe. o lea.IHas cQrpu.t ~o é viA oproprindtl 
p114 discu.WI.~ do mát~3.S rel3.cicrudas ao mérito d.:! causa. 

Outro$Sim, o fato de o p.3eierue s.e:r primirio, ter 
boas anleccdcotcs, rcsid~cia fixa c estar n:gulartne:nlc rn.atriculado 
em escola pública conforme a.Ieg.a.do pelo impetrante, por a.i &6, nlo 
obsta a oumulençio da scgrcg~o cautclzr do p>cic:ote. Ali.U. de 
lodos ,esses a.uibu1os mencionados pelo impetruuc a respeito do 
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padeote. a Uoica prova existente nos autoi. ~a de que este se cnconln. 
matriculado em unu. ....,la pâbliea da rc& escolar deste Eswlo. E, 
mesmo usim, do documct1to infero-se que esteja. matriculado. o que 
nlo significa dizer que estivesse freqOcntando normalmente às auLas. 
que é diferente. 

A vid41 do exposto. por nlo vislumbrar, n.cstc 
momento, o alegado corutra.ngimenlo ilepl por p~Ut..c: do paclente, 
DENEGO a limioar. 

ltcmdam-,. os autoo i Procundoria-Gcral & 
Justiça. 

Sf:!:.ÇÁQ~ 
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lmpclr.lllte: WASUL'ICTON LUIZ ~lAGALI!ÁES 
PICANÇO 

Paci.:nte: DANlEL DOS SAI\"TOS P!CANÇO 
AutCoatora: JUÍZO DE DIREITO DAl' VARA CRIMINAL 

DA COMARCA DE ~fACAPÁ 
Relator: DESEMDARGADOR DÓGLAS 

EV A!'iGELIST A 

••DESPACHO 

O ad\'ogado WASIDl'iGTON LUIZ 
:\.lAGALHÁES PICAl'iÇO impetrou ordem & Hab.as Corpv> 
tibcntório, com pedido de liminar. em f>IIOf da DAI'I!EL DOS 
SANTOS l'!CANÇO. alegando que "-'• prislio em 0710Ji200S, por 
d<lorminaçio do MM. Juit de Direito Plantonista da Comarco de 
Muapã. pelo supo.U pnUica do &tito disposto no art. 157, §2', I c U 
do Código Penal, foi baseada em informações falsas c contraditória~ 
restando dúvida sobre 3 autoria do crime, uma vez qu~ a segresaçll:o 
preventiva foi d('Cfetu.dc l<:vancJo..s.c m1 corulderaç3o o 
reconhecimento fotogcifico do indici.3.do. ft:ilo peln.s vítim1111 Sabrina 
Augusta Figueiró Vasconcclo e Bárbara l.uanoa Feitosa da Silva. b.."'m 
como o fato de o!o'tcr endereço etno. 

Argumentou que o umbim indiciado Valdtti 
Pereira Moura. vu1go "Ilarlo", declarou p:caate a Autocid:tde Polici:l) 
quo o pacie111< n3o protioou o delito (0s.l9120). >ltibuu1do o 
particip:t.ç!o no crime a um compma de nome ~farcclo .. , qut ji 
estaria rccolbido ;o COPEN. 

Alegou que aa tc-sttmunh.u: Snbrina c Bárbara :lO 

serem reinquiridas no llclegaoia Especializada - DECCP. em 
03/0212005. fiunrn o f'C'COnbccimmto fotogr:ifiCQ de Maroolo 
l,acbeco da Cruz, como sendo um do~ 4Ulorcs do delito. E que ao 
prestarem unt segundo teimo de relnquiriçAo, em t6/02/200.S, 
dc:clararam que .. Martelo" era. em vcrd.adc Daniel dQS Surtos Picunço. 
disto sabendo po.- inform:~çilo de um agente daquclo & legacia. de 
nome Edvaldo e un\ agente do Ministêrio Público de nome Martoo. 

Informou. oind.l. que o pacimte.. foi conduriclo a 
lugar amo pelos ogentes acimo citados c li sofreu prcss!o psieol6gica 
para que assumis.se a autoria do crime. E que: s.omentc apól ter 
garanlido que seril nwrtid.t sua inlegridadc fisica, pennitiu que o 
agente policial conhecido por "Leite .. , gr&VJASt; uma dcchraçlo em 
que assumia a rol~ 

Aduziu, ainda. que u. provas qu.c çnscjaram sua 
prislo pfe\'entiva. embora demonstro.da a materialidade do crime, n!o 
constituem motivo hábil a s'ustcntar a sua scg:rcgaçlo: que o puicnlc 
se aprcscntou espontanc.amentt aos membros da Procnocoria de 
lnveslig.açl'u Cíveis c Criminais. tem residência fix.s. ocupaçlo lícita.. 
ê primirio c 1em bons onteccdcnt.es~ nlo estando prtscnteo; os 
prcssupcstos autoriudor" da pris!o. 

Finalmente, rcqutteu liminarmente A oro..~ de 
habettt corpus. pan determinar o expcdiçio de aJVllri de "'ltur• em 
favor do p.1cicntc c, ao final, no mérito, após as informações da 
autoridade co!lOro, uja confirnlad.t a limirw concedido, pl\tll que 
cesse o constrangimento ilegal que est.i sendo w.bmctido. 

Juntou documentos & fls. 09Nl. 

É. o n:lat6rio. 

DECIDO. 

Computa.ando culda.dosamentc os lUtos. nlo 
vislumbrei i11 CIUU, pelo meoos no momento, a prescoça do requisito 
do fuJtua bonl iuris, na:ctnirio i concet.Slo do pedido. 

Consta daa alcgoçõe& •duzida.' no pedido, que o 
pllciente tma confeu.ado a autoria do dc1i1o, c que estaria ~gistn.d4 
em grav~o tal confiodo (Os.05). 

Ainda, h Os. l9120. o indiciado Vnldcri Pcr-cir• 
Moura. vulgo .. Dario". principal suspeito de participsç.lo no referido 
assalto. devido ao rcconhecimenta por duas vitimas (fls.341JS), 
declarou. em intm'Ogatóno oa DECCP. conhecer o paciente. Nestll 
ocasiJo, admitiu 111 prática de outros roubos. declinando o nome de s.cu 
comparsa. .. M.vcclo". Afirmou que este comparsa estava rooolhido 
ao COP~N c por fim. que Man:elo e o p•cientc oio do :u mcsnw 
possou. -

PosterionDCntc. as du.as ">itima..~ acima aludid3.ç, 
também fizeram reconhecimento de Marcelo, o compRrSa de Valderi. 
E em investig~ç&s policiais., atribuiu-se ao ora paciente. a verdadeira 
identidade de Marcelo. razJ!o pelo qual a autoridade policial, .l.s Os. 
13, também requereu a sua pris!o pre\leuth•ll. 

Vejo. pocunto, que ~ iodiscutivcl a mnterialidade 
delitiva e os indfcios de nutoria. Ora, tal rcpre=tação pelo deleg,>do. 
dàl-se ap6s os investigações onde se colheu depoimentos das vitirnu 
c de Valdcri. Por c:oc.seguinta. ha\·tr-.se-i:~. de c.onW' com 4lguml 
illfonnaçio sobre o paradeiro de Marcelo. ou a sua J>O"(Vel custódia 
no Complexo Pcnitenci.Oo. Nada revelando as: poç:u policiais., pois 
sao qu<-<tõco pcndcruco de clucidaçio. 
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. PO<Im. o habas a>rpiU ~ uma via ..treit& que olo 
comporta a aprociaç3o lle ~ cabendo. porUllto, ao juizo da 
c&u....u apurar o~ elementos fAtioos constantes do inquérito policial. 

Pelo exposto c por n1o "islumbnr a presença doa 
p.-.ssupostos do funuu bo.U iuru , in&firo o podido de liminar. 

Rtquilitem-.. u inf<lrnllç~ da autoridade 
apontada. como coatora. 

Justiça. 
Em seguida, d~sc: vists à D. Procuradoria & 

CANARA ÚNICA 
SUB§ECRETARIA ClvEL 
~ N" 1 .4991200~ 

Agravante:TELEIIAR NORTE LESTE S/A. 
Advogado: Or. SEMI JOSE OAGHER 
Agravado: MARCOS PEREIRA DE ARAÚJO 
Advogado: Dr. JORDEL FARIAS DE MELO 
Relator: Ouombargador EDINARDO SOUZA 

TELEMAR NORTE LESTE SIA.. por lnlennédio de 
seu advogado regulanmenle habiUiado. Interpôs AGRAVO 
DE INSTRUMENTO contra decisão proferida pelo Juizo de 
Direito da 2' Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca 
de Macapá !Proc 7 579/03). o qual, em Ação de 
Indenização por Danos Morais ajuiZada por MARCOS 
PEREIRA DE ARAÚJO, declarou a intempestividade de 
recurso de apelação que buscava refonmar senlença 
proferida. 

Em apertada sinlese. alega que em 06.12.2004 o 
juizo a quo julgou parcialmente procedente a ação movida 
pelo agravado. sendo que o recurso de apelação fora 
Interposto em 15.02.2005, em consonância com as 
informações contidas no slslema de andamento processual 
desla Corte na lntcmel 

Argumenla que foi Induzido a erro pela Secretaria 
do juizo mooocrálico. pois esta fez insetir lnfonmações 
incorretas e equivocadas no serviço de infonmâlica do 
Tnbunal de Justiça. eis que lâ constava que a dala limile 
para a inlerposlção do recurso de apelação seria 15.02.005 
e não 12.02.2005 (o correio). oonfonme retralado na cortidilo 
lavrada à f. 65 daqueles autos. 

A propósilo, regislra que lal atitude fere 
mortalmente os princípios básicos da Administração Pública 
expressos no art. 37 da Conslituição Federal. mais 
precisamenle o principio da eficiência, o qual exige que as 
atividades admlnistrallvas sejam exercidas com presJez.a. 
perfeição e rendimento funcionaL 

Assevera. a sou lumo, que o juizo a quo errou a 
negar segulmenlo ao recurso de apelação. pois deixou de 
analisar a justa causa para que a inlerposição lenha oeorrido 
em 15.02.2005. ferindo regras elementares não somenle do 
Processual Civil como também os principias do conlradilório 
e da ampla defesa. insertos no inciso LV do a!): 5'. da Lox 
Legum. _., 

Para lanlo, '"."1rouxe pronÚnclamentos 
jurisprudenciais (do ST J e . do T JMG) que resullaram na 
restituição de prazos procossuals nos casos" de eventuais 
erros cometidos em razão dos dados inseridos na rede do 
computados pelos Tribunais de Justiça. cujo entendlmenlo é 
de que os mesmos são oficiais e merecem credibilidade dos 
jurisdicionados. 

Ao final. para evilar danos Irreparáveis. pugna pela 
concessão liminar de efeito suspensivo. culminando com a 
lotai refonma do r. decisório. a fim de receber e admitir o 
recurso de apelação. 

Relatados, no essencial. Passo a fundamentar 
e, em seguida. decidir. 

in casu, vennco de alia relevAncia os argumentos 
sustentados pela empresa agravante. eis que o mérito 
recursal vai alcançar. como conseclário lógloo, análises 
sobre a atividade adminlstraliva desenvolvida na Secretaria 
do juizo singular. 

Por outro lado, tratando-se do malérla de ordem 
pública. incumbe ao Desembarga_dpr-Relalor 
antecipadamente examinar a presença dos pressupostos de 
admissibilidade do qualquer recurso. conditlo sino qua non 
para ser conheódo e processado. di~P.Ondo o CI;'C .• em sou 
art. 557. caout 

·o relator n~J9Jlf.~J!.IQJ9J~JIJ.$J1 
f1Wlituumonm lnarJm/s$}ypJ._/mpi5/Ja1íiJ1.nlg_. 
~fl.Q_g_U_JJ/Il_ c"onfroato com sWn..lll!L9.!!. 
=-lJiriW.!JIS/l.!I~!J_sf_Qmlnanto do I'IISQ~((~O. 
td!w!lª!.. do Suoremo Tribunal Fe®caLO.Vi.ll. 
~M.li.QJ:.." . 

Assim, de plano verifico a fonnação defeituosa do 
instrumento do recurso lntetposto, o que prejUdicará o sev 
seguimento. eis que. oom o advento da Lei n• 9.139195, que 
deu nova redação ao artigo 525 do CPC., tal falo não mais 
admile a conve<liilo do julgam enio em diligência. 

Nosso sonddo. nota-se que a decisão que 
lnadmitiu o recebimento do recurso de apelação esta dalada 
de 22.02.2005 e o único llocumenlo que pretende comprovar 
a respectiva Intimação é a cópia da peça de f. 1 o e verso. 
onde constam os cartmbos de "ENVIADO À PUBLICAÇÃO" 
(dalado de 02.03.2005) e de 'VISTA" dos aulos ao iluslre 
causidioo, ora subscritor(datado de 10.03.2005). 

Ora, ante a ausência de qualquer oulro elemento 
de convicção. vislumbrada está a hipólese de 
intempestividade. pois entre a data em quo foi proferida a 
decisão guorreada e a llisla dos autos pode ter ocorrido 
intimação de um ou mais dos vários advogados que aluam 
no interesse da agravante (peças de fls. 11/13). até porque 
esle Agravo fora protocolizado no dia 18.03.2005. 24 (vlnle e 
_qll1!!!!!) dias ap6~ção do recurso de apelação~ • .• 



Macapá, 23.03.2005 

A respeito, conlonne disposto no inciso I dO 
diSpOSitivo anlerlonnente citadO, é traslado obôgetórlo a 
eletiva comptOV<JÇao da lntima~o. norma destinada 
unicamente~ agavante, qiJe, se nêo diligenciar para suprir 
tal deficiência. trar.l prejulzo ao conheclmeoto dO recurso. 

Justiça: 
Sobre o assunto. consoldado está nesta Corte de 

'PRQCESSUAL CML. • f9!1\IO dt instrumento· 
wfnc/1 dt cfdidlo dl latim.t.çio __ ~~ 
fil!IVIdl fnutstttu;~. de t/emtnro 
coroproadoc di flmRttll~ 
cpnbeç/mtnro do IICUA.Q • N'o st cpnhiCf dQ 

IJlWtR~ 1~111 vttD dtSiÇPI!loinbada . f& 
W~J• P# . ctdldlo de lntltJJ"'º d@ dt$/m 
líi!JnllL• /nt«/stl 1m IIU bolo .JlUI/qJIK 
tJtt:ntnto hAbil a .,Jõon!I!I"OYIC IUf 
ltmptstlyldfllt: (Ag n.• 53!1/01 - Ac6rd3o n.• 
3984 • Rei. Oes. Mário Gurtyev • CAmara Única • j . 
0610312001 · v. Unânime· p. 2910312001 • DOE n.• 
2511) 

" ( ... ) 11 Nlo tnslrll{qt_ •- pe!lcio de i!llm'O ÇQ/ll 

21 d9cvm•nlol pbcfqi!ócloJ. !!la~ 
iltrlmealo da trrrJI1WtddMit fiCU!Ii!L não se 
JXISit..dM segulmtnto ill! m.~ 
RfiHjiJII)Sfo dUelo I CJQU/tc do ~$& 
lDtJHg4nc/a dp ect 525. lnc/.S.Q../, dQ~( ... ) • 
(AgRgnoAg n.• 1218103 - AcórdAo n.• 6166 · Rei 
Oes. Raimundo Vales - Câmara Úrica • j. 
04/11/2003 - v. Unânime • p. 1911112003 • DOE n.• 
3164 ). 

Portanto, a deltdente lonnação dO Instrumento 
não mais ~a conversAo dO JUlgamento em diligência para 
o eletivo suprimento. Ao contrário, o agravó nAo deve ser 
conhecidO. cabendO • agra1181lte arcar com as 
conseqúéoclas de não ter se desincumbido 
satisfatoriamente dena mlssAo. 

Aliâs, nAo é outro o entendimento paclnco no ST J.: 

~~~~,ã= J:·:::~~~ 
WILJ!t}LçOatlt (pan.Jçlo do ]/l!Lt7Jt.m.tn1Q. 

DIIQlL 'lY<W'HfYr'· nrm /osrlneii....J 
~ diUgfoçl;a ylylll&..alYt: 
/rrtall[aricRdll._)f_ - Agrqo m/mtny/ 
dtsproyldo "(gnlel - 3' T .. AGA 410643/MG., Rol. 
'-til . Antônio de Pádua Ribeiro, j. 2.4.02, OJ. 
29.4.02, p. 244, v.u.) 

Ex positi•. ante a ausência de ""lUisltos 
indispensãvels ao pleno conhecimento dO agravo, ressalta 
evidente a sua inidmlsslbllidade, pelo que, consoante 
autorizaçlo e>IP'essa no sttlgo 557, c:apu~ do C.P .C • no 
art. 48, § 2", IV, dO Regimento Interno desta Corte, Indefiro 
liminarmente seu processamento, negendo-o seguiman!D. 

Ap()s o trânsito em julgado, arquiv&-se. 
Publique-se e cumpra-se. 
Macapá (AP). 21 da março da 2005. 
(a) o .. e..,bargador EDINARDO SOUZA 

Rtlator' 

Macapi (AP)i)d: r;;:; dt 2005. 

Dr". SWONE ~ÁÜIETA PIRES 
Dtretora da C..._. ÚniQ 

· cAMMA ÚNICA 
SVB.SECRETAfiíAcivu 

NjRAVO DE !HSIJWMEHIO Ir 1 438/20CH 
Agravante BENEDITA ARAUJO BARROS 
Advogado: 0.. CLtLIO ROSERTO DE OUVEIRA 
IIIION'reiRO 
Agavada: INDÚSTRIA E COIÉRCIO DE IIIINát!OS SIA • 
ICOIU 
Adl<ogado O.. ANTONIO TAVARES VIEIRA NETTO 
Relator. Dentnbergedor CARIIO NfTONIO 

'DECISAo 

BENEDITA ARAÚJO BARROS interpôs agravo de 
instrumento contra a sen!Bnça proferida pelo MM. Juiz de 
Direito da 1' Van Civel e de Fazenda Pública da Comarca 
de Santana. que indeferiu o pedido de lomecimento de 
cópias de peças essenciais e far:Utativas. bem como das 
procurações que habililaram os advogados das partes. 

À ft. <4.1, decido negando efeito suspensiw ao 
rea.wso. tendo em vista que não vislumbrei a presença dos 
""lui&itos autarizad«es d&o~te. quais sejam. perkuAim In 
mon e fllmus bonllurls. 

O Juizo a quo oficiou esclarecendo a 
Impossibilidade de prestar Informações. uma vez que a açao 
rndenlzatóril já se encontrava em grau de recuso nesta 
Corte. 

Regularmente Intimada, a agrav8da deixou 
transcorre< o prazo legal sem contramlnutar o recurso. 
conforme se eldral da certldAo exwada é ft. 42. 

A Secretaria da Câmara Única, â ft. 709. certific:ou, 
nos autos da Apela~o Cível n• 1906. referente ~ ação 
ondemzalória em q.-tão, que o ac6!dão lriRSitou em 
julgado. 

lnexlsUndo Interessa púbico Jusllficador de sua 
lnlervençlo, deixei de abrit vista t d. PIOCUOidor1a de 
Justiça. 

~ o relatOrio Decido. 

O p!eSente l'ectr.lO loi protoc:olado no dia 
19/1112004. com a pre1enslo da Integral refonna da decisAo 
prof8f1da pelo Juizo de 0119ito da 1' Vara Cl\191 da Comarca 
da Santana, que lnd81enu o pedido de devotuçOo do prazo 
para apelar a o do pedido de vistas doa autcs. para tirar 
c6plas de algumas peças necesaâriu a lns1ruir a Inicial do 
presente recurso. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Contudo. d1.n11te a tramitaçllo deste agravo. esta 
Corte julgOu a Apel~ Clvet n' 1908, •nterpPSta pela 001 
agravada, tendO a agravante como apelante adesiva. cuja 
ementa é dO seguinte teor. 

"PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO E RECURSO 
ADESIVO. APELAHTE NÃO SUCUMBENTE. 
RAZOES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. 
INTERESSE RECURSAL. 1) lnsurglncla 
recursal da parta vencedora que nlo ataca 
objttivamen1a os fundamento• do declsum 
Impugnado • fundamenta-se tJo.sotnentt na 
necr .. idada de vrr examlnad• a 
admlulbllldade de reeurso especial • 
oxttaordi"'rlo que " encontram ratidos, • 
recurso ma&erialmente Inexistente, que nlo 
pedi ser conhecido por 11ta Tribunal. 2) Uma 
vu lnadmltldl a a~laÇIO. o recurso adealvo, 
por ser seu &ubordlnido, noo t1rrn001 do lncioo 
11 dO art. 500 do CPC, lamb6m nlo podan "r 
conhecido. 3) Aptlaçio e RaciJ!SO Adesivo nio 
conhecidos." (T JAP - CAmara Unica - AC. 1906 
-Relator Carmo Antonio -jutgameniD 09/12/2004 
-Unânime- TJAP/Joosprudénda) 

Com efeito. tendo transitado em julgado o relendo 
acótdlo no dia 0810312005. é eYidente que o presente 
agravo restou pr8JU(Iicado. esvazlindo o seu objeto. não 
sendo maos necesQrlo doscutir-se acerca do aceno ou nAo 
da decisão Impugnada. 

Ante o ercposto, nos termos dO art. 5Sl' do CPC. 
nego seguimento ao agr.~vo, det11T!11nsndo o arquivamento 
dos autos 

Publlque·se. Intimem-se. 

Macapã (AP). 21 de março da 2005. 

(a) CARMO ANTONIO DE SOUZA 
. Desembargador- Relator" 

Macapi (AI>), ~de março r05. 

'\,..; 
Dr'. SIMONE M ~~A PIRES 

Diretora. da Ctm.-. Unte. 

clMARA Ül!lC! 
M:a,ECRETARIÁêNEL 

tpRAVO NO BECUBIO QPECW. NA AfELAÇÀO CIYEL 
1!"1.592/2004 

~: CONSTRUTORA QUEIROZ GN...VÀO S/A 
Advogado: O.. H<:lRAclo MAIJREII F. DE MAGAU4AEs 
Agravado: PEDAO ANTONIO SILVA FILHO 
Advogado: WASHINGTON DOS ~TOS CALDAS 

DEai'ACHO 

"Nio lllt>do poaslvel atender o pleito_ do ..-nnt.. 
tece a lrmtalabllldlde do Juizo dt admll5lbllldade ou nio 
do recurso H!Mdtl, ~-- o çavado para 
c:ontr.m~. q .. rendo, no c!Ktncllo legal 

llllcapi (AI'), 11 dt março. 2005, 

{a) Da&. o0GLAS EVANGELISTA 
Vlcr-P.-iclont.o• 

MBQP~r (AI'), ~do mar 2110$. 

Btl'.s _!;Jildtt)_""" 
Dimon da~.~~ única 

ATA DA 4i&' SESSÃO ORDIHAAIA, REAUZAI)A NO DIA 
QUINZE DE MARÇO DE DOIS MIL E CJHCO. 

Às oito horas, prasentes os Excelentlssimos SeMPres 
DesembargadOres DOGLAS EVAHGWSTA {Pre&icltnle~ 
MÁRIO GURlYEV, LUIZ CARLOS, CARMO ANTONIO. 
Ausentes juslificadamenta os Excelantlssimos Senllotes 
DesembargadOres MELLO CASTRO e GILBERTO PINHEIRO. 
ProcuradOra de Justiça Dr1. RAIMUNDA CLARA BANHA 
PICANÇO. Feita a leilura da Ata da UIHma Sess3o O!dlnárla. a 
qual foi aprovada por unanimidade, foram julgados os 
seguintes processos: 

RECURSO EM SENI!OO ESmiTO 

~ -Origem: Vara dO TrW>al do Jiln da Comarca de 
Macapá - Reallrenle: Né6o RatMI!o Leite Filho - Advogado: 
Dr. Jorge Wag:o.er Costa Gomas - RecorridO: Mnstérto 
Ptiblico dO Estado dO Amapá • Relator. Desembargador 
Raimundo Vales 

~ "A Clm111 ÚniQ do TrtbuM ela Justiça do 
Amapi, i unanimidade, conhtcru do r.curso 1 lhe negou 
provi monto. • 

APELACOES CRIMINAIS 

Ir. 2.02M!5 - Origem: Vara do TrobuM do Júri da Comarca 
de Macapá - Apelante: Emanuel Matques da Silva -
Advogado: Dr. Ma .. lcio Silva Pereira - Apelado: Ministério 
Público do Estado dO Amapá • Relator: Desembargador 
Gilberto Pinheiro - Revisor. OesembarQ,Jdot Luiz Carlos 

~ "ReUrado de pauta ante a _,..na. jU&UIIcada do 
Ralator.• 

rr. 2.037105 - Origem: 1' Vara Criminal da Comarca de 
Macapá - Apelante: Genillon Tavarea da Graça - Advogado: 
Defensor PUblico - Apelado: Ministério Público dO Estado dO 
Ama~ • Relatoc Desemba<llador Mário Gurtvev - R8\0isor: 
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Desembargadoc Luiz Carlos 

~ "A Cfmara Ünlca do Tribunal de Ju5UÇ8 do 
Eatado do Amapá, i unanimidade, conhtceu do reeu,..o 1 
lhe deu provimento parcial." 

N" 2.048/05 - Ongem: 1' Vara Crimina,l da Comarca de 
Macapá - Apelante: Datcidei Santos Oliveira - Advogado: 
Defensor Püblico - ApeladO: Ministério Público dO Estado do 
Amapã • Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro - Revisor: 
Desembargador Luiz Carlos 

~; "Retirado de paut1 anle • •~nela justificada do 
Relator.• 

~Ql~ - Origem: 1' Var.~ Criminal da Comarce de 
Macapá - Apelantes: AntOnoo Cleomo Silva e Paulo Evandro 
Fernandes Santos - Advogado: Dr. Sebastião de Nazaré da 
Silva - Apelado: Ministério Público do Estado do Amapá • 
Relator: Desembargador Giberto Pinheiro - Revisor: 
Desembargador Luiz Carlos 

~; "Re1lrado de pauta ante a 11rslncta justificada do 
Relator.· 

!f. 2 053/05 -Origem: Vara dO Tribunal dO Júri da Comarca 
de Macapã -Apelante: Reglnaido Maciel da Uma- AdvogadO: 
Defensor Público - Apelado: Mlnistêrio Públloo do EstadO dO 
Amapã • Relator: Oesembargador Gilberto Pmheiro - Revisor. 
Desembargador Luiz Carlos 

~~~ " Retirado de pauta anta 1 austncla justificada do 
Relator ... 

N'. 2.054&5 - Origem: 2' Vara Crlmonat da Comarca de 
Santana - Apelante. Eloas Ribeiro da Silva - Advogado: 
Qelensor PUblico - Apelado: Ministério Publico dO Estado do 
Amapá • Relator: Desembargador Mário Gutlyev - Revisor: 
O&sembargador Luiz Carlos. 

~ "A Càmara Única do Tribunal da Justiça do 
Estado do Amapá, i unanimidade, conheuu do racu,..o • 
lhe negou provlmen1o. • 

tr. 2.068/1)5 - Origem: 2" Vara Criminal da Comarca da 
Macapá - Apelante: Frank dOs Santos Freitas - Advogado: 
Defensor PUblico - Apelado: Ministério Público do Estado do 
Amapã • Relator: Oesembargador Mano Gmyev - Revisor: 
Desembargador Luiz Carlos. 

Decislo; "A Cjmara Única do Tribunal dt Justiça do 
Amapá, ' unanimidade, conl>acau do recurso e lha negou 
provlm.,ID." 

REMESSA EX OFflc!O 

~ - Remetente Ex Offido Juizo de Oil9ito da 3' 
Van Cível e Çe Fazenda Pública da Comarca de Macapá -
Par1e t : A. 04ivelra e Cia Ltda (Advogado: Dr. Raul Memidan 
Moralas da Silveira) - Parte 2: Estado do Amapé (Advogada: 
Ora. Moniqua de Matos Alvarenga) - Relator: Oesembargador 
Gilberto Pinheiro 

Dadalio; "Retlfido de pauta.anle aausincia justificada do 
ReJ-..• 

Af>nACOES cfyeiS 

rr. 1 IIMK - Origem: Vara Única da Comarce de Amapá -
Apelarrte: Hozana Mamada • AdvogadO: Dr. Joao Ferreira dos 
Santos • ApeladO: Ananiu Pinheiro Brito - Advogado: 
Defensor Púbico - Relatoc Desembargador Luz Cal1os -
Revisor: Desembargador Carmo AniOrio 

~ "A CAmara Única do Tribunal dt Justiça do 
Amapá, l UNillmidada, conheceu do rec:urso, nsjeitou a 
preNmlnar de nUlidade da Mtllança e, no mérito, ne(IO\Hha 
provimento.• 

N". 1,1!!1/04 - Origem: 5' Vara Cível e de Fazenda PLtlllca 
da Comarca de Macapá - Apelante: Banco Honda SIA -
Advogada: Ora. Slnya Simone Gurgei Juarez. Oant>s • 
ApeladO: Hilberto Guimaries Costa,. Relator. Desembargador 
Lutz Car1o$- R8\0isor: Desembargador Canno Ant6nto 

~ "A c.,..,, Única do Tribunal de Justiça do 
Amapi, l unanimidade, conha~ do r.curso 1 lhe negou 
provimento. • 

rr 1.111/04 -Origem: 1' Vara Clvel e de Fazenda Pública 
da Comarca de Macapá - Apelante: Sindicato dos se<viclores 
Eletivos da Assembléia Legislativa dO Estado dO Amapá 
.StNDSEUAP • Advogada: Ora. Slnya Simone Gurgel Juarez 
Cantas • Apelado: Estado do Amapá - Advogado: Dr. Órlando 
T ell<elnl de Campos - Relatoc Desembargador Golberto 
Pinheiro - Revisor: Desembargador Luiz Carlos 

~"Retirado de pauta anla a auslncla Justificada do 
Relator.• 

N' 1 930104 - Origem: 3" Vara Clvel e de Fazenda Pública 
da Comarca de ~ - Apelante: M. A. Santos Quaresma • 
ME • Advogado: Dr. Osvaldo Souza de Campos • Apelada: 
Edílda Vaz. de Azt!lledo Chermon( - Adllo9ado: Dr. Jo$é 
Augusto Cardoso - Relatoc DesembargadOr Carmo AntOnio -
Ravtsor: Oesembarg~ RaimundO Vales 

~ "A CAmata ÚniQ do Tribunal dt Justiça do 
&tido do Anulpá, l unanimidade, conhecau do recurso a• 

lht nf110U provimento. • 

fe.J.O»>JM - Origem: Vara Única da Comarca de Porto 
Grande - Apelante: Munlcipio de Pono Grande • Ad\logado: 
Dr. AntOnio P811!ir3 Batista • Apelada: Geeni Fonseca Pontes -
Advogado: Dr. Raimundo Joaé da Costa Ouelroga - Relator: 
Desembargador Carmo AniOnio - Revisor. Desembargador 
Raimundo Vales 

~ "A Clmara única do Tribunal de Justiça do 
Amapá, ' unenlrnldlde, conhacru do recurso a lha negou 
provimento.• 



Macapá, 23.03.2005 

N'. 1 934/QS - Origem: 5' Vara Cível e de F~zenda Pública 
da Comarca de Macapá - Apelanle: Estado do Amapá • 
Advogado: Dr. Marcos José Reátegul de Souza - Apelado: 
José Poreira da Silva - · Ad110gado: Dr. Marcus Webster 
Rodrigues de Araújo - Relator. Desembargador Gilberto 
Pinheiro - Revisor. Desembargador Luiz Ca~os 

~.iJ.a.o~ "Retirado de pauta ante a ausência justificada do 
Relator." 

N". 1.944/05 - Origem: Vara Única da Comarca do Laranjal do 
Jari - Apelante: Ministério Público do Estado do Amapá -
Apelados: Reginaldo Brito de Miranda, Ruth Rosa na Ribeiro 
Kouri o. Maria das Graças Souza Pinheiro - Advogado: Or. 
Jupiara Araújo Ribeiro Júnior - Relator: Desembargador 
Gilberto Pinheiro- Revisor. Desembargador Luiz Cartos 

!8W9: "Retirado de pauta ante a ausência jusllficada do 
Relator." 

N'. 1 95010~ -Origem: 1' Vara Clvel e de Fazenda Públi~ 
da comarca de Macapá - Apelanles: Paulo Roberto Madurclfa 
de Vilhena e Catarina Moutinho de Vilhena - Advogado: Dr. 
Márâo Valório Plcanço Rego • Apelado: Allair Gerson Araujo 
de Souza - Advogado: Dr. José Henrique de Berredo Reis 
Netto - Relator. Desembargador Gilberto Pinheiro - Revisor: 
De som bargador Luiz Carlos 

Declill_:_ "Retirado de pauta anto a ausência ju&tificada do 
Relator.u 

!f._!~ - Origem: 2" Vara Cível e de Fazenda PUblica 
da Comarca de Macapá - Apelanlc: Jomal do Dia Publicidade 
e Propaganda Udo • Advogado: Dr. Elias Salvlano Farias • 
Apelado: Estado do Amapá - Advogado: Dr. Marcos José 
Reátegui de Souza - Relator. Desembargador Gilberto 
Pinheiro- Revisor: Desembargador Luiz CaMos 

~ " Retirado de pauta ante a ausência justificada do 
Relator." 

N'. 1 .9SJ~ -Origem: 1' Vara Clvel e de Fazenda Pública 
da Comarca de Macapá - Apelante: Jorge Augusto Sena 
Matos • Ad110gado: Or. Anderson Márcio Lobato Favacho • 
Apelado: Estado do Amapá - Advogado: Dr. Cartos Orlando 
Fonseca de Souza - Relator: Desembargador Gilberto Pinlleiro 
- Revisor: Desembargador Luiz Carlos 

~lsã_g_; "Retirado de pauta ante a aur>àncla justificada do 
Relator." 

tE._~ -Origem: 1' Vara Clvel e de Fazenda Pública 
da Comarca de Macapá - Apelante: White Martins Gases 
Industriais do Norte • Advogado: Dr. Denlz Chavos Almeida -
Apelado: Município de Maca pá- Advogado: Dr. Jose Henrique 
de Mendonça Dias - Relator. Desembargador Luiz Carlos -
Revisor: Desembargador Carmo AntOnio 

~Q~ "A camara Única do Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, ã unanimidade, conheceu do recurso e 
lho nogou provimento." 

~-OJ3/0~ - Origem: 2" Vara Cível da Comarca de 
·santana - Apelanle: Bãnco do Orasol SIA • Advogado: Or. 
Ca~os Eduardo MeUo Silva - Apelado: Raimundo Menezes de 
Souza • ME - Advogado: Or. Paulo José da Silva Ramos -
Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro - Revisor: 
Desembargadcx Luiz Carlos 

Decisão_;_ "Retirado de pauta anto a au&ãncla justificada do 
Relator." 

N~..2,0l6/0~ -Origem: 1' Vara Cível e de Fazenda Pública 
da Comarca de Macapá- Apelante: Rick Nelson Duarte Farias 
- Advogado: Or. Ricardo Gonçalves Santos • Apelado: Estado 
do Amapá - Advogado: Dr. Caoos Orlando Fonseca de Souza 
- Relator: Desembargador Mário Gurtyev - Revisor. 
Desembargador Luiz Cartas. 

~sJ.o.; "A camara Única do Tri bunal de Justiça do 
Estado do Amapá, à unanimidade, conhecou do rocurso e 
1hc dou provimento." 

~Q.121.0.S -Origem: 2' Vara Cível e de Fazenda Publica 
da Comarca de Macapá - Àpelante: Estado do Amapá -
Advogado: Dr. Marcos José Reátegui de Souza • Apelada: 
Atine Moraes de OUveira - Advogado: Or. Andcrson Márcio 
Lobato Favacho - Relatqr: Desembargador Mário Gurtyev -
Revisor. Desembargador Luiz Cartos. 

!kç,isão~ " A Câmara Única do Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá. à unanimidade, conheceu do recurso e 
Mo conheceu do agravo rotido, no mérito, nogou--lho 
provimento." 

I 

N" 1 ~ - Agravante: Silmaria Costa do Nascimento Silva 
- Mvogado: Dr. Alexandre Bartaglin de Almeida - Agravado: 
Comissão Recursal do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Município de Pedra Branca do 
Amaparl - Relator: Desembargador Mário Gurtyev. 

QJ:s;l~ãq: K A camara Única do Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapâ, t unanimidade, conheceu do do Agravo 
o lho nogou provimento." 

~ 1Al4/05 -Agravante: Estado do Amap~ • Advogado: Dr. 
O~ando Teixeira de Campos - Agravado: Ministério Público do 
Estado do Amapá · Relator: Desembargador Carmo António. 

Qru;lsão:. "A Cãmora Única do Tribunal de Justiça do 
.A.rnapá, à unanimidade, conhncau do agravo e após o voto 
do Relator e do Desembargador Dôgla$ Evangelista dando 
provimento ao agravo, podiu vista o Desembargador Mário 
Gurtyev." 

~; O Excelentlsslmo Senhor Desembargador 
Raimundo Vales, DO. Prosidonto deste Egrbglo Tribunal de 
Justiça, participou como Relator do Recurso em S~entido 

Estrito n• 316/()4 e como Revisor nas Apelações Cíveis n• 
1930/()4 e 1933/04. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Nada mais havendo foie' nce a a Sessão ás nove 
horas e cinquenta minutos. Eu. ' , Bel' . SIMONE M_ARIA 
PALHETA PIRES. Diretora da , ecrotaria da Câmara Unlca, 
lavrei a presente ata. que vai por mim subscr1ta e assinada 
pelo Excelentissimo Senhor Desembargador P esid te da 
CO!enda Câmara. 

SUB~~tÍVEJ. 
AGRAVO PE INSTRU~,'__!ft~ 

Agravante: C. C. DE O. 
Advogado: Dr. CRISTÓVÃO COSTA MIRANDA 
Agravado: M. P. C. 
Advogado: DEFENSOR PÚSLICO 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 

, ·c. C. de O. interpôs agravo de inslrumento em 
faoo de decisão proferida pelo Juizo da t .• Vara de Famliia. 
Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá, que decretou a 
prisão. cfvel do executado pelo prazo de trinta dias. salvo 
pagamento no valor de RS 3.188.30 (três mil cento e oitenta e 
oito reais e tiinta centavos) em ação do execução de alimento 
promovida por M. P. C. 

Argumentou que a agravada ajuizou a referida ação 
cobrando 10 (dez) preslações a tilulo de pensão. referente 
aos meses de dezembro do 2003 a selembro de 2004. no 
montante de RS 6.945,24 (seis mil novecentos e quarenta e 
cinco reais e vinte c quatro centavos). 

Sustentou que após recebida a cilaçâo. apresenlou 
j ustlfl ca~va pelo não pagamento. 

O magistrado. entrclanlo. declarou que a 
justllicativa do exocutado não merocoria amparo do Poder 
Judiclario, não aprcsenlando-se adequada ao processo em 
tramite. 

O agravante aduzlu que o procedim enio escolhido 
pela agravada foi Inadequado, uma vez que a divida estava 
em arraso por mais de !lés meses. cabendo a cobrança pelo 
rito do artigo 733, do Código de Processo Civil. que seria os 
três últimos meses e não o total da divida e os atrasados 
deveriam ser cobrados pelo ri lo executório. conforme art. 732 
do CPC. 

Continuou aduzindo que após apresentar a 
justificativa, a Defensora Pública alterou o pedido de 
cobrança, passando a fazê·!~ de julho de 2004 até janeiro de 
2005. por lodo diferente da inicial. 

Requereu. ao final, que fosse concedido efei to 
suspcnsl110 ao recurso para que seja determinado o 
pagamento referente às três parcelas anleriores ao 
ajuizamento da execução. devendo as demais serem 
executadas na forma prescrita pela rito do art. 732, do Código 
de Processo Civil. bem como quo seja dado provimento ao 
agravo, a fim de revogar a prisão civí! determinada pelo 
magistrado. 

O magistrado em sua dP.r.ioilo determinou que o 
agravado efetuasse o pagamenlo da quantia do RS 3.188.30 
(três mil cento e oitenta e oito reais e trinta centavos) sob 
pena de prisão pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

A prisão clvil no Direito Pátiio é . ainda , um 
resqulcio do antigo Processo Romano, no qual uma parte, 
deixando de pagar determinada divida, era compelido a 
enlregar sua tamma para que seus membros servissem como 
escravos. 

No docorrer do tempo tais penalidades evoluíram e 
transformaram-se na prisão civi l qua, no meu sentir. ainda 
guarda estreita retação com aquelas sanções impostas. 

Não há corno conceber em uma Oomocracla. que a 
legislação pábia puna alguém com prisão oriunda de divida. 

A nossa Conslitulção em sou inclso XXI)( do artigo 
s:, Dos Direitos o Deveres Individuais e Coletivos, diz que 
não há crime sem lei anterior quo o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal. Nomeadamente. a CO<lclusão que se 
extrai desse mandamento legal é. qúe. se não houver crime 
não haverá pena, pois o primeiro está intimamenlo ligado ao 
segundo. · 

Como enlão. aceitarmos que alguém soja 
encarcerado sem ler cometido úni crime. ov· seja, sem que 
exista uma cominação pê~al · legal. Penso que a 
jurisprudência, deve. pois, evoluir paia ~que assim, no futuro, 
re!ir&-se de nosso ordenamenlo jurídico a prisáo civil. 

Além disso, a orientação hodiemamente exposta 
por nossos Tribunais, sustenta que o cárcere derivado de 
divida alimentar poderá ser considerado ilegal quando 
condiciona o pagamento de dé~lto pretérito e não a quitação 
das três ultimas parcelas, posto que são estas as quo 
podemos considerar como aluals e urgentes. 

Nesse senlldo os TribUiiais SuperiOres. bem como 
nossa Corte. iá décidiram: 

"HABEAS CORPUS . ·<:. _Piji_SÃO CIVIL ~ 
ALIMENTOS - olVIDA PRETÉRITA - TR~S 
ÚLTIMAS PRESTAÇOES .,. COMPROVAÇÃO DO 
PAGAMENTO - ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL -
ORDEM CONCEDIDA - t - Tratando-se do 
cobrança de prestação alimentícia, este Tribunal 
fi rmou o entendim ento de que a prisão somente 
&e ju&tifica quando se rcforir à cobrança das 
última& parcela& om atraso. 11 - Comprovado o 
pagamento dessas prestações, n3o se justifica .• 
manutenção da prisão." (ST J - HC 12764 - SP-
4' T. - Rol. Min. Sálvlo do Figueiredo Teixeira -
DJU 11.09.2000 - p. 00251} 

"CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS -
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS - !LEGITIMA A PRISÃO CIVIL 00 
DEVEDOR, FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE 
PRESTAÇ0ES PRETÉRITAS - 1) Na execução 
do pre&tação alimentícia prevista no art igo 733 
do CPC, vislumbra-se !legitima a prisão c ivil 
fundada na exigência de pagamento do 
m ontante Integral do débito c n~o das três 
ultimas parcelas 2) A demora no 
processamento do feito não transforma a 
nature<a da verba alimentar dovlda na data do 
ajuizamento e no decorrer da demanda, que é 
considerada como dé'bito atual e urgente, 
devendo.t;e consldor01r as tri5 últimas parcela&, 
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para efeito de prlsiío civil .: -:' ·· 3) Ordem 
concedida." (TJAP- HC n.• 768107:., Acórdão n.• 
4723 - Rei. Dos. 00GLAS EV(ING{:LISTA -
SECÇÃO ÚNICA - j. 2810212002- v. Unánime - p. 
1810412002 - DOE n.• 2767). 

Conforme demonslrado, a divida ánUga relallva aos 
alimentos perde sua natureza alimentar. só podendo ser 
executada com fulcro no artigo 732. do Código d~e Processo 
Civil, excepcionando as três ultimas parcelas. qüé poderão 
ser objeto de ação exerutiva baseada no art. 733. do mesmo 
diploma legal. 

A prisão civil por inadimplemento de prestação 
alímenticia tem por escopo rorçar o devedor a arcar com as 
necessidades atuais do alimentado. tomando-se. no meu 
sentir, ilegal a medida segregaclonal derivada de parcelas 
pretéritas ante sua ausência de função garantidora da 
sobrevivência. · . 

Assim entendo que a determinação_ para que pague 
a quantia de R$ 3.188,30 {!lês mil cento e oile~ta e oito reais 
e trtnta centavos) seria equivocada, devendo o agravante 
efetuar o pagamento das três parcelas da verba alimen!lcia 
anteriores ao ajuizamento da ação executiva, devendo as 
demais seguirem o rito da execução prevista no art 732. do 
Código de Processo Civil. · -~ ~ 

Relativamenlo as ümlnares. estas visam assegurar 
a tutela do direito aparente, quando a!Javés da denominada 
prova prima fac/e se evidenclortf tis cr1tértos classiCBlffi!nte 
adotados de aparóncia do bànnlirclto {fumus bonl ·furlt) o 
perigo na demora (periculum lrnnoia). ··· ·· ·• · ' 

No primeiro pressuposto, tenios· a 'plauslbllldaae do 
direito' , a evidenciar a existência de um inter~sse processual. 
a que se convencionou dehomlnar de fumus boni juris 
(fumaça do bom direito). No segundo, temos o evenlual 
retardamento na composição da lide com possibilidade de 
perecimento. ou do próprio processo ou d~ seu objeto: é 
aquilo denominado de periculum in moro. Somente a 
concomitáncia desses dois pressupostos admite a tulela 
liminar. 

Marcelo Freire Sampaio Costa. In Aspectos da 
Teoria Geral da Tutela Antecipada, Juris Síntese. Jan/Fev 
2001, a respeito do assunto e citando Humberto Theodoro 
Júnior diz que o ex-Desembargador 'utiliza-se de 
af!lumenros s ingelos, porém, robustos, quando ensina, .~m 
ro /aç!Jo a plausibilidade da dono lrrepar(JVy.l. ser a mesroa 
eva/lado pela juiz, segundo as rogras do livre c.onvencimonio, 
de modo quo n!Jo dispense a fundamentação ou motivação 
de seu conhoclmento; mas isto dar-se-á com mui!o maior 
iiborrlDde do ação do quo ne formação de certeza que se 
exige no processo definitivo". 

O mesmo autor cita. ainda. esclarecendo o lef)la 
Cãndldo Rangel Di namarco. quo)lle diz ser ·um defensor 
arrJaroso da instrumentalidade e real efetividade do processo, 
a situação procassual a ser ax!irpada (ccmo se fora · um 

cancro) medianto ü tutela Bnteclpada. fundada no inciso Jl do 
dispositivo tegol da antecipação da tutola da mán"to, 
consubstancio-se na fl6C8SSidado, inadiável, de neutralizar 
os matos do 1J1cx:6SSO, porque, hâ demoras razoáveis ditadas 
po/o cotáfer formal ifl6renie ao processo o M demoros 
acrescidas·peio comportamonro desleal do demandado. · 
Como salientei. colacionando trechos da doutrina, a 
concessão de liminar devera obedecer dois requisitos 
básicos, que são o perigo da demora e a aparência do bom 
direito, sendo que a inexistência de algum deles torna 
oogente o lndeferimcnlo da liminar requerida. 

Na hlp6!ese dos autos enféi>do comõ presentes os 
requisitos necessários para concessão da liminar. 

Posto Isto, concedo o eleito suspensivo pleiteado, 
delerminando que o agravante efetue o pagamento dos !rés 
meses anteriores ao ajuizamento da acrio. 

Abra-se vista a agravada para, qucnmdo. 
apresentar conlra-razões no prazo legal. 

Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de 
Justiça para parecer. 

lntim&-se. 
Macapá. 1 S da março de 2005~ 

(a) Des. GILBERTO PINHEIRO 
Relator" 

Macapã IAP), . de março~ 2005. 

\J 
Bel'. SIMONE.'d-'(N\NAL~ . ETA PIRES 

Diretora a Camara Única 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESI'ECIAIS 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO PARA CIENCIA DE 
ADVOGADO 

BJ;,Ç_t,/RSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇ_~Q 
CIVEL N" ll_2/04 (ref. Proc. N° 6. 18~ 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CiVEL 
OESENTRALIZAOO- UNIFAP 
Apelante: CAPEM! - CAIXA DE PECÚLIO PENSÕES E 
MONTEPIOS 
Advogada: Ora. KELLY CRISTINA BRAGA ·OE LIMA 
(OAB/AP N° 371) . 
Apelada: FRANCINEIOE SARAIVA BRITO 
Advogada: Orá. SI L V ANA M. KUSOTA (OAB/~P No 948) 
Relator: Juiz MARCONI MARINHO 

lli!J!-IAÇÃQ: DESPACHO: Nos termos do artigo 542 dO CPC 
Intimem-se o recorrido para contra • arrazoar o recurso, no 
prazo da quinzo dias. O presento expediente sorâ 
publicado na forma da L, l e afixado no lugar de costume. 
Dado o pa&sado nosta cidado de Macapá-AP, 18 (dezoito) 
d ias do mês de março do ano dois mil e cinco, Eu, 
Filomona Perolra de Oliveira, Chefe de Secretaria, 
sub&crnvo por determinação do MM Juiz de Direito 
MARCONI M~~~~' e d~ Colenda Turma Rocursa. 

Bel' Filom~na • . F'd Oliveira 
Chola de Secretari o da Tu r a Recursal 

RECURSO EXTRAdRDINÁRIO NA APELACÃO C ÍVEL 
___ N• ~8(0~- (r,,U'roc. N• 9.290/04) 



Macapá, 23.03.2005 

Origem: 
Apelant•: 
Advogada: 
371) 
Apelado: 
Advogado: 
N" 669) 
Relator:. 

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DESENTRALIZADO 
CAPEM I- CAIXA DE PECÚUO PENSÕES E 
Ora. KELL Y CRISTINA B. DE LIMA (OAB/AP N" 

ROBEUNO GARCIA AlVES 
Dr. LÚCIO FÁBIO VIEIRA FERREIRA (OABIAP 

Juiz MARCONI MARINHO 

l!iiiMAÇÃQ: DESPACHO: Nos termos do artigo 542 do 
CPC Intimem- o recorrido para contra • arrazoar o 
recurso, no prazo de quinze dlae. O preMnte expediente 
Mr' publicado na forma da Lei e aflxlldo no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade de Macapá-AP, 
18 (dezoito) dias do mls de março do ano dois mil e cinco, 
Eu, Fllomena Pereira de Oliveira, Chale de Secretaria, 
subscrevo por detenninaçlo do MM Juiz de Direito 
MARCONI MARI te da Colenda Turma 
Recuru. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELACÃO C[VEL 
N" 301/04 Irei. proc. N" 9.077/04) 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
Apelante: CAPEM I-CAIXA DE PECÚLIO PENSÕES E 
MONTEPIOS 
Advogada: Ora. KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA 
(OABIAP N" 371) 
Apellldo: MARLÚCIO GALENO RODRIGUES 
Advogado: Dr. VICENTE CRUZ (OABIAP N° 475) 
Relator: Juiz MARCONI MARINHO 

INDMACÃO: DESPACHO: Nos termos do artigo 542 do 
CPC Intimem-se o recorrido para contra • arrazoar o 
recurso, no prazo de quinze dias. O preMnte expediente 
Mri publicado na forma da Lei e afixado no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade de Macapá-AP, 
11 (de.r.olto) dln do mls de matÇo do ano doia mil e cinco, 
Eu, Fllomena Pereira de Oliveira, Chefe de Secretaria, 
subscrevo por determlnaçjo do MM Juiz de Direito 
MARCONl MARINH P ldenle da Colenda Turma 
RecUf'h. 

RECURSO El(JRAOROINÁRIO NA APELACÃO CivEL 
tr 312/04 lref. Proc. tr 40.3601 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
Apelante: CAPEIII - CAIXA DE PECÚUO PENSÕES E 
MONTEPIOS 
Advogada: Ora. KELL Y CRISTINA B. DE UMA (OABIAP N" 
371) 
Apelada: TELMA ROCHA PANTOJA 
Advogada: Ora. MARIA DO PILAR DE SOUZA (OABIAP N° 
505) 
Relator: Juiz MARCONI MARINHO 

!!!ffi.M~; DESPACHO: Nos termos do artigo 542 do CPC 
lntimem-M o recorrido para contra • arrazoar o recurso, no 
prazo de quinze dlas. O preMnte expediente Mri 
publicado na fomwo da Lei e .rlxado no lugar de coeti.WIII. 
Dlldo e passedo neata cidade de M~AP. 18 (dezoito) 
dlae do m6a de matÇo do ano dois mil e cinco, Eu, 
Fllomena Pereira de Oliveira, Chale de Secretaria, 
subscrevo por determlnaçio do MM Juiz de Direito 
MARCONI MARIN a Colenda Turma Recuru. 

t ....,;._ 
Ir~ de 011 Ira 

Turma ursa! 

R~CUBSO EXTRAORDINÁRIO NA APELACÃO 
CIVELN" 34 • l11f. Proc. N• 40,1411041 
~~A JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL DE 

Recorrente: CAPEM! - CAIXA DE PECÚLIO, PENSÕES E 
MONTEPIOS 
Advogada: Dr". Kelty Cristina Braga de Uma - OAS.AP n• 
371·A 
Recorrida: MARGARIOA AlENCAR FERREIRA 
Advogado: Dr. Dé1c1o Ferreira de Magalhaes - OAB-AP n• 
611·B 
Relator: Juiz CARLOS CANEZIN 

INTIMAÇÃO: DESPACHO: Noe tennos do artigo 542 do 
CPC Intimem-se o recorrido para contra • arrazoat o 
recurso, no prazo de quinze dias. O preMnte expediente 
Mri publicado na forma da Lei e aliiiJdo no lugar de 
coatume. Dado e passado neste cidade de Macap•AP. 
1 e (dezoito) dlu do mie de matÇO do ano dole mil e cinco, 
Eu, Fllornena Perelre de Oliveira, Char. de Secretaria, 
subscrevo por dltermlnaçlo do MM Juiz de Direito 
MARCONI MARINHO Presidente da Coienda Turma 
Recuru. ~, 

<vj~,.. 
Bel' Fll.,.,.,ena de 1velra 

Chefe de Secretaria da Tu a Recursal 

~~R~ ~~~~~ ~APELACÃO N~35t , Ci.n 04) 
Origem:. JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL DE MACAPA 
Recorrente: CLÉIA TEREZA LAMARAo DA SILVA 
Advogllda: o.-. Silvana Mareco Kubola - OAS.AP n• 948 
Recorrida: CAI!EMI- CAIXA DE PECÚLIO, PENSÕES E 
MONTEPIOS · 
Advogllda: ó.-. Kely Cllstina Braga de Uma - OAB.AP n• 371 
Relator: Juiz CARLOS CANEZIN 

INDMACÃQ: DESPACHO: Nos tennos do artigo 542 do CPC 
Intimem-se o recorrido _eara contra • arrazoar o rec:utso, no 
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prazo de quinze dias. O preMnte expediente seri 
publleado na forma da Lei e .rlxado no lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade de llacapá-AP, 18 (dezoito) 
dias do m.. de março do ano doia mil e cinco, Eu, 
Fllornena Pereira de Olivell'll, Chet. de Secretaria, 
subscrevo por detorrnlnaçio do IlM Juiz de Direito 
MARCONI MARI 11 ai e da Colenda Turma Recuraa. 

/)I 
Bel' Fllomena Ira lvelra 

Chefe de Secretaria da T 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO PARA CIENCIA DE 
ADVOGADO 

~EC~RSO :r:f.~NÁRIO NA APELACÃO 
_fvE_ N" 131 _ ___ . tr 5.9521041 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL DE MACAPÀ 
Recorrente: CAPEM I-CAIXA DE PECÚLIO, PENSÕES E 
MONTEPIOS 
Advogada: 0,.., Kelly Cristina Braga de Uma- OAB.AP n• 371 
Recorrido: JOSÉ NASCIMENTO MACIEL 
Advogado: Dr. Lúdo Fábio VIeira F Meira- OAB-AP n• 669 
Rol ator: Juiz CARLOS CANEZIN 

INDMACÃQ: DESPACHO: Nos termos do artlgo 542 do CPC 
Intimem-se o recorrido para contra • arrazoar o recurso, no 
prazo de quinze dias. o presente expediente Mri 
publleado na forma da Lei e afixado no lugar de costume. 
Dado e pauado nesta cldede de Macapá-AP, 21 (vtnte e 
um) dias do m61 de março do ano doia mil e cinco, Eu, 
Fllomena Pereira de Oliveira, Chefe de Secretaria. 
subscrevo por deterrnlnaçio do MM Juiz de Direito 
MARCONI MARINHO Presidente da Colenda Turma 
Recursal. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELACÃO CivEL 
N" 253104 Cref. Proc. N" 40.54Wl 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL DE MACAPA 
Recorrente: LUCIENE RIBEIRO RODRIGUES 
Advogada: D,... Maria do Pilar de Souza - OAB·AP n• 505 
Recorrida: CAPEM I -CAIXA DE PECÚUO, PENSÕES E 
MONTEPIOS 
Advogada: o.-. Kelly Cristina Braga da Uma - OAB·AP n• 371 
Relator: Juiz CARLOS CANEZIN 

IMDMAÇÃQ: DESPACHO: Nos termos do artigo 542 do CPC 
lntlmem-M o recorrido para contra • arrazoat o recurso, no 
prazo de quinze dl•. O preNnle expediente .. ,. 
publicado na forma da Lei e afixado no lugar de costume. 
Dado e pusedo nesla cidade de lllae.,..AP, 21 (vtnte e 
um) dlu do m6a de março do ano dota mil e cinco, Eu, 
Fllomena Pereira de Oliveira, Chefe de Secretaria, 
eubscrevo por determlnaçio do MM Juiz de Direito 
MARCONI M Presidente da Colenda Tunna 
Recursal. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELACÃO CiVEL 
N" 410194 C11f. Proc. tr 3i,123104) 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL DE MACAPA 
Recorrente: CAPEM!- CAIXA DE PECÚUO, PENSÕES E 
MOIITEPIOS 
Advogada: 0,... Kelly Cristina Braga de Uma - OAB·AP n• 371 
Recorrido: JOAQUINA DE AILMEIDA QUARESMA 
Advogado: Dr. Carlos Nelson Plcanço- OAB·AP n" 634 
Relator: Juiz CARLOS CANEZIN 

INDMACÃO: DESPACHO: Nos termos do artlgo 542 do CPC 
lntlmem-aa o recorrido para contl'll • arrazoar o reeurao, no 
prazo de qulnu dias. O preaante expediente Mr6 
publicado na forma da Lei e afixado no lugat da costume. 
Dado e Pataado neste cidade de lllaeapt.AP, 21 (vinte e 
um) dias do mh de março do ano dois mil e cinco, Eu, 
Fllomena Pereira de Oliveira, Chefe de Secretaria, 
subscrevo por determlnaçio do MM Juiz de Direito 
MARCONI MAR! Presidente da Colenda Turma 
Recursal. ~ 

tj!.W7 • 
Bel" Fllomena P de 11'11 

Chat. de Secretaria Turma ecursat 

R~CURSQ EXTRAORDINÁRIO NA APELACÃQ 
C!YEL N" 311104 lrtt Proc. N" 1.4131041 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL DE MACAPA 
Recorrente: CAPEM!- CAIXA DE PECÚLIO, PENSÕES E 
MONTEPIOS 
Advogllda: Dr". Kely Cristina Braga de Uma - OAB-AP n• 371 
Recorrida: MARIA BAIMUNDA CORREA CARDOSO 
Advogado: Dr. Rivaldo Valente Freire- OAB·AP n• 992. 
Relator: Juiz CARLOS CANEZIN 

INDMAÇÀQ: DESPACHO: Nos termos do artigo 542 do CPC 
lnllrnem-M o recorrido para contra • arrazoar o recurso, no 
prazo de qui,... dias. O presente expediente Mri 
publicado na forma de Lei e lflxado no lugar de costume. 
Dado e puaado neata cidade de Macapi-AP, 21 (vinte e 
um) dlaa do m6a de março do ano doia mU e cinco, Eu, 
Fllomena Pereira de Oliveira, Chet. de Secr9tari'a, 
subKre110 por detennlnaçlo do MM Juiz de Direito 

MARCONI ~ ela Colenda Turma 
Recursal . ' 

Bel" Fltomena ' Ira 
Chefe de Secmaria da Turma uraal 
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~&i?N1~~f:?P~Oê~N'!Iij,1:~l APELACÂQ 

Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL DE MACAPA 
Recorrente: CAPEM I-CAIXA DE PECÚLIO, PENSÕES E 
MONTEPIOS 
Advogada: Dr". Kelly Cristina Braga de Uma - OAS.AP n• 371 
Recorrido: MANOEL DE JESUS GUEDES FIGUEIRA 
Advogado: Dr. canos Nelson Picanço - OAB·AP n• 634 
Relator: Juiz CARLOS CANEZIN 

INTfMACÀO: DESPACHO: Nos termos do artJgo 542 do CPC 
lntlmem-M o recorrido pal'll contra • arrazoar o recurso, no 
prazo de quinze dias. O presente expediente serã 
publicado na forma da Lei e aliiiJdo no lugar de costume. 
Dado • passado nesta cidade de Macapá-AP, 21 (vinte e 
um) dias do mie de março do ano dois mil e cinco, Eu, 
Fllomena Pereira de Oliveira, Chale de Seeratarla, 
aubacrevo por determlnaçJo do Mlll Juiz de Direito 
MARCONI MARINHO Presidente da Colenda Turma 
Recursal. 

Oficios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

FÓRUI.4 DA CciW.RCA DE MA CAPA 
GABINETE DO DIRETOR 

PORT ARlA N.• 00412005-GAB/DIR/FÓRUM 

O Doutor DtCJO JOSt SANTOS RUFINO, Juiz de Direito, 
Diretor do Fórum da Comarca de Macapá, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelos Ans. 203 c 218 "in fine" 
do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Estado do 
Amapá. 

RESOLVE: 

I. Elabprar ESCALA MENSAL DE PLANTÃO dos Senhores 
OFICIAIS DE JUSTIÇA-AV ALI ADORES, lotado. no Fórum 
desta Capital; 

2. Determinar que, duranle o Plantão dos Senhores Oficiais, 
estes permaneçam na Central dt Mudados, para atender às 
determinações dos Senhores Magistrados. no cumprimento de 
maadadot dt naturtza aca•ttlatória ou ur&tnte, cujo 
relardamento em 5CU cumprimento poderá traza prejulzo às 
partes; 

3. No inicio de seu plantio, cem tolerincia máxima de I O 
(dez) minulos. o Oficial de Justiça deverá se apresentar à 
Diretoria do Fórum, onde a.ssinari o livro, comprovando de 
que se acha ciente da escala c das obrigações do plantão; 

4. Nos dias úteis, o plantão deverá ser cumprido no Fórum, 
das 07:30 horas às 13:30 horas, permanecendo o Oficial 
escalado de sobreaviso durante o restante do dia respectivo. 
Sempre que tiver que se afastar de seu local de permanênda, 
deverá comunicar à Diretoria do Fórum, bem como onde 
possa ser encontrado, inclusive após o horário nonnal de 
expediente; 

S. Nos finais de semana e feriados, o Oficial de Justiça deverá 
se apresentar ao Juiz Plantonista no Juizado Especial Criminal, 
onde assinará seu ponto c tomará ciência das ordens, 
permanecendo de sobrcaviliO; 

6. Haverá dois Oficiais de Justiça, que responderão pelo 
plantão diário das dezesseis Varas, nas três Criminais e 
Auditoria M ili tar; nas cinco Civcis. nas t!Ü de Família. na 
lntãncia e Juventude, no Tribunal do Júri, nas Execuções 
Penais, Juizado Clvcl e Juizado Criminal; 

1. No caso de afastamcnlo do Oficial por férias ou qualquer 
outro motivo, ~e será substituído pelo Oficial de Justiça, cujo 
nome conste em primcim lugar, do dia subseqüente da cscala, 
comunicada a alteração ao Diretor do Fórum, em prazo nilo 
inferior a 24 (vinte e qualro) honu. e assim sucessivamente. 

PJts DE ABRIL DE 2005 (Cont.l. · 

01.04 ~tonio Cézar Texcira Menezes 
~el!ington Gatinho Ribeiro 

02.04 l:rick Costa Fiutira 
03.04 osé Marra de Cutro Neto 

04.04 jAntonio Luiz da Silva 

Ubiracv Ma200 Cordeiro 

05.04 Paliia Maria Ferreira Nery Forrara 

Taiguara Almeida de Azevedo 

06.04 Darlene Cardoso Soares 
ônia Maria Nascimento Souza -
~o Celano Possas 07.04 IRui Carlos de Lima 

08.04 IEiza Lobo Ribeiro 

IRosânia Pinheiro doa Santos 
09.04 !Maria A~~:~llladora SUva 
10.04 !Maria do Socorro B. da SUva 
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11.04 !Erick Costa Figueira 
!Ronaldo F erre ira Duarte - -
peziel de Souza Oliveira -·-12.04 

- ---~imundo Edison de A. Chaves ·-
13.04 ranele Lima de A Lacerda 

IPetrônio dos Passos Gomes 

1Ú4 zauro Antônio Silva dos Santos 

1----·---·-· P!lulo Gomes de Andrade 

15.04 anaina da Silva Abreu 

t---· - osé Carlos da Silveira 
-

16.04 Paulo Costa dos Santo"s-· 

17.04 Raimundo .Edison Almeida Chaves 
t---- - ocivan de Almeida Costa · .... · -

18.04 
. Natali Sayuri Nishi Dias 

19.04 orge de Almeida Pinheiro 
Maria do Socorro B. da Silva 

20.04 osé Carlos da Silveira 
Maria Auxiliadora Silva 

21.04 Rodnla Pinheiro. d~s Santos 

22 .04 osé Marra de .Castro Neto 

I-23.04 
!Marcos Ce!~- ~!l'~ral Alves 
!RuJ Carlos de Lima Lôbo 

rY4.04 1\V~Uington Gatinho !Ribeiro ·-
osé Pedro Neto .. · -

25.04 
Manoel de Oliveira da Silva t----· --
uliana Andrade Marq~e~ 26.04 

Mac l)onald de Souza Matos --
27.04 ídia Maria Barbosa Calado 

flian Freitas Ferreira - -
28.04 !Paulo Costa dos Santos 

~ebastião V asconcclos Corrêa 

29.04 [Eduardo Cclano Possas 
~aiguara Almeida de Azevedo 

30.04 J~ntônio diàr T. ~e_n_ezes 

~·se ciência. Publiquc·se. Cumpra·se. Remetam·sc 
cópias à Egrégia Corregcdoria·Gcral de Justi~a. aos Senhores 
Juizes dc.<ita Comarca c aos Oficiais de Just iça escalados. 

M acapá, 21 ~c Março de 2005. 

c~J~-
0 lo José Santos Rufln~ ) 

uiz de Direito/Diretor~ 

í,j 
Patricia d~~lv~Jimeida Santos 

Distrib · Coordenadora 
Central Mandados 

t• VARA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo: trinta (30) dias 

O MM . Juiz de Direito desta Vara. na fonna da lei, etc. 

FAZ SABER a lodos os que do presente virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por este meio, INTIMA o 
cônjuge · da parte executada BENEDITA SOUZA 
CAPlBERIBE, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, 
EMRARGUE A EXECUÇÃO (Processo n° 
6.717/2.001), observando-se que o arresto levado a 
efeito foi convertido em penhora, ficando esclarecido 
que este Juízo tem sua sede na Av. Fab, no 1737 -
Centro. Para conhecimento de todos, expediu-se o 
presente edital que será afixado no lugar de costume e 
publicado na forma da lei. Macapá-AP, aos dezessete 
dias do mês de março de 2.005. Eu, Manoel Ferreira 
do N imento Filho, Técnico Judiciário, o digitei. 
Eu, _, JOSÉ IT AMARACl M. ROCHA, 
Chc e 

l' VARA CRIMINAL DE MACAPA 

JlliZ DE DIREITO : ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA: DANNILO STELIO DE S. DIAS 

EXPEDIEliiTE DE INTIMAÇÃO 
PARA CIÊNCIA DOS ADVOGADOS 

gm~~~~~71~ 
Autor: JUSTIÇA PUBLICA 
R<u: EDJANE MARIA NORBERTO FEITOSA c BENEDITO 
ALBERTO FERREIRA FE!JÓ 
Adn$tados:: Dr. Er ntndo Uthôa ~brlnho · e o Dr. Benedito 
Furtira Ft-ijó. 
.EJllALIQ,t\DE: " lntjmario dos Adyo~ados P"U91l1PM«llrnl 
!JLiudtfnci•' de ln•j(y_~.JI_nitn'4"-J!HLL!!il!. WO~~~ 
!WJ~. 

O presente mpcdicnte será public::~.do na forma da lei c ai31x no 
lugar dt costume, dado c pass.1do nesta cidade de Maca pá ( , os 
dezo.sei!i dias do més de rriarço do ano de dois nUl e cinco E 
D-. .mnilo StéJio de Sousa Dias. Chefe de Socn:t.aria, ·o su~ · -

(DIÁRIO OFICIAL) 

VARA DO TRIBUNAl DO JÚRI 
COMARCA DE MACAPÁ 

JUIZ DE DIREITO: JOÃO GUILHERME LAGES MENDES 
CHEFE DE SECRETARIA: KÁTlA CRISTINA SILVA PEREIRA 

EXP.fD.l.ENTE DE INTIMAÇÃO PARA CIÍ:NC!A ~ 
~.!NAQQ!ID 

AÇÃO PENAL N": 249512004-VT J 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉUS: EZEQUIEL ALMEIDA DA COSTA, v. "Branco• e 
EZEQUIAS ALMEIDA DA COSTA · . 
ADVOGADO: Dr. FRANCISCO JANUÁRIO DE SOUZA NETO 
FINAliDADE: tomar ciência da sentença de pronúncia. cuja 
parte disposltlva segue abaixo transclita: 

" ... Por todo o exposto e considerando tudo mais o que 
consta dos aulos. PRONUNCIO os acusados EZEQUIEL 
ALMEIDA DA COSTA, v. '"Branco" e EZEQUIAS AlMEIDA 
DA COSTA, como inrursos na conduta desaila no art. 121, § 
2'. Inciso t1 e IV, c/c art. 29. do Código Penal Brasileiro. a fim 
de secam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular desta 
COmarca. Os acusados sao primários e portadores de bons 
antecedeoles e em nehum momento obstruiram a instrução 
processual, logo, continuarão aguardando o julgamento em 
llbecdade. pois ausentes os motivos ensejadores da 
dacretação de suas prisões (art. 408. § 2' do CPP). Transitada 
em julgado. proc:OOa·se na form a do art. 416. do Código de 
Processo Penal. 

P.R.l . . Macapá·AP. 10 de março de 2005. Marconi Marinho 
Pimenta. Juiz de Direito Auxiliar. · 

O presente expediente será publicado na forma da lei e 
afixado no lugar de costume .. Macapá. 18 de março de 2005. 
Eu, Chefe de Secretaria. subscrevo e assino por determinação 
judicial. Jt-

KÁTIA CRISTlrf)SILVA PEREIRA 
Chefe de Secretaria 

Vara das Execuções P<!Oais 

fiCA INTIMADO: IVAN PEREIRA DOS SANTOS. brm;lo;,o(ol. l;lho Bcned;to 
Fmku do~ Sontru e de juliela Pereira <Jo~ Sonlo:., :e .sidonte no Q;inlo 

/wunido do CoojuniO do~ Pc<:hinhol. 216, Pcdnnha:r., Mnropó/AP Oú Av. 
Acclrno dP. (côo. 6 81, Trem, Mocopó/ftf, da w u C001porecimenlo no 
p.-ozo du lO (d~z) dim, nc:.lo Vora de ExêCvÇ~ Peroi~. :.iiO o Ruo 
Manoel EudóxtO Peroiro. ~/n. Cen!ro, Ar.e•o do Fórum de No::.opó. com o 
lntoi~ c!e der cu:nprimcnlo irncdiOro o execuçóo de petlO, reler&nle m Aulas 
de E•ec~.Çõo Penal n' 7.050/2004. 

FICA INTIMADO: NIARCOS MO!WS DA COSIA, bro,;Je;lo(o l. !;lho 
Nopo!oóo PcniOj(l do Co:.IO e de Ahioo lnê.s M:x~ da Co:.to, tCl-ide nte 

no Rvo Cl6vd;o lúc<> Monteüo. 1514. NoYo 1-b;zon". Sontono/N'. do 
~J comporccimcn:o 1"10 p.-ozo do lO !d~z:) dio~. oo~o Varo do éxec:uç~ 
?enois, ~b o Rt;CJ f.Aaroel Eudóx~ Pereira. !./n, Centro, Ânex.o do F6rum 
de 1'/ccopó. <".orn c inlullo d~ dor cumpr;menb imcdia iO o exocu<;âo de 
~no. refercr.IC 0:. Aulo.!. de Exe<:.liÇÕO Peno! nt 7.65 1/ 2004. 

FICA tNTWADO .• MRIVAtDO VUHcNA DA SilVA, bro,;lo;ro(ai. !;lho 
kmondo Peteiro do Silvo c de Jr.olicro de jc!.lls. v~lhero. re.!oiderue no i lho de 
Pon!o Negro, lv'lunkípio de OKlvos./PA, do sou comporoclmonlo no pro.zo 

de 1 O (dez) dia~. ~lo Voro de Exec:uç~ PenQi!., s.ib o R\.lo l'lonoe! 
Evdôltio Pereira, s./n. Coorro . Anoxo do f~urn de Mocapó, com o inluib 
de dar comprirr.enro imediato o oxoc.U(.Co de peno, refereole o~ Au~ de 
Exccuçõo Per411 r\0 7.246/2004. 

lwka N' 4 170/1999 - Auto> de Exec ~.Ç6o do Peno 
Reeducordo: MAliCOS MEIO NUNE 
Advogado: D1 JOAGU!M HERBERT. A N' n• 405 
~:"jun;.o. 1eqve< 

Rogii"''ido Go s do Andrade uiz 

rçc da 2005. 

Vara das Exeruções Penais 

fiCA INTIMA.DO: EDMilSON FON1EL RIBEIRO, filho da Porlirio 
frolêo f erreiro e de lwura Nobre. noluro l de Alk:Jrr.iro/PA. 
nascido em 25/09/1964. re>idenle na Av I' de /Ve io. n' 186. 
Trem. Mccopj/ AP. ;eu compo1ecimento no p rozo de .l.Q..Jd;:.zj 
~ ne~K1 Varo de ExecuÇõc5 Penol~. ~lo o Ruo /\loriOel tvdôxio 
Pereira. s/n, Cenlro. Ane)I.Q da Fórum da IV'acopó, com o inlullo 
de dor cumpt"imenlo inuxHoto o execução de peno. rele1cnltl os 
Autos de E<ecuçõo PCilOI n' 7.555/2004. 

FICA INTI/viADO: PAULO ROBERTO PIRANHA NERI. lililo de 
Henriq ue Noscimenlo Bofges e de N'orio Fernonde~ dos Santas.. 
nolurol de f'v"ocap6/AP. residente no Av. Tupis, 269, Beire\, 
M:Jcopó/AP. do-s.eu comporeô mcnto no p<ozo de lO ldez) d;os. 
nesta Vara de Execuções Penais, sito o Run Manoel Eudóx:ío 

Pe1eira, s./n, Centro, Anexo do Fórum de Macopó , com o intuilo 

de doe cumprimento imedialo o execução de pena , referente os 
Auto> de Execuçõo Penal n• 7 .623/2004 

M:Jcapj/ AP. 2 1 da março do 2005 

VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 
COMARÇA DE MA CAPÁ 

EDITAL DE CTTAçAO 
PRAZO: 20 O/AS. 

AUTOS DE ADoçAO NO 8.364/05 

Pág. 24 

REQUERENTE: EDSON CARL.OS AZEVEDO BRAGANÇA 
REQUERIDA: CLÁUDIA SILVA DE ARAÚJO 
CRIANÇA: P. J. S. A. 
ADVOGADO:DEFéNAP 

FINAUDADE: CITAR o pretenso çW biológica ds criança 
P.J.S.A., qoo segundo relato dB p&ÇB exoroiel se encontra 
radicado em domicilio incerto e n§o sabido, bem assim 
terreiros intemss&dos. para. querendo, contes~r no pruo de 
10 (dez) d ias o pedido dB adoçlo da reforencia<fa criança; 
formulado pelo Requemnte Edson Cllrloa Azevedo Bragançlt, 
além de acompanhar os demais passos do processo, inclusive 
participar da AudiAncle de lnstrvçi<J 8 Julgamento dBsigneda 
pera lls OBh, do dia 31.0~.05. 

SEDE DO JUIZO: F UM DESEMBARGADOR LEAL DE 
MIRA. A v. FAB, n• 17 7· 2" andar, baitrO Santa RHa nesta 
Capital. 

apá, 03 de março de 2005 

Juiz de Direito 11ful r d Vara da lnf. 8 Juventude 
CÉSAR= SOUZA PEREiRA 

da CO de Macapá 

JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENITJDE 
COMARc..t DE MA.aPÁ 

JUIZ DE DIREITO: CÉSAR A UGUSTO SOUZA PEREIRA 
J UIZ DE DIREITO: MÁRIO CÉSARKASKEUS 

CHEFE DE SECRETARIA.: CÚV1A FERRfiRA VALENTE 

EXPEDIENTE DO DIA 18 DE MARÇO DE 2005 
PARA CIÊNCIA DAS PAliTES 8 ADVOGADOS 

rwCESS'Q N' 6396104 - AÇ.ÍO SÓCIO EDUc..t11YA 
P BLic..t · 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBUCA 
ADOLESCENTE: RO.G. 
SENTENÇA 

Vist<>s, ele •• 

Trata-se de Anlos de AÇÃO 
SÓOOllDUCATIVA PÚBUCA, que tributou ao 
Ado!esc<Dte ouso indicado o Aro Infracional capitulado a 
t1tulo de Trálieo e Porte de S.bst.inclas Elltorp«<ot<s na 
Lei o .• 6.368/76, t.tudo o MiD.i.stbto P6büco promovido a 
ARQUIVAMENTO dos Alltoi, qui; neste .i to. e 
HOMOLQGADO por este Juho, para ulteriores fios de 
di["C ito . 

P.RL 

~QCESSO N' 6Jl 9!Ql - AÇ.ÍO SÓCIO EDUCA.11YA 
PUHUc..t 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBUCA 
ADOLESCENTE: J.PJ. 
SENTENÇA 

Vistos, ele ... 

Stndo assim f collSiduandiJ o r. 
Par~w MinisUrial rk_flsJ6J, htl por btm tm dar cumprián a 
"!tdida sóclo .. tducal:va aplfcada ao J1U.Snio, com a sua 
libtraçáQ. Proceda-se as comunka{ões d• prare e AJIQUJVE. 
SE os cwto.s com as r~sptctivas balxil.t. Stm custas. 

P.IU. . 

~OCESSO N' SZIJIJ!.l AÇ.ÍO SÓCIO EDUCA. 11VA 
PUBLICA. ! 
AUTOR/}: JUSflÇA PÚBLiCA 
ADOLESCENTE: J,T .A. 
SENTEN~ 

Vistos, etc.., 
I 

. Acolho o JXlr<ctr Mini>1erial dt 
fls.91, 1u que a persisllnci4 na ui.ginc/4 do cumpri me~ de 
qualqurr medidlJ por pa!U do jovem adu!Jo J.T .A.. NiúJ mais 
se mostra adtquada; i..tro porque Mo prodUl}rd o u sultado 
buselldo_Ptl.a Lei 8.1!69190, arl porqut o rttducando)d atingiu 
~ maio~!· Stndo assim, fundcuntnto 111) llltigo 6' do EC\, 
JUlgo emnto o processo. 

R~çollul..s~ o mo.n44do de busca 
e Pprt tnsiJo t, stm OU/Til$ [ Ormalidmlts, AO ARQUIVO. 

PROCE'iSQt..~BWJ()S. -ALVARÁJUDICIAL • 
ESTABELECIMENTO INFRATOR: BOATE PROIBIDUS 
ADVOGADO:DEFENAP 
SENTENÇA 

YIS/os, ttc ... 

. A nie o upoilo, lttidNt como 
••rr!Mwru os fatos na;=Jru nos AutO>" dt lnfmfáo dt jls.02, 
comp';l"ada a mattna/ldade t aut.orifz t, tambt m, p-elos 
demaLr ~femenJos carreados tuJ.S tuaos,· julgo proctdeltle 0 
nuto de rnfra'ão t aplico multa ao tstabel~cüntnto ilr[raJ~r. 
que_{~ trn ~ _(qU<llro) salários mlnimos, afigurrm®·se 
•q.uam~e,. no JunUt prtvisUI ptlo ll/1. 2S8 do ECA., Jaáo 0 
numt~ ~~ adolesc~nllt prtrtnlt s n.c Jbcal ; a~ no importe 
ntce~ ~ ~ ~[~ttlntt a imprimir a naiL!ftt.it 't/tJivamtnte 
.sancumatána UltNn1t ds·multa.s. · · 4 , , 

· No 11UJis, ·: reS/4 txlinto ~ 
proc=, na forma do ll/1. 269, I do ~· E vt!WJ4i.s cusros .. 
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pt/4 Rtqutrido. 
I' .RJ. 

. PRQCESSON'6UOJ9~-ADOÇ).O , 
REQUERENTES: FABIO R/CiiRDO PIMENTEL UMA 1 
LUCINETE DE SOUU ROSA. 
CRIANÇ(:A.G.S. 
ADVOG.oWO: DEPENAI' 
SENTE!VÇ( 

Vi.ot<>s,tlc. .• 

No IIUJÚ,' o pr<molt adup5o 
fu~~~ tlft m..WO. llr(tl,.,. 1 o proutfU.troJo dos AuJons, 
altm fk Str Nnt QlQ dt 41Pt0r, COtt/OI'JIU diiPIQIUtrtu/O 1t0$ 

tllpoúou•tos colltidos "" ÚI#7Uf4o proc._..t r n/a4Jrios, 
• .,. "" tncoltlro dos ugflillfM Úllfrtl611 t dirwilol do 
adotDNio t, tJtiintlo P'IIN<Itido os rrqKüilos IAib}<liw>l 1 

objtJ/vos tlrpnSSDS NO tufigo 39 t I<IJ'ÍIIÚS do Lli 8.06t/90, 
lul (HW btm em deftrir, como tlt ftJJo DEFIRO o od<J#Io t1D 
menor aos R1qurnltles, l0m4rtdo 1 bUmtlM.ndo 01 &!tzujllln 
pro•ldlncw: 

p,;,.,_eiro: dutituo a mdt 
biol4gko - tlrfl.. Mori4 Rim Gom11 tiD SUN do Potft.r 
FomJIJ4r, ''" rrtt.6tJ do abandoM til 11u./U}Io. 

S•guntfo: !Jrlbuo "" ,.._ A. 
G. S. • condir<Jo dr filho dos Rrqu.r,.lts Ftlbio Rkonlo 
Pimentd Lima r Luclntle de SoU%11 Ro14, ~o o ,.,,.,. o 
st eM mor A .F .R.P .• com os ,.~ dirtitos 1 de~trt.J tk 
[úho, inclu.ri" u.c....XW (ECl, an. 41 • 47, I !i'). 

TIN:Iiro: E~pefO"" m4Niodo 
oo ~rio de Registro tiD Mu•iclpi# t c.,..,.. til Tltcuruf. 
PA.,poro cont:<lamtntu tiD assentodt"!'f<ÍMri.totlljúJ2dol 
ouJos. -

QUOIW: Exp•ro~e mmvfll.do "" 
CRC :luc4, tinta CopiW, poro qut proctdo 110 ngiltro dr 
lltl#imtnto de A..F.R.P. filho dt Fdb/o Rkonlo Pimt.ttl 
Lima t Lucint11 til SoU%11 RoS4, llllSCldo 110 dJ4 23 ti• oso~ 
dt 2()(}(J .U 19:00 looro.l, NO Mu•k(plo d1 Tuc~~n~I·PA, stntfo 
ov.st palrroos Rolmunt!o Ftminl l.imlJ 1 Mari<z Aloükl 
Pim<~~úl l.imlJ t o>6s lfii>UI'tl().f Lo<ui•ol l'oltlojo ROSil ' 
Mari<z Erontl/no d• Sou:~~ Rom. IV<nhumo obst""'{llo sobn., 
orl,tm do tJJo podtnf co/ISJ4f 1101 et..U6u tiD ,..glstro (ECA, 
an. 47.§§ I ' t 3 '). 

Quinto: Dtii,.,.ÜID airuiG qut 1< 

foro coiUIGr no =otiDtiD dos'""' anttrlaru, o t/lsposiD 110 f 
2' do arl. UJ do E#tatukJ da Crllutça • do Adohsctntt, 
rt/~rtnll DS i.nn.çótl dt custa, tnwlulf&tlllos. 

Th2JisitGdo •• ]lúgodo, uplfi'• 
st o octe<liSiirio t, ap6s, tuMprit/tu tu f.......ntla.du I.,US. 
proctdG-st as bolus t d/'tlllive...,r com Lstnpia dtu eusttu 
(ECl, arl. 141, § :1"). 

P.RJ. 

PROCESSO N' 7135104- ADQCiO 
REQUERENTBS: JOÃO BE/V[C/0 DIAS t EUZETE DA 
SILVA ClRVALHO DIAS 
CRJA!VÇ(: M.C.C.F. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SfNTENÇ( . 

Virte>s, tlc ... 

No IPUIÚ, .t.1 prtltftlt adoç4o 
fundo-li ''" moti•os l•1~imtU • o proctdimtnllJ tiDt AuiOrn, 
o.llm de su ""' 410 dt 4MOI", co'4forMt dtlfiOnstrado 1101 

dtpoimt/UOS colloidos u úutrufllo proctmud, .,,. 110 

tncontro dOI lttlliMos Wtrnnt t dinilol dG GdofAa4o , , 
<#ando prwocltldo os rtquüilol IIJb}ttlvos 1 objtli•os 
UprtROI 100 tufigD 39 I StiUillltl da Lt/ &.069{90, ••i (HW 

bt111 '"' dtftrir, 001110 d1 ftJJo DEPTRO a odo{4o da --· 
tomollllu 1 dtlmnwrlllo os u,uúttu p••illl~ckls: 

Prúo .. Jro: tlll11um o• pojs 
blol6ticM tiD Podtr Falflilüv, ptltu tGróuj4 .,,,..iollodu, 

Stplldo: Alrlbwo o •••or 
M.G.G.F. a coPitf46o IÜ filho doi R<qumlllts Joõo Btckio 
Dw t Eliutt do su .. CluwJJho Ditu, ptU$1U111D " lllliiDI' a 11r 
o 1101111 dt M.C.D., co.- t» nus.IMI dil'lilol 1 tl,.,tru 4t 

[Jhõ; in'cl.uivt sucn:s6rial (E~. tu1. 41 t i1, § S'J. 
• T«rctlro: EXJ~tí""' montfodo 

ao CRC JUCA desta CtJi>IIDJ, a [uo a. qut rtli.urt o 
114SCim•nto til M.C.D, fountfo co11#4r os IIDIJCII dos 
odokutlu ro1110 JK1.4 btm COMO, o IIO.IfU dt uus uctlfdtiJUr 
como o1'61. No ,...,.. IIUIIIdodo, coiUtr " d.c~ dt 
COOCIÚUiftll/0 da OUtn/0 t/1 nGUÍ'"'/IIo dt jr.JJ7 (EC! tuf 
41,§2'). Ntnluutoa obsmllfllo u.bn" 0tV"" do tJ10 P~•rd 
COMI.rr nGSctrlid611da rtgi#ro (ECA, cn.. 47,§§1' 1 3'). 

{buzrlo: Dllm11iN> I1ÚI4o qa• u 
f "f" cotular 110 tJ/01 jutliciDls acl.., o disposto ""§l' tiD tut, 
UJ do Estall<to da Critutro t do A.doluctntt, ,.,ftiYnlt .,. 
lst"{ÓU dt custas t """"""••to<. 

TnuuitJJdo '"' )IJ&odo, t.rptfD• 
lt 0 IIC<C<U<frio I, ap6s, CIUIOpr/dos OS /flnlllllidodtl /tf4ls, 
proctdo-s• os bGLuos • 4TYjUivt~t com ü.nçllo dos custos 
(ECA, tuf. U/,§2'). 

P.RJ. • 

~i? 
J•iz do VorotiD/nf. eJ~ 

do Comarca tk MGUJpti 

JUI7.Af)(/ DA 1/VFÁ./VCJA E DA. JUVENTUDE 
C:OMARCl DE MACA/'~ 

JUIZ DE DIRF.ITO: CÉSA.RAUGUSTO S. PEREIRA 
CIIEFE DE ~'ECRETARIA.: CL/YIA. VAII-NTE 

EXl'EI)[EfVTF. 00 DIA 18 DE MARÇO DE 21/DS 
PARA c:d.tvCI-) DA.S PARTES E ADVOGADOS 

r}I(}(.'F.S!iOnf~·ADOÇÃO 
RP.QUERENTES: HÉUO CASTRO F. MARIA A.JRES, I'AULO 
!!fEDEIROS,JORGE UNS,JORr.F. C! ETANO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CRIANÇAS: S.C.S .. TL.P.J D.C.>.t., F SS., 
A.DVOGADO:DEFE!VA.P 
DF.SPIICHO 

Vivos ... 

Rret:hrJIIIJ c.ttudtA Chantn 4U fdlo.t iJ urJrm: 
I . H t•A·~: 
2. EltuiJ~C léaUCCIJIUfU ii.nJK:únt·W IIJttlinutrulilu,' 

. .l.V/('., puru itt.\]leçtju judicial. 

- ' PRQCESSO Sfh• • ADOÇ(O 
llEQUEREiNTE!i: OSCIRJ!VA. SA.NTQS E JOSÉ WIZAMA!VAJÁS 
C:RIA!VÇA.: M. 
ADVOGADO: DF.FF.I\ft\P 
Dli!iPACHO 

Virto.s. .. 

R<'('.<'h<' IIQ ("~lado. Cl..umo n friJo d ordeM' 
I. R t: ~~.)'(". AJutnriaJ,. d{)(.111ttt:ntllção one.ra; 
1. !:nWn.'t·~. UUiruJS'Irr. o rxui<J dCN'ficiliu do rrqdtl., rm /ut.~ do 
alt!gutívu inicial dr •~Jstutn e ndo uabido., (,\'lt), oom M ducumcntos 
dt• fl.'i. /7, J.Or }I, JJJndnCtHIID Jt>thftH'Dio '*cutn l$tJbi4o., (/h r;k /7, 
1/, CKJ; 
3. Lu'""' assmtu de tuucimcnlu t.om u:sd4du:s dil .. DNV•; 
4. Cituçõu cdUoliciu lo f"Y''8milnr, 4.t.W.. CDmtJ dt• t~n.:rirru 
intrn•Sittdus r, pc'S.tout da ReMir i:,· 
S. lnwrwru;iia proc:r!l.l'llol: t.'QUipco lt"r:nf~ inclulÍI~t:, parti slndié'dnciu 
oJmilu:,Jruti~. CUI'OdurW dt: 4liSCIIIf!S ,. MP,· 
6.1fr$frllt,;'do c julgumcntu: 17.05.2U(JS i.u Bit. 

lnL 

~:i.O..N.':WW ·AL VA.JIÃ JUDICIAL 
Rlf.QUEiHENTEiS: NA TAL/NA. BRASIL E ELIAS MEW 
C.'RIA!VÇA.: B.CI.F.M. 
ADVOGADO: DEF/f.NAP 
S/f.NTt:NÇ.4 

Víctn..f,d~ ... 

C•uJu.,. de A.L VAR,.Í JUIJICIA.l. qu< c.rd a 
rt•clomar r~}l!lf4b JcMc Jul:n. em Jar~ tia ftdliJ IÜ inur~."-Wl jwfdlcD tln 
pt<lido>. prk• >ri fotn du outorizA(Go jwlicw ><r dirpt"""'d '1'"'1111" n 
erlanftl tluu odvltsctlllt vlqj(zr tm compc1111ia ü ""' dw· pt~is, 
autoriult/o tXpf'UlilllfUIJl~ ptlo OUlro, IJJraPÚ ,U IÚKIUIUIÚO CUM{u.t~ 
rrctiiJiatcidtJ, rro mtHdunJ dtJ 411. H4.11, diA úi 11.• 8.069190. dtJi porqJJ~ 
o impr<n'ÍIIftnlo 1Mril6rio do ptdido. fhJS fe'mos Ju art. J.• ele ut. 269, 
I, CPC: niCdiunlt: arquh'GM~III.u Ju:t Aufu.s, u,xi$ u trúnnlu e-m jlllxudu 
óudt"Ci:WtJ, 

PJI.I. 

fB.QC"'·~IifJ..!ílô~ • ADO~O 
RE(JU/f.Hif.NTES: JUL1CLEY MliW E FRA!Vc:JI.F./VE AI. VF.S 
C'RTt\1\fyi:).V.C.~ 

ADVOGA.DO: DEFE!VA.P 
1/F.SPACHO 

Recebu 1t0 l!ttado. C:ltOJrlO o {dMJ G rwdt!M." 

I. R. ~ A·.~. Autettlio2r tloc.u»tcnl1Jç6o cutrm; 
1. Rrquisuur u~C'nltJ dt: nusômc:ntu diJ t.'TÜI~"U no corkirlo dr regbtrn 
nvil; 
.J. t..'ita('üo cditalfclll dn IHl!lrn.VJ xr/Uior, DJSim como dr ttrcciros 
mt,·rrnudol. Homolot.o. por ~ vc:. o oiliWI du gcnclliz em Juúu, 6 
~"lltl Jf: ontn:~puçiiCI de ptvt"'l. ptUQ us fou do § ún~ dn art. lób, 
EiC4.. 
4. llltrn't'f'tçdtJ procC'SSlwl, uu lush-c, fHJTQ sindit:tincio oJmimslrutil-u, 
rurudurw de au!t'nlt'~ f! MP: 
5./nilruçdo t•jt~lgomt'flfO Us9Jr.JO do Jlu OJ,(Jj.2DOS. 

lnt. 

PR!XEW~ ·AOOÇ.ÍO 
REQUERliiYrt:S: /OSÍ!. ,41.4RQUF.S F. RO.\'IIINF. SILVA 
C.'RIIIN(.'A: C.SJ. 
A.DVOGAIJO: IJI:.'FI::NA.P 
IJESI'ACHO 

ViUttt ... 

Hc-cWtJ nu c'MUJu. C.:hamtJ n fcihJ Q nrtlrftl: 
I. H.. r A·.-...•. Rcgulurizur tnllndJJiltJ. /ntJtuir l'nm cartdo tfr 1;ucínuçõo du 
criwrra objcrn dn pedida Jr ut!tiÇIIO c duaunmtuçdu pt·»ual du 
xcniwrtJ; 
2. Aulrtrtitur docuWH.'Iflt» nu fixmu Ju ld, 
.1. CüaçQ,, nlltali<.·w du ptC'tcnw RMitur, unint como de tf.'Tf.:4!iltl.\ 

mtc:rt·.~c/u$. /Jupc.•Jl.W. pur wlrv lodu. a cuuçJfJ do. xcnclriz.. ,.,., /t~e't' 
tlu mcluJO Jrtlu111çliu dr anuCnâu: 
4. lnt,~nrlll• prucl'uu.ul: t"quÍp<' 11-C'JIJ(O, ilfdusivc, puru situ.hnlncw 
odmUU.\trulivo. twodrwia Jc IJUSt:ntc." c MP; 
S.lfMiru(flo ~ JUit,ulftk'triD: 23.lU.JOOS ÔJ 91&30. 

lltl. 

PR~W6JP.1·1.VFRA~OA.JJMINISTIIAT1VA 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBUCA 
ESTAJJEU::CJ.41/f.N1TI IN~'RII 1VR: MINIBOX CEAJ1.4 
til> VOGADO: DEFENA.P 
Sli!VTE.W;,~ 

Vi<te>s, tlc ... 

PrutcJ utu, hri !"" fx.,. j11ls:or PROCI:.'/JiilVTE 
n Au~e.~ J,. lt~fruviu t.'Vtl/t.'t.'CWttudtJ cJn dC'JflZ\w dn erruhf'lrciml:ntfJ 
outuU<Iu, upliamtlu • MULTA lk 01 (DOIS) Suláriu; Mínimu>, 1{11<! 

dn..nM• vr d..,,..;,rufo, n,u ÜJI!tu eu,.,...,., rt' 10.419·1. llx""d• 0161· 
S. RIJ/Icu tlo Hrolil. Ju Cun~:lhu Municipul do,, Oircitm da C:rldltf" .
Ju AJoJ~Nn'lttr, r~jn Ütt{JoNc', no t"'lltllllo. ~d str t 'OIJlltrlidu c111 
Ct:STA O.Ü/01, em prul do:rl'rlljetoJ Sociuis Jeotc J•i:.u. 

A}JÓs u trQIIJilo C'#fl julgadn da dt'Cu4o. 
rt.""k.'lum·."t" ,, .. Dlltu..,· Q Cmuadoriu do Juizo, mt~nJu o J<QUIT u 
!nfrui<Jro, ,.,.. P"~""""'"'M "'"!"' 110 probJ de OS (CI/VCOJ úoo~ pcw 
dl' cxrrlt('d, judkiaL 

PJIJ. 

J:Xfl!-'J'.SW S//11' • A.DCJÇÃC/ 
REQUF.RF.NTE: EMILIANA SANTOS 
C:Riti.V(.A: L.WS. 
ADVOGADO: DEFEIVAI' 
IJESI'A.CHO 

Vitlo<. .. 

R,u.,_, 110 ~SIIIllu. (,/wiiiQ u /rito 6 ordem: 
I. R. ~ 1\ ·~~e Rt-,..-ulurillu '*uuJudn. DU~ntic.·ondu. outrOio.\UPJ. u 
!!J!c~~me!III.U('dnlllk!r.U: 
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2. Audlbldu de jul'lijiaJçiio. pura fciturtJ úu cJSitfriO dr nuS(:uncnlo diJ 
crlançll, mm o puti'Oni*ico do uxtMCncio puiC'rnu/molcr,,o: 
JII.OJJOns à.• I/JhiS; ' 
J. OlafdO t'dirallcio da s:cncrnz t', fNJ' pr«:tJIÚria do g~ilnt, poro 
CCM~ft'liUÇÕO, no pruz.o lt:tol~ 

4. /ntf.TWII,'ÔII d(l C'f/'(lpe lft:nial. ÚldUJÚ'(', ptUII WufiOÍIICÜJ 

u.dmbti\lre~tii'U, u.\.\Íht c:umu IÚJ f:UradMiu dto tJUU'titt•s ~MP: 
S.ln.uruç611 ejulxam<Hto: U.06.2QOS i~> S. . 

/101. 

PR(}(;r..sso /11:1~ ·AÇÃO SOCIOEDUCA TIYA I'ÚBUC.A 
ti UTORA: .JUSnÇ( PUBUCA 
ADOLESCliNTI::: CS.C. 
ADVOGA.IJO:DI::FiiNAP 
SENT!f.NÇA. 

Vistos, de ... 

C:•idu-2 dr. IIÇÁO SOCIOEDUClnVA 
PÚIJUCt inl<'lluodo tm dt:Jf••u do R<f"<S<nludo. >vb ocvsopio da 
tmfuu do 1110 jqfrucionDI cotulugad11 ~ titlllo Jr ESTUPRO 
PRESUMIDO, qu< cunWt< c0111 o REMI!I.'IÁO da MP, como [OI'mo de 
uc/Msíw do Proc~M.. dlll JXKqUe 5011 por sufrur.ur tJ pldlo 
l'llini.sltriuL. port~ HOMOLOGAR a REMISSÃO dt'o -parq,n•, ~'" 
.\UD fonrttJ piU'O t &Üiylls., IW.f lt-rmos do art.. 1141, .f J•, EC4, 
ARQUIVANDO, u Pf't)('t:Sl/J, Urdt:pt.'IUbtJcmcnrr ti.J mâmuo C'm 

JfiiGadu JcJ Jn:i>Uu. 
P.R.I. 

l'JJJ}{.;t;.'WI Sll\" • A.l){)ÇÃO 
RF.QUF.RENTES: EI:MA. SILVA E MÀHt10 .'iANTO!i 
CRIAN(.'A: A. V.C.Q. 
ADVfXIA.DO:DEt~tlr 
IJESPACIW 

v.:.u.. ... 

Rtn4NJ •w ot(I(}{J. Cltamn n feito d urdem.· 
I. R. ~ A·St'. Co,.,plctur (oojugolldo plrúu dr ud,çiu) cnm dcsuutit,'áu Ju 
f1'1'krP"rtnllll; 
2. ltwrutr cvm u iCJtllllo dr .wnlJIJI/r /i.tiu r ltJeiiUIL uwk!nlir:ttndo. 
mtlrussim. u itiC.IIL'I:D dtN'Wftmto(ÕU,' 

J. Cirurtw rdi1alú.·w do prt.1t:11!JIU ~:enuor. a.alm como dr tt'rcdtvJ 
ÍlllcrC'.'tvulm (', pcswut do gmtlrU. "" ftJê.c d4 tu~kncUI de.· firmo 
rt't'UIIh«idu nu tlt'CiarG(dtJ dr CUASc'nllm~to onau: 
4. lntrrwnçtW procc:s.l.lUI/: equipe ubuca, inc~~~. fHJrrt dndu:dltcio 
tu!Htinislrutiwl. C'uraJuritz J~: IIU.~ntes c Ml',· 
S. IIIStrnçüo C' julgunlt:nliJ.' 2X.D4.100S cb 9A45. 

1111. 

CJIIJI.:ESS[)..!i:'_li..Jl$/ fi:I · I!Vf'RAÇÁO tiDMI/VISTRA TIVA 
A.U1VRA:JUSnÇ( I'UBL/Ctl 
E.~TAB-INt'RATOR: VIAç..IO SA.IVTANJ::NSE 
ADVCH;Af)(/: IIEFENA.P 
SF.NTF.NÇA. 

VátD.J, de •.. 

. l'n•to isto. hd por "'"" Mxur PROC:fiiiENTE 
, Auln de lnfraçtln ron{n:d~ado em dnftuw do t!Siabdccimmlu 
"""'udO. opl~<:utulu u MULTA d< QJ (UM) SD/drio Minilnu, que dco'r.ru 
ser drpujiludu~ n11 Cnnttl Corrrnlc.· rf' 10.419·1, Agbu:iG 0161-S, &~«:n 
tlu Rfll~il. dn Colfsdlto MNIIicipul úw Diuilo.f da CriiJnc,:D C' do 
Atfult'.\C'CYIIc.·, CIIJU ""PfH'Ic:. no ~nklntn. potkru sn c«u'f:rtiJu em 
CESTA IJÁ!í!DI. ,.,. prol dru Ptoj<IOJ !i«:ÜJ•.,}c.r<Julzo. 

Apúl u lriml"'Í/0 tm jul~diJt, tlu dt:CiíiW. 
rt'nl('tun..w· ,,l UUI!JJ ã ('untutlorW da 114izn, mti,undu u ~guir tl 
l"fruttx•l, pQf'P pugum,·nw tW '""''" ""pr01.0 dr OS (CINCO) dUu, pMJJ 
tlr: rxccuçdo judir.laL 

I'JIJ 

fBJX',E!iS!UJN: • AOOÇÁ 11 
REQUERENl'E: MA/IlA!VCIEI.A SA.NTOS lJO DIR.IIO 
CRJAIVÇA: L.A. V. 
ADVOGADO: DEFENA.P 
DESPACHO 

Vloln.< ... 

Rrcrlw1 ,o rJt~Jtlo. CIM1n0, {d1o G ord~ 
J. R C" I\·~. Ct.Hnpkwr CINijllgwuluplciiU delldoçdo com dcslilulçiln Jn 
pud<.•r fumilillr, m.UruiltJo. Ulflt'OJ.Jim. com Glntlldo tk .vuddad~ Ji<tir.AJ,. 
,...,I<IJJJ<JiQn: 
2. Cit!ntificar cumJWÜttt.'niD do nt~~NIGdo de tr411suipto dt· rrsislru civil; 
.1. Ciloçilo. pcuout do :<•itur. puro nM~testuçüo ao dccéndio kgul, .tllh 
Os pct~UJ Ju lei: 
4. A ~uipc téatial, purG rsrutlo psiaassocitJI C'. MP, ptUU pur«n"; 
.~. Awfibtcia"'" c.Mtilu~Dç4o de ;,strU(do t j,.l&lllttCirlu: H.H.JOOS iJJ 
10/úS. 

l!•TJREQDCI. 

PROCESSOS/IV" ·.AD()Ç.40 
REQUERE:VTE::S: VJZOMAJ! E Bli.VWITt\ Bt\RROS 
CIUA:VÇA: Ji.C.S.P. 
ADVCJ(;A.J)(/: DEF/f.NA.P 
Dlii>'PA.C:I/0 

Vi<tos ... 

Ht"t..v:IJU 1MI r.rtGdu. ClttJmtJ o /C'IIIJ ll ordem: 
I . R. t! A-~. Autcnticor d()QmentaÇiin aM.Ni 
1. OficiDr TRE acerca tJu C"'ttlt.T~'O dw pau; 
J. Citaç.tid cditolic.tu t/us gmilfNcl. 11S$im C'OirfO de lcrrriTYK 
inlt'l~nutlus: 
4./ntCTlntrÜtl pm...·r.,..~~UJI: rquipr t«'ffiaJ, nmulor~t~ tk•t~uJrntc-,ot c MP: 
J.ln<tr•('in r jul~u•"'nto: 04.0$.J(IIJJ ôs 9IIJII. ' 

lnL 

I:JJQf;l:d.'IQSJ.fi: ·INFMÇÁO ADMINISTRA nVA. 
AUT!JRA: JUSnÇA. PÚBJ.ICA 
HÉU: SESC 
ti/JVOGA.JJO: IJE.FENA.P 
SENTENÇA. 

C•iJu..... tk ll•tos dt INFRAçi.O 
AD.411/VISTRA TIVtl qll<' rsui o ,.,_.,, /'VIif6o tksk Juiw . .,. 
fon: Nin >Ó Jo vlrin f<mrwl d< P'ff.....,.OIO c Jll'f'"UUI•- dn 
l~llkl P"'f"':Úii, ""'' IO.m.!M do tJ1V*o __,.n/0 JN~C· 
Ofw:io )utlldtú, W.i p<~rqur o IMPROYIUEl>ITO du ...rllll{'io 
o·cstib.J.r. viu th r::xnNç..IO/A.llQUIVAME:NTO du p"'"""''· ""'' 
NJO ,ft', flttl•~ f't'QHIW*"r a /riNru tk ""' Prvgrumu d~ t:~~por.il4(.4n 
r/~tfl rn:iclui(CM 1/c.•lfÍ('tl 'du:r C~ *'" Jrú:P, 11 rorxn t/1J 
ç-.~~do~IDc#L 



Macapá, 23,03.2005 

P .R .I., dt'tttiflcundo, outrussim, Cl!IMCP. 

~«OCiiSS.Q.}{:Z.MJJ9~ • ADOÇ.ÍO 
. REQUEREI'vTES: ALFREDO SANTOS E AlARIA ROSA GOMF:S 
.~D\'OGA.DO : GILMA.R SANTA JIUS.A 
REQUER/lJA: l:."l.ZIMARIA. BRAl. C.A.RVALHO 
ADVOGAlJO: Dt:FENAP 
CRIANÇA: D.C./I.C. 
DESPA.l.'IIO 

Em inspeçãu. 
Hctomo a P'<'·'·itJritr:ia do feito 110 rsrudn. 

Clwffto (J {t:ilu â qrdem: 

J. ObJcrvur cncade!a.mrntà rrt:Niolrl~:ico dos urM pron .. •ssuuis JXmlltUd(i,\' 
nu u~•!'iàraçdn W!slih11lar, SONIL'IIi<', rnanc.jandu v ill:m su/J~t·qü<•ntc.', upõs 
cumprinu•n/o, intl'J:ral, do prt'C..'Úl:lllc:, dt."'•idumentc u rJificad'J pda 
r..,rril·at/Ül doJ11izo; 
1. n,'OiniCJtdur Con~dhn TuldfJr /J(ITU, donll'an lc. .w: abster dr 
"inlf!rm('dinr"' colcx:uçiiu (.'m fumifiu :,ubstitula, em far.r du t.·edaçáo 
legal, :;u/J Us P''na.~ da lei; 
3. E\pr:â[tqucttt-Sc! pml'a.~ nu walO "(.'lO (tit'Z) diw.: 
4.1/omoÚIJ.:o a _çitufü·ânâa udminUtrutiYa da cqulpl! rtoliw. Prourguir 
un.ç SC'lll' ,,/tc.:riure~· unnO$. cvm a tJ.udii:ncia em colltinuação de 
IIIMffl~·ão (· jtiiS:tJmrnro, ag<•ndodo para às Slz./5, do di11 /4.06.10US, 

t'm't•ju Ú1~ qutJI Jf'nirl r('iuq1úriúo:; o.~ REQTRS., O:J.,im cvmu suas 
tc.tlt'munl!uJ; 
5. fminrC'-.w~. fHJr pn•wkiárJ, u HEQIJA ., tanlv JHJru <'!.pt•<·ifica,·ão d,• 
prowJ.\', quanto puru wn:pan~u·r nu dahl t' hura apra:o~Ja fNlrtJ 

aurliêlu·ia t'nt Jui::(}, r(!gularnrcntc ttmmpunlwda dt• tNtcmunhas !' 

adHJf:udu c.:un.o;tiluida. 

Cumpra-.o;e, tmvitmdo, 0/llro~:,·im, ''mt 
<"uutrlam", co"flia do numdado de illtimaçiW, ~ia corrc:iu, com "AR", 
para li REQDA. E ma patrona, 11a r.idadC' de Hdém/PA 

lnl. 

fRQQ!.SS.(UJ!t'_ · AIJO{:.ÍO 
REQl/t:RE.VT!iS: IIORACY IJOUl.IIOSA E ADRIANO MONASSA 
CRIANÇA: ,\.C..\f. 
AIJV()(;A/JO: DEFENAP 
IJF.SPA.CHO 

Vi.Uo.r ... 

Rert·bi, nu t•sradu. C:humo u feilo à ord1•m: 
I, R. ,. A-~ Ctlmu pru~·idêm:W judiâol; 

~ 2. Rt'tllÚsilur n:m,•::i!iU do rrgütm eM/ li .lisíw; 
. l. A»ino o pruzo dr 15 fqt4in4e) úi.us, pnra proporitliTu Jq urãu de 
uduçcio, em ptor:t'.\.\11 rqwrtudo, JIO.'i t(!rnua· r furnriJ da ll'i; 
4. Vt•ncido. C••rti[ic..ur ('lmtprin11:nto. Vitta an MP. Omclw;oJ para 
riN:i.vw. 

lnJ. 

I'.R.QCf-ii.W~N' 6.7,/~mJ • MJOÇÁO 
REQUERENTES:JOSf. /JUS SANTOS E SUHY DA SILVA 
AIJ~"OGAIJO: DF..FF:NAP 
Re"QUERIIJA: I.UCIANE DA COST.~ l'ERNANIJES 
ADVO{;MJO: lJEFI::NAI' 
CRIANÇA: YCJY.P. 
DESPACHO 

VUtos ... 

Em in.t(H!ção. 
Rrccho 110 ~·::iludu. Chaltlo o /á ta à ur&•m: 

I . Solm~ rindo inu·rvcnriio Jlri.X'Cl'SlHLf da Rcqucridu, u âwçâo f."diuilit:u 
pr<"'-'C11L11lC perde· OJ 'icito.1·, as:Jim r:omo u wnll'sla~·U.o por ti''J:afil'U 

).!aal du t'Llrodoria dt' Uti:JC:/1('-'·'· dt·numdamlo. t'f'/IÜo, d1açUo, p~.~~l. 
11u{omwrlu lei; 
1. Por .~tlfl •·r.; u('i) (_'.\lltdo(') p:iiwlógiw(l') de fi.\·. -17/-1.'~ c, 5t.J. 
fi'(/Ut'l'(t'/1/) fiU!l'C:U t:tmc/a.tJi\'0 l}UI.JII!U a g<'T1Cliz; 
3. lk r'-'SIIt. r.nm a dc:\·ülu o,.·iniu ao i!U.\'lrado RMP. mtu. nC'.\'.'1{' 

purlil:ular, ht'i d,• u.,xociur-m<· llo r. dt:."(1adul th· fls. 65. dai porqJJI' o 
impn.~sihilidaác dt· Jdibcruçiin quanto ao t('ur du jm!ir.ioso pcmn:r 
mini.\lt'rW/ de• fls. 6/.JW, das A.uttJ.v; 
4. Pur {iru, lwmolo~u u sahdir.:ünc:ia adminisrrurh·tJ da cqui[J<• 
itttcrpmjio;_,·innal. Pros:n:guir um seus ultt'riur''l' ICrnm.ç, conr a 
autlif-nci{J c•m c:onrinuu~·ciu df! in.\lfU('ti.u c· juls:umcmn, apl'tU.udu p.1ru eis 
lflhl5, do diu /9.(!4,1005. 

f11t.jmcm-.\t:, fkl!O todos Ol atol· ,. tf<'ito.r;.. 
pí'.\ltJI.d í'{ou prJr prcalláriu, Jt' o cam, juntt1 ,/ cmnurm ti<-' l.cmmjul do 
.lurL 

JUIZADO DA INFÂNCIA E DAJUVENWDE 
COMARCA. IJE MA CAl' Á 

JUIZ DE DIREITO: CÉSAR AUGUSTO SOUZ.A. PEREIRA 
CIIEFE DE SECRETARIA: CLfVIA FERREIRA VALENTE 

EXPEDIENTii DO DIA 18 Dli MARÇO [}fi 1005 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E ADVOGADOS 

rEQCESSflSJ:L 8308 e 8388/0S -ALVARÁ J UDICIA.L 
REQUERENTES: TEREZINHA. IJ.- SANTOS , MÁROO A. 
ALVI:."S tWALQUÍRIAF.M.ALVES 
MENORES: E.~.V.Ii C.A.M.A. 
ADVOCuWOS: RAQUEL GALENO e KA.RINNY R. MELO 
SANTOS 
SENTENÇA 

Visto.~ tle ... 

Anu as documclllo.ções 
probatdria ora acosradas ~ do endossos' ministeriais, h~i pm 
bem acolher o.s pedidos, para d~terminar as expediçi)es dru· 
,lt./varÚl' de Viagem dos mu~orcs E.S. V. é C.A.M.A., para a 
cidade de KOUROU.CAYENE (GCRANA FRANCESA) e 
LONDRES (INGI.A.TEIIIIA.), sob a rapoll.uJbilidade de sua avó 
Tf!uzinha Barbosa dor Saruos e Otávio Augw:o Sanches 
Chindauo c1; Limá, para gozo de [iria:,· e.rculart1s ~ para 
aperfeipH»t~uln da /,itJgua iJJglcsa, arquivando-se os Feiro.s 
iJtdepeJufcm.emcntc do rránsiro Mt ju/gadq da dccisiJo. 

P.R.I. 

!.'.EQC:F.SSOS N'.' 7!1.1l~U!M. -INFRAÇÃO 
ADMINISTRA. TIVA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

A. UTORA.: JUSTIÇA PÚBLICA 
EST. INFRATORES; BAR SILA..CHURRASCA.RIA DO 
AlJIL, MINI BOX PAGUE MENOS • MINI BOX UMA . 
Ai) VOGADO; DEFENAP E JOSÉ EUVALDO COUTINHO 
SliNTENÇA 

Vi.tto?S, ele ••• 

Considtrando ~ justificativa 
aprtstntado e G mam1t.staçjo Ministeriul, ac.olho a justificativa 
e julgo improcede1tlr: a infroçdQ adminislrativa, extinguindo o 
feito na fama do arL 269, I do CPC. Srm custas. Ao ARQUIVO. 

P.Rl. 

eJ!Q{;J;SSOS IV'815/,BW /Qj_ -INFRAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 
AUTORA.: JUSTIÇA PlÍBI,/CA. 
EST. INFRATORES: DOA TE VENEZA MARA}OA.RA < 
STOPDRINKS 
ADVOGADO: DEFENA.P 
SENTENÇA. . 

Vistas, ele ... 

Anlt RO exposto, tendo·se como 
venúuieiro$ w;ja.J.w: ruurados nos Autos dt lnfroçó~s dt fl.s.02, 
compro~ada u. maltrio.lida.de e autoria ~. tamb~m, ptlr)S 
d.:mait elementos carreados aos feit()s, julgo procedenJt o.r 
tl.Jllos lk infrações e Gpticu muÚDs tuiS cSUJbeUr:inuntos 
irt{l'âlorts, que fr:rn em OJ(Iris) e 01 (um) saláTivf mlnimus, 

afigurando-se equanimt, no 
limite previsto pelo at1. 158 do ECA , no impurt~ n~ctssário e 
l'uflci~nlt a imprimir a tuJJurn,a eft!LiwJmenJt sancionatória 
in.tunJt làs multas. 

No mais. rtsUJ extinhJ:J' o.f 

pro«"-"'·~ na formn do art.- 269, I do CPC. Evtnluai< cusf<l.f 
ptlo.s Requeridas. 

AgJUU"de .. se a prat.O paro 
tventuais r~cur:w.ç e, após, tXptça·Se mandadas de txecurão, 

P.RJ. 

EBQaiSSO N"8l711114, ·INFRAÇÃO A.DMINISTRA.TIVA. 
AUTORA.; JUSTIÇA l'UBUCA 
EST.JNFJIA TOR: SINDICATO DA CERVEJA 
ADVOGADO: DEPENA/' 
SENTENÇA 

Viâ'o~ etc ... 

AnJt ao tXpOSlo, lendo·se como 
verdadeiros ru· jaLw· narradw· M inicial~ pai.~ comprovada a 
mDJeria/idade t auJnriD t, també~ pelos demais e/cmenJos 
carreadn.'i ao autos, julgo proctdtnlc o ptdldo inicial e aplico 
mulla ew tstabtltcimenJo in/raJor, qut fuo em Ol(um) 
salário mfnimo, qfiguran.do-st tquanime t comeJido em fau 
a o,.·ariedades t cqndiçóts tconómicas do Uifrator, servindo 
ntsle primeiro momento CQmo ~/tiro pedagógico, rntsm() 
porque, no impoi1e ntussário e suficiente a imprimir a 
Mlurtt.a efeti~amenle sandonaJúria intretltt às multa.s, não 
ubslanü t.Uar abai:tn dn previsto na /egi.tlarãn esptc({cca. No 
mais, rt.<Ja e:rJinto o proc.sso, ooforma do art. 269, 1 rio CPC. 
Eventuais CI.lSl.a$ pela Rtqutrida. 

P.Rl. 

~N'.IJJJ!J.S.-A.LVARÁJUlliC/AL 
REQUERENTE: MARIA O. S. M. R. SOUZA 
CRIANÇA:R.M.R. 
ADVOGADO:DEFENAP 
SENTENÇA 

Vi.\tlJS, ttc ... 

Rt ct'bidcJ. 
R.A. 
ApóJ, arqui'l.lc-sc. 

PROCESSO N"839305 -ALVARÁ JUDICIAL 
REQUERENTE; MARIA B. BRAGA 
MENOR;JLS. 
ADVOGADO:DEFENAP 
SENTENÇA 

VúW!.',f'lc •.. 

PELO EXPOSTO, n!Jo. 
vislumbrando dbice aa p/ til o, DEFIRO o pedido de visitaçáo 
ao d.tenlo RAFAEl. CA.NARÁ BRGA DE ARAÚJO 
formulado pelo odu/.:sctnJ~ J L .S. 

E:rptfa-st n nces.Wrio. 
CiJncia ao MP. 
A.rquivt'-St. 

l'MDiSSil N'. Z4YO!Ol EXECUÇÃO IJE Mf:DmA. SÓCIO 
t"DUCIITIVA. PlÍBU('.A 
AlTI'ORA; JUSTfÇA PÚBlJCA 
ADOLESCENTII,: A.R.S. 
SENTENÇA 

Vistos, etc ... 

Face a rtl.liiorid:lllc civil do 
~adolescente A.R.S., cam base qo art. 111. § S.• do ECA. 
ocorre a liberação compulsória. 

ex ti alo. 
lslo po~o, deve o fctio ser 

/'.8fKESSO./'E..2011.l.lf)f). -A.ÇÃO SÓCIO EDUCATIVA 
PUBUCt 
AUTORA: JUSI"IÇA PÚDLJCA 
AOOLESCEr•iTE: K.B.M. 
SENTENÇA 

Vistos, etc_. 

Julgo EXTINTO o Proc.,.,.,, em 
face da perdu do ohjctu do Feito, a n:IJO<ju~ do implemento 
da idade pant sindicânciH pcdngógicn por este Jufzo, daf 
p<Jrque o ARQUIVAMENTO dos Aulas, nos moldes do ar!. 
121, § 5.". ECA. independcnlt:mcnh: do 'tr.5nsiltJ emjulg<~du lia 

.dedsãll....._ 

Pág. 26 

P.R.I. 

fli!.KES.SO..l'f'.8.J!J1JQ1. - A. L V ARÁ JUD/CML 
REQUERENTE: RAIMUNDO PEREIRA. MOARES , 
ESTABELECIMENTO; SEDE COL. PP.SC. MACA.PA 
A.DVOGAJ)O; DEFENAP 

SENTENÇA 

Vlstos,tk •.. 

Julgo extinto o proct.sso, pda 
perda do objeto, em conformidade cnm o dispo.s:o no an 267, 
li do CPC. 

ln!ntu d~ cutlas. 
Stm outras formalidadt:l', 

procedo-se a:,· baixas t! arquive-se os aulas. 

~S.O.l!f'...Dl1l9S. -ALVARÁ JUDICIAL 
REQUERENTE: CET AL ECOTEL 
ADVOGADO: RAUL ARTeMJDAN MORALES 
SENTENÇA 

ViJ:tos, tlc ... 

Isto pm-to, hC'i por acolher u 
~titôrin inaugural der~rminandn ,a e:cpcd;ç4o do Alvord 
l •uiicia/ ond~ dn-erá cmu:tar as admoesraçõts dt prcu~ M 

loca nu a pt!rmunência das crianças e ad'!lt:rcen:e devidamcJue 
acompunhadQS dos pais ou respomávúr. No mais, deve o 
Requerf!ntt o~dec:t!r fidmeme ao comido na Portaria ri' 
()01/91, dtslt Julto, arquivaiUÚrs~ o Feito jndepc~tdtlltcmrtltt 
dn trâu.rito em julgado du d~cisãn. 

P.R.I. 

t/W!.:ESSO N'6627102 A.ÇÃO SÓCIO EDUCATIVA 
PlÍDUCA. 
AUTORA: JUSI"IÇA I'ÚD!JCA 
ADOLESCENTE: E.N.B. E G.C.S. 
SENTENÇA 

Vistos, ele ... 

Acolho o plln:ccr Mloisleriul do 
ao verso e extingo o proct"sso pelo cwnprimento dn P.S.C. 

Sem outras rormn1idadcs, baixa 
can(uivo. 

PROCE$SO ('{'8QQ2JM. -ALVARÁ JU/J/CIAI . 
REQUERENTE: BENEDITA C.lJt: MATOS CIM VES 
MENOR: E.F.C.'4. 
ADVOGADO:DEFENAP 
SENTENÇA 

Vistos, tlc •.• 

Homologo o pedido de 
deisJência (flfJ2v) t exlingu o procesSD ttD.form4 do art. 267, 
VIII do CPC. 

s~m outros formalidadts, 
proctda·.vt as baixas t arquife·st os c:uW.\'. 

CE.Q!:ESSO h" 6919/01 EXECUÇÃO DE MEDllJA SÓCIO 
EDUCATIVA l'lÍBLICA. . 
AIITORA: JU~IIÇA PÚBLICA 
AI lO LESCENTE: O.S.S. 
SENTENÇA 

Vlstos,c:tc. •• 

Julgo e:w:tinto tJ processo assim o 
razeodo em virtode do lakàmeoto do Rcpm;cntado (ll<. 74), 
ocorreo do a perda do objeto. 

Considerando a manifestação 
du MP (lls.75 v), <em oulns formalidades roceda.,., as 
baixss e 3NJuÍYe·se os autos. 

Juiz da Vara da lnf clwcrltude 
da Comarc• de Macapá 

Jt'IZADO DA INFÁNCL\ E DA J UVIiNTUIJE 
COMARCA DE MACA/' Á 

JIJIZ lJE lJ/IIEITO: CÉSAR A UGUSTO SOUL\ l'liRciRA 
CHEFE DE SECRETMIJA: CLfvlA FERREIRA VALE,\7E 

PORTAJU\ f{' 00311005·JUIMCP 

O Doutor CESAR AUGUSTO SOUZA PEREIRA, 
MM. ]uh de Direito TilulardoJuiz.adu da Infúncia 
e ela juvenJudt da i.:omart:a dt tlfo.r:apá, capúol 1/n 
Hstado du Amapd, nn tLro dt .tun."ô alrihuiçiit.'i lt·gai.\· 
r na furma da lei. 

RESOI~l'E 

Art. 1.'1 O Guia doAdolesr:enü internado, da lavra do l'nlãuJui:. de 
DireittJ du 2-1." Varo Cú·d dJt CuttUJrr;u dt Bclinr/I'A , noulur 
PAULO SÉRGIO FROTA E SILVA., ntstt aJo npmenladu ptlos 
acertos aptn~\' por 'c6pia 09 prestnle lnsJromtnW, dororonlr su á 
t:ct'cutado r cumpridh ruz Cqm.arr:a de Macapd/AP, com as resen·as 
<Jperaci<JnaLt manejadas por ls1e l11fw , pard lodos os fins ~ ejt'itos 
dt: dirtila hm•rwdodtA'i na /...ei Ft·deral n.'1 IUMYJYfJ. 

1\rl. 2." Esta Portaria enJ em vignrna dtJJa dt sua publicaçiio. 

ruhliqu St'. Re;:istrt'·St. Cumpro· se. 

Macapà, "~1005. 

CÉSAR 'G ' O SOUZA PE.REIJM 
.Iuiz Tilul~r du V: ra da 111{. ,·Juventude y ra d" MacLJpâ 



Vlacapâ, 23.03.2005 

3" VARA CRIMINAL E DE AUDITORIA MIUT ~ 

EXPEDIENTE DE INTI!o!ACÃQ PABA C!tr«:.~ 
~~ . 

JUIZ QE DIREITO; DI~CIO JOSE SANTOS RUFINO 
CHEFE QE SECRETARIA SUBSTITUTO: RAMIRO RAMOS 
QUADROS OA ROCHA 

PROCESSO N.": 2.900/2.001 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉUS: AOELSON TRINOAQE PINHEIRO, wlgo 'FININHO' 
AOVOGADO(S): OR. OSVALOO SOUZA DE CAMPOS, DI" 
ROSE L Y ALENCAR DE CAMPOS. DI" MARIA ROSANE 
MALAFAIA OA GRAÇA, Ot" AUBILENE UCHOA DE BRITO e 
DI" EL Y ~LIA ARAUJO PINHEIRO. 
INTIMAÇAo. Manifestar-se nos termos do artigo 499 do 
Código de Processo Penal. 

PROCESSO N.': 4.278/2.004 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
R~U: JÚLIO CESAR QUARESMA SENA e GUMERCINDO 
JúNIOR COSTA DOS SANTOS 
ADVOGADO(S~ OB. MAURICIO PEREIRA (2" arusado) 
INllMAÇÃO: Man1festar-se nos tennos do artigo 500 do 
Código de P10CeS$0 Penal 

PROCESSO N.": 4.253/2.004 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
REU: EOER MARQUES SANTbS 
ADVOGADO(S): OR. JOSE RONALDO SERRA AI. VES 
INTllo!AÇAo: Manifestar-se nos lennoa do artigo 500 do 
Código de Processo Penal 

O presente expediente será publicado na 
tonna da lei e allxado no lugar de oostl.me. Macapá, 17 de 

man;o de 2005. ~ · 

a.mlro Q ~ocha 
Chel S r1a Substituto 

n~L E DE AUDITORIA l)!!lJIAB 

EXPED!ENUi DE IHDMAÇAQ PARA CISNC!A DOS 
&~ 

JUIZ DE DIREITO: 04ÕCIO JOSE SANTOS RUFINO 
CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITUTO: BAMIRO RAMOS 
QUADROS DA ROCHA 

PROCESSO N.": 2.D6012.001 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
R~US: ADELSON TRINDADE PINHEIRO. vulgo 'FININHO' 
ADVOGADO(S): OR. OSVAlDO SOUZA DE CAMPOS, DI" 
ROSEL Y ALENCAR DE CAMPOS, DI" MARIA ROSANE 
MAI.AFAJA DA GRAÇA. DI" AURILENE UCHOA QE BRITO o 
Ot" El Y cELtA ARAUJO PINHEIRO. 
IHllMAÇAo Manifestar-H nos termos do artigo 499 do 
Código de Processo Penal. 

PROCESSO N.": 4.27812.004 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
REU: JÚLIO CESAR QUARESMA SENA e GUMERCINDO 
JÚNIOR COSTA DOS SANTOS 
ADVOGADO(S): OR. MAURICIO PEREIRA (2" arusado) 
tNT11o!AÇÃO: Manitestar-se nos tennos do artigo 500 do 
Código de Processo Penal. 

PROCESSO N.": 4.25312.004 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
~U: EOER MARQUES SANTOS 
ADVOGADO(S): OR. JOSE RONALDO SERRA AlVES 
tHlllo!AÇÃO; Manifestar·ae nos termos do artigo 500 do 
Código de Proceeoo Penal. 

O presente expediente será publicado na 
fonna da lei e aftxado no ~r de OOSIUme. Ma~. 17 de 
março de 2005. 

3" VARA CRIMINAL E DE AUD!TQRIA MIUT~ 

~AL DE INT!I!!ACAQ 
PRAZ0· 1SIQUINzru2lM 

PROCESSO CRIME N": 4.166/2004 
ACUSADO: EOVALOO DA SILVA SANTOS 

FINALIDADE: lntimaçAo para o acusado, no prazo de 15 
(quinze) dias, a partir da publlcaçlo deste. JUSTIFICAR o não
cumprimento do SU'Sls processual, sob pena de revogaçAo do 
beneficio. 

SEDE DO JUIZO: 3" Vara Criminal e de Auditoria P.llltar do 
Estado do AmaP'. alto ;\ Rua Manoel Eudóxio. s/n.• - Anexo 
do Fórum de Macapã • santa Rlta. 

O presente eJCI)ediente serâ publicado na 
fonna da lei e afixado no lugar de costl.me. Dado e passado 
nesta Cidade de Ma~. aos 17 (dezessete) dias do mês de 
março do ano de dois ml e cinco (2005). Eu. Chefe de 
Secretaria Stbsliluto. confiro e assino por delerminaçao 
judil:ial. 

• Ramlro e '~cqR- ha 

~~ 
3• VAAA CRIMINAL E DE Al/QITORIA MILITAR 

WEPEHTE DE I!DM•C1o PARA ÇltNCJA DQ1i 
ADVOGADos · 

JUIZ DE DIREITO: 04ÕCIO JOSE SANTOS BUFINO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITUTO: RAMIRO RAMOS 
QUADROS DA ROCHA 

PROCESSO H.": 3.78812.003 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
R~US: EPERJONI DOS SANTOS MONTEIRO 
ADVOGADO(S~ OR. MAJJRIC!O BRAGA QE NÓVOA -
OABIAP N" 878. 
INTllltAÇÃO: Manifestar-se nos lermos do artigo 499 do 
Código de Processo Penal. 

PROCESSO N.": 3.62312.003 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
~U: RAIMUNDO WILLIAN DOS SANTOS NASCIMENTO. 
ADVOGAOO(S): OR. AUGUSTO PINHEIRO- OABIAP N" 525 
INTIMAÇÃO: Manifestar-se nos termos do artigo 499 do 
Código de Processo Penal. 

O presente expediente será publicado na 
forma da lei e afixado no lugar de oostume. Macapã, 17 de 

março de2005. ~ 

a...,tro ~oc~ 
Chefe Sec:re Substituto 

3" VARA CRIMINAL E DE AIJDITORIA lo! lUTAR 

EXPEDIENTE DE INTIMACÁO PARA CliiNCIA ~ 
~®AD.OS 

JUIZ DE DIREITO: DltCIO JOSt SANTOS RUFINO 
CHEFE DE SECRETARIA 8UBSTIT\ITO: RAMIRO RAMOS 
QUADROS DA ROCHA 

PROCESSO N.': 3.800/2.003 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
~U: CARLOS EOER DA SILVA BOLA 
ADVOGADO(S~ OR. PAULO JOS~ 
FINALIDADE: Manifestar-se sobre o nao..c:umprimento do sursis 
processual por parte do acusado acima nominado. 

PROCESSO H.": 2.050/2.000 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
~U: EURICO VlLHENA • 
ADVOGADO(S): OR. JOSÉ FERREIRA 
FINALIDADE: Manlrestar-se sobra o nao-c:umprimento do sursls 
processual por patte do arusado acima nominado. 

PROCESSO N.": 3.95712.003 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉU: MARCELO BOMENNY SILVA PEREIRA 
AOVOGADO(St. 0B FERNANDO AUGUSTO NEGRÃO BRAGA-
OABIAP981 · 
FWIALJDADE: Manifestar-se sobre o nào-a.rnprimento do sursis 
proce$$1QI por pat1e do acusado aama nominado. 

PROCESSO-CRI !o! E N": 3 &U/2003 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
Rt(S): ERINETE MONTEIRO MACIEL e IRACY DUARTE AlVES 
ADVOGAOO(S): OR. NIELSEN SOBRINHO AMARAL- OABIAP 781 
FlHAliDADE: Compat8C8r em Cart6rlo para lomar d6ncia dos 
documentos de fta. 7W82 e 86, dos autos, refefentes is Cat1as 
Precatórias oriundas das Comarcas de BrasOia/DF e Varginha/MG. 

O presente ~ será publicado na forma da 
lei e afixado no lugar de oostume: Macapá. aos 18 (dezoito) 
dias do mês de março do e dois mi e cinoo (2005). Eu. 
Chefe de Secretaria Slbs fel1 . 

R.,.,lroR 
Chefe 

ex;,p~ô®ft:re1Nt~Z:C=ros 
A!)yoGAOQS 

JUIZ DE DIREITO: DECIO JOSE SANTOS RUFINO 
CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITUTO: RAMIRO RAMOS 
QUADROS DA ROCHA 

PROCESSO N."; 4.27912004 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
~U: CILEBERSON SANTOS DOS SANTOS 
ADVOGADO: Dr. FERNANDO NEGRÃO • OABIAP 941 
~: 6c:a ln*nado, o advogado acima, do dispositivo 
da sencença prolatada nos autos do proceoso em epígrafe, a 
cegulr tranocrito: 'ISTO POSTO, e oonoiderendo o maltl que 
dos autos QOOSta, Julgo Improcedente a denúncia para 
ABSOLVER, como absoMdo roca. CLEBE.RSON SANTOS 
DOS SANTOS, q.~aUtlcado ao Inicio, da acusação do 
oomalimllnlo do aima previsto no artigo 157, 52", Inciso 11, 
ele artigo 14, lndso N, .,.,bo& do Códtgo Penal, que lhe 
rol lmptAado neste processo. fuldamentando nta decido 
no artigo 386, Inciso VI, do Código de Processo Penal./ 
Considerando a decido proferida neata untença, 811P8Ça· 
se imediatamente. alvar.l de soltura em favor do acusado 
CLEBERSON SANTOS DOS SANTOS, se outro motivo não 
estiver justificando sua custódia./ Sem cuatasJ Transitada 
esta em Julgado, oflc!He Departamento de policia Técnica 
para as anotações pertinentes e arqulwm·se os aulos por 
dellnlllvoJ PUBLIQUE.SE. REGISTRE~E. tNnMEM.SEJ 
Macapâ (AP). 08 de dezembro de 2004J D~CIO JOSE 
SANTOS RUFINO- Jui2 de Oitello'. 

PROCESSO N.•: 2.44212000 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
~U: All TON MARcfLIO FERREIRA DOS SANTOS 
ADVOGADO: Dr. ANGELO SOTÀO 
INTIMAÇÃO: 1lca ln•mado, o aclvogado acim•. do dlsposiM> 
da ..,tença prolatada noa -· do processo em eplgrafe, a 
seguir transcrito: "ISTO POSlO, e oom tundamenlo no artigo 
89. § 5', de Lal n.• 8.099195. ~ IEXTINJA A 
PVHIB!LIDA!)E de AILTON MAR lõfâtBEJRA DOS 
SANTOS referentemenle ao presente le!AoJ Após o trtnsilo 
em julgado, eopeçam-111 os ofiCios de praxe e pros~ 
em re1aç1o - ~os 8CU&adoaJ PUBUQUE.SE. 

Pâg. 27 

REGISTRE.SE. IHllME.SEJ MacaP' (AP), 13 de dezembro 
de 2004./ DÉCIO JOS~ SANTOS RUFINO- Jui2 de Direito'. 

PROCESSO N. •: 35111998 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
~U: SO PM RJLDER OINIZ DA CRUZ 
ADVOGADO: Dr. AUGUSTO BRUNO DE MORAES 
FAVM:.HO 
!NT!MAÇÃO: ftca Intimado, o advogado acima, do dispositivo 
da aantença prolat.da nos autos do processo em epi~e. a 
seguir lnlnscrito: '1STO POSTO. e com Uldamento no artigo 
89, § s•. da lei n.• 9.099195, ele o artigo 61. ·ceput~do 
Código de Processo P-1. PECLABO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE do SD PM RJLDER DINIZ DA CRUZ, 
releranta ao presente fei!oJ Após o !r.lnslto em julgado, 
expeçam-se os oficios de pralCII e arquivem-se os autos./ 
PUBLIQUE.SE. REGISTRE.SE. IHTWE-SEJ Macapã (AP), 
22 de dezembro de 2004J D~CIO JOS~ SANTOS RUF!NO 
-Juiz de Direito•. 

PROCESSO N_.: 2.34712000 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
REU: MAJ PM FRANCISCO cESAR AlVES DA SILVA 
ADVOGADA: Dr". SIMMONE CORID- OABIAP 930 
IHllMAÇÃO: nca lnUmada, a advogada acima. do dispositivo 
da sentença prolatada nos autos do processo em epfgafe, a 
seguir lransaito: "ISTO POSTO, sob os lundarnenlos dos 
õlrtigos 123, Inciso IV. e 125. Inciso Vl, ambos do Código 
Penal Militar, ele er1lgo 81, •c:aput•, do Código de Processo 
Penal Militar, DECLARO extlnte a punibilidade do réu MAJ 
Pio! FRAHCISCO CtSAR ALVES DA SILVA. pela 
oaJrrência da prescriçOO da pretensAQ puriUva estatal, 
reterentemente ao presente feiloJ Sem eustuJ ~ o 
trblto em )<Agado, e>peÇam-se os oficios de praxe e 
arquivem-se os autos por delln!UvoJ PUBUQUE.SE. 
REGISTRE .SE. IHlllo!EM.SEJ MacaP' (AP), 14 de feveteiro 

da 20051 DECIO JOSE SANTOS RUFINO - Juiz de 
OlreiloiAuditor Militai". 

O preaenlll expediente a«ll publicado na tonna da lei e 
afixado no lugar da co a. • 18 de mon;o de 2005. 

Varas e Secretarias do Interi~ 

V ARA ÚNICA DA COMARCA DE nRJU:IRA GOMI!S 
JUtzl\ DE DIRUI'O SUBSTfrl'TA: Dra.-N-... 

N-~ 
CHEn: D! S!CRET AJUA: JC.,to Sooof7 Slln 4a Slh-a 

EXPEJ>IEI'ITE PARA Cif.NctA DAS PARTES. SEUS 
ADVOGADOS E DEVIDAS INTJMAçOr.s 

DIA 0118ln005 

-r{' 1.346101-~ .. Co.._ 
wtcr. .IOÀO SACRAMENTO DE ARAÚJO 
wlv.: Or. FRANCISCO ROCHA -OAB/AI' 61S e Ora. SUl.AN!'>E 
U.CM'TAitAOABIAP ')) 
téu: MUNJC!PIO DE IT AUBAL 00 PIRIRIM. 
ldv: Dr. CHARU.ES SAU:S IIOROALO- OABIAP 431. 
'JNALIDAD!: lntimoçlo elo odlooplo elo nlu doo....,.. elo KCUinlt 
loopocho: "LH. /)ifriYI • pMM. *'--.M • ~ -"> 
WIIWJIIIfU ~_,.U •• lftl ,.., ... ,__... r . 
IIÍI• rf' Z.!IIV04-~ Moaürioa. 

Àul«: SALOMÃO AI..COLL'MBilE E CIA LIDA 
Aclv.: Ora. CTNTKY A JORDAN A PICA 'IÇO- OABIAP916 
Riu: MtiNICf!'!O DE ctmAS DO ARAOUAJU 
Adv: Or. MARCEl.OFEIUIE!JtA I..EAL-OABIAPJ70. 
PINAUDAD!: 1otimoç1o do """'Pdo do rfu doo tcrmoo do _ .. , 

deopod1o: ·~ • ,.,. u -- .... ,.--. ,......--J.pt.l___... 
-'- a•l.OI~-~ M--. 
A1ll4r: E.C.P. ANTUNES· ME 
Adv.: Ora. UCL .. AMt1JA ROCHA DADALT- OABIAP 900 
RN: MUN!dPtO DE CUI1A5 00 ARAGUAitl 
Adv: Dr. MARCELO fERllEIRAI..EAI.- OAR-AP 370. 
fiNALIDADE: lotimoçlo do """"c'c'o do réu doo 1«1D0o do J<CIIÍIII.< 
ckspod>o: "R. H. IW .,., Mftn- • juiM.-"> Íllll7.-"""*"""f4o--- ..... --.- ~,.v. *'--.M ... -._.,..~ ... _,__r. 
A- a0 1.5:Zll01-Afio da RaJoorarte do o-
Aiaor. Mln.1CfPIO DE ITAUBAL 00 PIRlll!M 
AAIY.: Dr. CHARU.ES SALES IIORDALO- OABIAP 438. 
Réu: NILDE CECIUANO SANT!AOO. 
FINAUDADE: 1Mimoç1o do adYopdo da peite IU1ora dos ..,_ do 
...,.unte ct.pocbo: • J. Dtl(rn • ,..tido. *'-..M ., ilriJmortlc 
~ .. ~~~~ .... -.,.,_._,_r. 
"-r{' 1.!90/02 - Af'lo .. ~ •• .,.. ... 
Autcr: MUNlCIPIO DE IT AL"BAL 00 PIIUIUM • 
Adv.: Or. CHARLLES SALES BORDALO- OAB.' AI' 431. 
R~: Nn.DE CECIUANO SANT!AOO. 
Adv.: Dr. CALEB GARCIA MEDEIROS - OABIAP 315. A 
FINALIDADE: lJcimoçio doo ldwpdoo du portes da .,diiaci& de 
~ dooi ...... pua o dia .... üd ... 10115, .. ft®mla..que 
sai realizada na ui& de .audifncioo do Pooto Anaçado do ltaubal, oito 
na ru& Joio Palha, olrt', hlubol do Plma>AP. Bem oomo in1imaçio do 
a4Yopdo do 1*1o aut<n doo- do ......... dapocbo: • I . Dto;fW .,.... ..__........, .,.._.,."·· _,.,...1111 
-.-r. 
-'-••1-ltoWl-~•c..,_.. 
Aukr. 1\liDECECIUANOSANTlAOQ. 
Adv.: Or. CALEB GARCIA MEDEIROS - OABIAP 3 U - A 
R~: M\JNICIP!O DE ITAIJBAL 00 PIIUIUM 
Mv.: Or. CHARLLES SALES BOROALO- OABI.'\P Ot. 
FINA.LIDAD!: ~ do adYopdo da [*lc r6 doo - do 
....... ~: "J. o.tn ....... *" ..... ~la. 
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Enquadramento: Art. 171, § 2". Inciso t, última parte, do Código 
Penal 

. PROCESSO te 4406/0'\ . 09:30 DEFENAP 
l nlerrogat61io/ Sursls (OI -réu) 
Réu: Luciana Silva Machado 
Enquadramento: Art. 155, § 4'. inciso 11. do Código Penal 

PROCESSO tr 4407/04 10:00 
Interrogatório/ StrSis (01 - róu) 
Réu: Mariano Pires Ferreira 
Enquadramento: Art. 168. do Código Penal 

DEFENAP 

PROCESSO N' 403410'\ 10:30 DEFENAP 
lnterrogatóriol Edital (01 - réu) 
R eu: Edinaldo Cardias dos Santos 
Enquadramento: Art . 213 c/c art . 224. ·a· e "c'. art. 226, I e art. 
14. 11. do Código Penal 

f.B.Q.C.ESSO N' 4042104 10:45 DEFENAP 
Interrogatório/ Edital (01 -réu) 
Réu: Michel dos Santos do Carmo 
Enquadramento: Art. 155, caput. do Código Penal 

~Q!::E§§O N' 4067104 11:00 DEFENAP 
Interrogatório/ Edital (01 - réu) 
Réu: Fábio da Silva Picanç<l 
Enquadramento: Art. 157. § 2". inciso I e 11, do Código Penal 

f!!.QÇESSO tr 4419/04 11:15 DEFENAP 
Interrogatório/ Edital (01 -réu) 
Réu: Renato Correa da Cruz 
Enquadramento: Art 155. ·caput' , ele art. 14, lndso 11. do Código 
Penal. 

Dia 12 - terco-felra-AUDITOR!~~ 

PR~W 2477/00 08:30 DEFENAP 
Julgamento 
Róu: 3' SGT PM Arilson dos Santos Nascimento 
Enquadramento: Art. 196 e art. 319 clc art. 70, 11, /, do Código 
Penal Militar 

fRQCESSO N' 41~04 10:30 

Inquirição de Testemunhas (05-MP) 
Réu: SGT PM Rick Nelson Duarte Faria 

OR.' WALQUiRtA 
GAMA 

Enquadramento: Art. 334 e art. 305, do Código Penal Militar 

Dia 13 :<luarta-feira 

f.BQÇ.fSSO N' 3948/.Q~ 08:30 DR HELDER 

Inquirição de Testemunhas (04-MP) 
Réu: Edson da Costa Silva 

JOSé CARNEIRO DE 
SOUZA 

Enquadramento: art. 155, § 4', inciso I, do Código Penal 

PROCESSO N' 21ll/9.Q 10:30 

Inquirição de testemunhas (02 - MP) 
Réu: Gilson Pelaes dos Santos 

Dr. LÚCIA 
ANDRADE 

Enquadramento: Art. 157. § 2', 1 e 11. do Código Penal 

!!!LOÇ,ESSO N' 3683@ 11:30 

Inquirição de testemunhas (04 - MP) 

Dr. SEBASTIÃO 
DE NAZARE 

DR.AUGUSTO 
PINHEIRO 
DEFENAP 

Réu: Ronaldo Ferreira Cavalcante e outros 
Enquadramento: Art. 157. § 2',1 e 11, do Código Penal 

PROCESSO N' 2568/01 12:45 DEFENAP 
Inquirição de testemunha (01 - MP) 
Róu: Jose Edlvan Freitas 
Enquadramento: Art 302. parágrafo tinico, incisos 111 e IV, da Lei 
9503197 

PROCESSO N' 3640/03 13:00 Or. ADELSON 
TÁVORA 

DR. MANOEL NORBERTO 
VALENTE CANTÃO 

Inquirição de testemunhas (02 - MP) 
Réu: Reinaldo Santos de Oliveira 
Enquadramento: Art. 155, § 4', I e IV, do Código Penal 

Dia 14-ouinta.felra 

PROCESSO N' 3508/Q3 08:30 DEFENAP 
Inquirição do Testemunhas (02- MP) 
Réu: Mardoi Oliveira Dias 
Enquadramento: Art. 155, § 4'. I e IV. ele art. 14. do Código 
Penal. 

~SSQ N' 3842103 09:30 DEFENAP 
Inquirição de testomunhas (02 - MP) 
Róu: Paulo César Ladislau Pantoja 
Enquadramento: Art 366 e art. 309, da Lei 9503197 

PROCESSO N' 3850/03 11:30 DEFENAP 
Inquirição de testemunhas (03- MP) 
Réu: Adielson Carvalho Rangel 
Enquadramento: Art. 155. caput. do Código Penal 

PROCESSO N' 3000/01 12:30 DR. JOSÊ 
HILMOHAAS 

Inquirição de testemunha (01 - MP) 
Réu: Ctaudino T gtindade da Cruz 
Enquadramento: Art. 155. § 1' e 4' . I, IV. do Código Penal 

fBQCESSO N' 3652103 13:00 DEFENAP 
Inquirição de testomu~has (02 - MP) 
Réu: Lena B{ito dos Santos 
Enquadramento: Árt. 155. capul ele art. 14,11. do Código Penal 

Di• 15 - sexta-feira AUDITORIA MILITAR 

PROCESSO N' 3400102 08:30 DEFENAP 
DR' WAlOUIRIA GAMA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Inquirição da testemunhas (04- MP) 
Réu: 3' SGT PM E~zlel Coelho Bezerra 
Enquadramento: Art. 209, § 1'. ele art. 53. L, art. 70, inCiso 11. do 
Código Penal Militar. 

PROCESSO N' 421'5104 10:00 · DEFENAP 
Interrogatórios (02·réusÍ 
Róu: 2" SGT PM ><avier Leal Siqueira e Outro 
Enquadramento: Art. 209 caput. c/c art. 53, do Código Penal 
Militar 

Dia 18- segunda-feira 

PROCESSO N' 451 6104 08:30 DR. FRANCISCO 
FEIJÓ e DR. CARLOS 
BAliEIRO 

Inquirição de testemunhas (03- MP) 
Réu: Benedito Alberto Ferreira Feijó 
Enquadramento: Art. 312, caput, do Código Penal 

PROCESSO N' 2995101 09:30 DEFENAP 
Inquirição de testemunha (01 - MP) 
Réu: Eraldo Duarte Rodrigues 
Enquadramento: Art. 244, capul, do Código Penal 

PROCESSO N' 3929/QJ 10:00 

Inquirição de testemunhas (03- MP) 
Réu: Miguel Valdir Rodrigues Bilencourt 
Enquadramento: Art. 302 da Lei 9.503197 

DR.GILMAR 
SANTA ROSA 

PROCESSO N' 3963/03 11:30 DR's MÁRCIO 
ALVES FIGUEIRA, MAURICIO 
CARLOS COSTA CORRE A e 

OSMARNERI 
MARINHO FILHO 

Exceção da Ve<dade (01 -testemunha) 
Exçepientes: Jardel Adilton de Souza Nunes e outra 
Enquadramento: Art. 20 à 22. da Lei n.• 5.250/67 

PROCESSO N' 3679/03 12:45 DR's GEOVANI 

Inquirição de testemunha (01 - MP) 

MARTINS SALES e 
FÁBIO ALMEIDA 
BRASIL FREIRE 

Réus: Evaldo do Rosário Cabral 
Enquadramento: Art. 129, § 3', do Cód~go Penal 

Dia 19 • terca-felra - AUDITORIA MILITAR 

PROCESSO N' 4235104 09:00 DEFENAP 
Interrogatório (01-réu) 
Réu: SD PM Ederwando Almeida de Souza 
Enquadramento: Art. 209 caput, ele art. 70. 11. I, do Código Penal 
Militar 

PROCESSO N' 4236/04 09:30 DEFENAP 
Interrogatório (01-réu) 
Réu: CB PM Valter Célio Costa dos Santos 
Enquadramento: Art. 209 capul. clc art. 70. 11. /,do Código Penal 
Militar 

PROCESSO N' 4237/04 10:00 DEFENAP 
Interrogatório (02-róus) 
Réu: 3° SGT PM Herlen das Mercês Ribeiro e outro 
Enquadramento: Art. 319, do Código Penal Militar 

PROCESSO N' 3654/03 10:30 DEFENAP 
Interrogatório (03-réus) 
Réu: Jo~o José Barbosa e outros 
Enquadramento: Art. 157, § 2'. incisos I , 11 e 111 e art. 286, 
parágrafo único, todos do Código Penal 

Qla 20· quarta-fei ra 

PROCESSO N' 2926101 08:30 

lnqulriçao do Testemunhas (01-MP) 
Róu: Joenlldo Gcnçalves Alves 

DR. MAURiCIO 
SILVA PEREIRA 

Enquadramento: Art. 244, capvt. do Código Penal 

PROCESSO N' 3480/02 09:00 DEFENAP 
Inquirição de Testemunhas (04-MP) 
Réu: Fábio Alex do Castro Barreto 
Enquadramento: Art. 155 caput, ele art 97, do Código Penal 

PROCESSO N' 3441/Ql 11:00 DEFENAP 
lnqulrlçlio de Testemunhas (05-MP) 
Réu: Ademias Telles Miranda 
Enquadramento: Art. 155 § 1' e 4', 1nciso IV, do C6di9o Penal 

PROCESSO tr 3554/03 12:30 DR. AGNALDO 
ALVES FERREIRA 

DR. ETELVINO GUERRA 
DA SILVA FILHO 

Inquirição de Testemunhas (03-Defesa) 
Réu: Llcurgo Rodrigues Carvalho 
Enquadramento: Art. 157, § 2'. 11 e art. 146, clc art. 69. do 
Código Penal 

Dia 26- terça-feira-AUDITORIA MILITAR 

PROCESSO N' 3887/03 09:00 DR. LÚCIO FÁBIO 
VIEIRA FERREIRA 

Inquirição de Testemunhas (06-MP) 
Réu: SD PM Luiz Waglon Rodrigues Rocha 
Enquadramento: Art. 296, do Código Penal Militar 

PROCESSO N' 4068104 11:00 DEFENAP 
Inquirição de Testemunhas (04-MP) 
Róu: SD PM Jean Dias dos Santos 
Enquadramento: Art. 195, do Código Penal Militar 

Dia 27 - quarta-feira . 

PROCESSO tr 395S/03 08:30 DR. MARLON DA 

Inquirição de Testemunhas (03-MP) 
Réu: Hennina Costa da Silva e outro 

LUZ FARIAS 

Pág. 28 

Enquadramento: Art. 155 § 1' e 4'. inciso IV, ele art. 29, do 
Código Penal 

PROCESSO tr 4292/04 09:30 DR. NIELSEN 
SOBRINHO AMARAL 

Inquirição de Testemunhas (03-Defesa) 
Réu: Jairo da Silva Souza . 
Enquadramento: Art. 157 § 1° e 2', indso I, ele art 14,11, ambos 
do Código Penal 

PROCESSO N' 3724/03 10:30 DR. JOÀO 
AMi:RICO NUNES DINIZ 

Inquirição de Testemunhas (02·MP) 
Réu: Miguel Angelo do Rosário Almeida 
Enquadramento: Art. 306 e art. 309 da Lei 9503197, ele art. 69, 
do Código Penal 

PROCESSO N' 2719/01 

Inquirição de Testemunha (01-MP) 
Réu: Benilton Arrelias Ribeiro 

11:30 DR.SANDRO 
SANTARt:M 

Enquadramento: Art. 157 § 2. Inciso I e 11, do Código Penal 

PROCESSO N' 3817/0~ 12:00 DR. ITAMAR 

Inquirição de Testemunhas (02-MP) . 
Réu: Valentim Rodrigues da Silva 

DE SOUZA CARMO 
DR. EDWARD 

SANTOS JUAREZ 

Enquadramento: Art. 303 o art. 306 da Lei 9503197,elc art. 70, 
do Código Penal 

PROCESSO N' 3n4103 13:00 

Inquirição do T ostemunhas (03-MP) 
Réu: Francisco Carmo Gomes Filho 

DR.'EDINICE 
PENHA 

Enquadramento: ArL 155, caput, ele art. 14, !1, do Código Penal 

Dia - 28 - quinta-fe ira 

PROCESSO N' 3721103 .06:30 
lnterrogalório/Sursis (01-réu) 
Réu: José AntOnio Sere] o Abreu 
Enquadramento: Art. 244, do Código Penal 

DEFENAP 

.PROCESSO N' 4130/04 09~0 DR. CALES 
GARCIA r.!EDEIROS 

Interrogatório (02-reus) 
Réu: Geraldo Braga Pinto e outra 
Enquadramento: Art. 2', 11 e art . 1'. 111, ele art. 2". I da Lei 
8137/90, c/c art69, do Código Penal 

PROCE§SO tr 4384104 10:00 DEFENAP 
lnterrogat0r1o/ .Sursis (02-réus) 
Réu: Marcos dos Santos Ferreira e outro 
Enquadramento: Art. 155 § 4', inciso I e art 180, capvt, do 
Código Penal 

PROCESSO N' 4385/04 11:00 DEFENAP 
Interrogatório/ Sutsis (03-réus) 
Réu: Má r do Nunes Freitas e outros 
Enquadramento: Art. 168, § 1', inciso 111, ele art. 71, ambos do 
Código Penal 

PROCES§O N' 438110'\ .12:00 DEFENAP 
lnterrogatóMo/ Sursls (01·réu) 
Réu: José Nilton de Almeida 
Enquadram enio: Art. 168, § 1' . inciso 111, do Código Penal 

PROCESSO N' 4388104 12:30 DEFENAP 
Interrogatório/ Sursis (01-réu) 
Réu: Carlos Cley Rebouças Rocha 
Enquadramento: Art. 155 § 4°, inciso I, do Código Penal 

PROCESSO tr 3977/03 13:00 DEFENAP 
Interrogatório/ Edital (01-réu) 
Réu: RlsonUdo Monteiro dos Santos 
Enquadramento: Art. 155, 'caput·, e art. 160, do Cóc1igo Penal 

O presente expediente será publicado na forma da lei o 
afix:Klo no lugar de costume. Macapá, aos 18 (dezoi!o) dias do 
mês de ma~ do ano d ois mil e cinco (2005). Eu, chefe de 
secretaria substituto, c · 

3"·VARA CRIMINAl E DE AUDITORIA MILITAR 

JUIZ DE DIREITO: OI~CIO JOSÊ SANTOS RUFINO 
CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITUTO: RAMI.RO RAMOS 
QUADROS DA ROCHA 

EXPEDIENTE PARA C i~NC IA DE ADVOGADOS. 

PROCESSO-CRIME N': 1.543/2005 
AUTORA: SÓLIDA SIDERURGIA S/A 
RÉU($): RÁDIO CIDADE - 101 FM 
ADVOGADO($): Dr. LUIZ RICARDO GONÇALVES DE ASSIS 
OAB-AP 348 
FINALIDADE: Tomar ciência do despacho a seguir tr.mscrito: 
• Junte-seJ Acolho o pedido} Devolvam-se os autos .1lo seu 
estado atual, sem translado./ Macapá. 28/021051 Decio José 
Santos Rllfino - Juiz de Direito'. 

O ptesente expediente será publicado na forma da. 
lei e aflx.ldo no lugar de costume. M2capa, aos 17 (dezessete) 
dias do mês de março do ano de dois mil e cinco (2005). Eu. 
Chefe de Secretana Su~o, conf · 

Ramlro R s Qu 
Chefe d Secreta 



Vlacapá1 23.03.2005 

~~Mili!AA 
W.E_OIENTE DE IND)JigÃÕéN~ 

~~ 

JUIZ DE DIREITO: DECIO JOSE SANTOS RUFINO 
CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITUTO RAMIRO RAMOS 
QUADROS DA ROCHA 

PROCESSO N.": 330512002 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉU: ROBERTO PAIXÃO DA SILVA 
ADVOGADO: Or MARCELO LEITE- OABJAP 999. 
INTIMAÇÃO fica intimado. o advogado acima. do dlsposlh\10 
da senlença prolalada nos aulos do processo em epígrafe. a 
seguir transctilo: 'ISTO POSTO. e considerando o mais que 

dos aulos consla. Julgo procedente a denôncia para 
condenar, como condenado r.ca. B.QBEBTI) ..e&lfAQ_p,A 
~. Já qualofteado de Inicio. pelo comelllperrto do crlme 
pr8VIslo no ar1igo 129. § 2", inciso IV, do Código PenaiJ 
Pano ' dosimotria da penal O réu poSSUi antecedenles 
desabonadores. tendo em seu desfaiiOI' o reg.sll'O de vários 
oulros processos (fts. 81184), pelo menos dois !ralando de 
a1me de lesão. corporal e que dão a dimenslio do seu 
catáler deswtuado e indole IIOitada á prática de atitudes 
violenlas 1 O dolo nesle caso nllo excede ao oonsidefado 
normal diante de slluações semelhantes./ A viUma, que em 
nada conlribuiu para o evenlo criminoso, enttelanto. ainda 
carrega consigo o ~a..na daquela grafuita agreossão. sem 
que o aQJSado jamaiS haYet se preoçupado em mlnorat~he 
o sofrimento IISICO e psicológico./ Assim, fixo·lhe a pena 
corporal base em 03 (trh) anos e 06 (seis) meses de 
recluslo que, agravada de 04 (qualro) meses pela 
reincidência especiroca e a mingua de ou~ e~rcunslànc:ias 
ou causas mod,Rcadoras por serem consideradas. lemo 
defini11va em 03 (trh) anos e 10 (dez) mese& de rectuslo./ 
Ausentes os requlsilos objeUIIOs ou subjeii\IOS para 
subsbtuiçio (arllgO 44, 111. e § 3", do Código Penal) ou 
&uspensâo condiciOnal da pena (artigo 77, do Código Penal), 
dianle da reincidência especltk:a em crime lllolento contra a 
pessoa e prediCados morais demonslrados. que colocam 
lals medidaS como Insuficientes, delermlno o cumpnmento 
da sanção corporal acima quandficada. lntclalmente. em 
regime seml·aberto. na forma diSpciSia no artgo 33, § 2", 
aUnea 'b'. do Código Penal, pois assim também 
recomendam os latos e a ordem púbhca inshluida vem a 
pedir, pnncfpalmente. a boa e salutar pedagogia na 
repressao e desesllmulo à violência das ruasJ Custas pelo 
condenado, pois consoante o m3g1stério da noSS~~ Corte de 
Justiça, M., conformidade com 1rt 12 do Lo/ no 
1.060151, lnoxlsto óbice,.,. condenaçio do bonoflc/4rlo 
da justiço gratuito, umo vez quo o orf/flo pnvf openu a ' 
suspenúo do cobran~ por oté S (cinco) onos• (-t;ao 
0~tr"tfl•,.,. 1.71&'7003- Ret ~Nor Wz Catlol- etm.ra \.!~la--em •7 "20031./ Faculto ao réu apelar desla senlença 
em liberdade. haja VISia que nesla s1tuaç;lo respondeu a 
lodo o processo. I Transolada esta em ;ulgado. lance-se o 
nome do réu no rol dos culpados, &XpeÇa·se Carta de 
Senlença e oflc1e·se ao TREJAP e Oepartamenlo de PoliCia 
Técnica para as anolaçlles pertinentes./ PUBLIQUE-SE. 
REGISTRE-SE. INTIMEM..SEJ Maeap~ (AP), 17 de fevere.ro 
de 2005./ DÉCIO JOS~ SANTOS RUFINO ·Juiz de Dlreflo" 

PROCESSO N.•: 2.743/2001 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
Rt:U. JOSÉ MARCOS VIDAL SIQUEIRA 
ADVOGADO: Or JOSÉ AUGUSTO CAROOSO-OABIAP 376 
INTIMAÇÃO· f.ca lnbmado. o advogado acima. do dlsposoli\10 
da sentença prolatada nos autos do processo em epígrafe, a 
segw transcrilo: 'ISTO POSTO, e considerando o ma1s que 
dos autos consta, Julgo procedente a deni.M'Icla para 
CONDENAR, como condenado fica, J.QSIÕ MARCOS VIDAL 
§!Q\!Ji!~ fã qualificado ao Inicio, pelo comehmenlo do 
crime previsto no artigo 10&, § 1•, Inciso 111, do Código 
Peno/J Nos lennos dos ar1igos 59 c 68 do Cód190 Penal 
passo a do simetria das penasJ O réu é pnmârio e não conl8 
antecedentes desabonadoresJ O dolo com que se hOUYe no 
caso Mo excede ao nlvel considerado normal frente a outras 
s•luações semelhanles. todavia deiJ<OU que a villma 
expenmenlasse um ptejulzo coosidarável, pciSio que até a 
presente dala nada fez para amenizar o desfalque no 
patrimooo alheio./ Ponderando. ademaiS. que mllllam a seu 
favO< os outros requisitos legais do arbgo 59 do Código 
Penal, ho a pena base em 01 (um) ano e oe (51is) meses 

de reclusão que. aumentada de 1/3 (um terço) pela 
majO<anle esped~t refere ao ofiCIO, e à mingua de outras 
orcunstànc1as ou causas para serem consideradas. torno 
definlbva em 02 (dois) anos de reclusão, para cumprlmenlo 
em reg,me aberto. con1orme prevosto no. artigo 33. § 2". 
allnea •c•, do Código PenaiJ Vistas as mesmas 
circunstAncias anleriorrnente firmadas e respeitada a regra 
da proporcionalidade. condeno-o a1nda na sanção pecuniária 
de 126 (conlo • vinte e aets) dlas·multa, na razão unilária 
de 1/30 (um lllgéslmo) do salârio mln1mo Ylgenle à época 
dos falos, deVIdamente atualizada pelos lnd1ces de coneção 
monelána ofiCiais e exigível na forma do art. 50 do Código 
Penal ou nos termos do art. 170 da Le. n" 7 210/841 
Presentes. entrelanlo, os requisitos do artigo 44, § 2" do 
Ccidogo Penal. subshtuo a pena privaiJVa de liberdade por 
duas restriUvas de dlrellos. nas modaUdades de prestação 
de serviços à comurfdade e llmilaçâo de fim de semana 
(artigo 43. IV e VI, do Ccid.go Penal). no pefiodo da pena 
aphcada. devendo o local e condlçOes ser fixados pelo Juizo 
das El<8CUÇÕOs Penais./ Custas pelo condenado, pois 
consoan1e o mag1stério da nossa Corte de Jus~. •em 
conlonnidlide com 1ft 12 cú Lei no 1.060151, Inexiste 
óbke PNa condenoçlo do bon.flcl~rlo da justiço 
gratuita, umo vez quo o artigo pnvf opertu o 
suspenslo da cobrança por até 5 (cinco) anos• !AP<I>ÇIO 
cm.n.l H' 1 711/2003 • RoL ~ U1oz 1:-. • ~ (lnou -

.......,. - om "•HOOl!l Transllada em )<Agado. lanc&-se o 
nome do réu no rol dos culpados, expeçam.se Carta de 
sencença e oficie-se ao TREJAP e Departamento de POlida 
TéctliCa para as anotações pertJnentesJ PUBLIQUE-SE. 
REGISTRE~E, INTIME-SE./ Maca~ (AP), 25 de fewrelro 
do 2005J Q~CIO JOSÉ SANTOS RUFINO ·Juiz de Dlrello• 

PROCESSO N.•: 3.462/2002 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉU. MARCELO ANDRADE VIANA OA LUZ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ADVOGADA: Or' ORSINA DANIELE SOUSA DA SILVA 
OABIAP732 
INTIMAÇÃO: nca Intimada, a advogada acima. do dlsposltlvo 
da sentença prolatada nos autos do processo em eplgrafe. a 
seguor ttanscnlo: 'ISTO POSTO. e com fundamento no 
erligo 62 do ·Código de ProC8!1SO Penal. ele o artigo 107. 
Inciso I, do Código Penal, ~ 
eu&Jlli.IPA!2ii do acusado MARCELO ANDRADE VIANA 
DA LUZ. refetenlemenlo ao presenle fetto./ Após o ltànsllo 
em julgado, expeçam·se os olcios de praxe e prossiga-se 
em relaçAo ao outro acusado/ PUBLIQUE-SE. REGISTRE· 
SE. INDME..SE I Macap;l (AP), 30 de novembro de 2004./ 
MARCONIMARJNHO PIMENTA- JUIZ de O.reilo AuXIIoar" 

aftxado no lugar 

3" VARA CRIMINAL E DE AUDITORIA MIUTAR 

JUIZ DE DIREITO; D~CIO JOSÉ SANTOS RUFINO 
CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITUTO: RAMIRO RAMOS 
QUADROS DA ROCHA 
PROMOTORA DE JUSTIÇA: IV ANA LUCIA FRAHCO CEI 
TEN CEL PM VALTER SOARES DE OUVElRA ·Titular 
TEN CEL PM MIGUEl BENEDITO FERREIRA O. JÚNIOR • 
Suplente 
2' TEN BM ELISNEI CARDOSO CARNEIRO· Titular 
CAP BM FRANCISCO DOS SANTOS COSTA· Suplente 
CAP BM ROSIVALDO DA SILVA LAMARAO • ntutar 
1' TEN PM GERSON CLÁUDIO DA COSTA ROCHA • Suplenle 
1' TEN PM ANTONIO ASSUNÇÃO DOS S. MONTEIRO • TIIutar 
1• TEN PM JOÃO ENEILDO DA SILVA COlARES· Suplente 

PAUTA DE AUDibielAS DO Mts DE ABRIL DE 2005. 

Na forma do art. 370, § 1", do CPP, ele o art. 2" do Provim enio 
n.• 088198-CorregedoriafTJAP, INTIMO os senhonla advogados 
abaixo nominados e comparecerem na sala de audiências deste 
Juizo, sito na Rua Manoel Eudóxio Penlira, sJn.•. Bairro Santa 
Rifa. onde serão reaHzadas, no mês de abril de 2005, as 
seguintes audiências, ressaiY31ldo. ainda. que outras poderAo 
ser designadas em caso• de prio<idade na tramilação 
processual. 

PROCESSO N" 39?8/03 08:30 DEFENAP 
OR. MAURICIO PEREIRA 

QR. VALDECI FREITAS FERREIRA 
DR. DRCIO MAGALHÃES 

OR.' SUZANA ALCÀNTARA 
DR. JACKSON TAVARES DA COSTA 

DR. NATANIE CAVALCANTE MARTINS 
DR. CASSIUS CLAY LEMOS CARVALHO 

lnQuirlçao de testemunha ( 1 1 - Defesa) 
Réu: José P~es d Costa Nele e outros 
Enquadr.omento: M 155. § 4°, N, at1. 268 capu1, ele art. 29 e 
art. 69, do Código Penal. 

PROCESSO H' 3.561/03 10:30 Or. ALESSANDRO 
CHAGAS DE OUVE IRA 

Inquirição de lestemunha (02 - MP) 
Réu: Francisco Fortes da Costa Júnior 
Enquadramento: M. 302, parágrafo único, Inciso I da Lei 
9503197. 

PROCESSO 11" 34381!!2 11:30 

lnslrução e Julgamento (04-testem\.llhas) 
Réu: Jane Ferreira Toloza 
Enquadramento: M . 12 da Lei 6.368176 

pia 04 • t!QU!!dt.ftl" 

DR. MARINALOO 
BARROS 

PROCESSO N" 3,798/03 08:30 Dr. MANOEL 

tnq111nçAo de lestemunha (03 -Defesa) 
Réu: Daniel Rodrigues de Almeida 

NORBERTO VALENTE 
CANTÃO 

Enquadramento: M. 213, •capur, ele art. 224 ·a· e art. 71, 
lodos do Ccidgo Penal Brasileiro 

PROCESSO N" •56!1105 08:30 DEFENAP 
Inquirição de Te51emunhas (04-testemunhas) 
Réu: M.1clel Ribeiro da S1lva 
Enquadramenlo: M. 214, ele art. 224, ·a·, do Código Penal 

pia 05 · lerca;ftirf- AUPIIORIA MI.JTAR 

PROCESSO N" 31H/02 ot:30 

Julgam enio 
Réu: SD PM Cleudo Souza Rocha 

DR. LÚCIO FÁBIO 
VIEIRA DA SILVA 

Enquadram enio: art. 195 e art 222. do Código Penal Militar 

PROCESSO N" 2471/p0 10:30 DIEFENAP 

Julgamento (03-R6us) 

OR. VALDECI DE FREITAS 
DR. LUCIO FÁBIO VIEIRA 

FERREIRA 

Réus: 3" SGT PM José Reinlldo CarvalhO da Cosia 
Enquadramento: M. 305. art. 308 ele 53 e ert. 70. 11, /, do 
Código Penal Militar 

PROCESSO N" 24§0/QO 12:00 DEFENAP 
Inquirição de testemooha (02·Teslemumas) 
Réu: SO PM Luiz Carlos lUlas Amaral 
Enquadramenlo: ert. 209 ele art. 70, 11, t, do CcidtgC> Penal Mlhlar 

Pia ot • auartH!Ira 

f!ROCESSO N" 42H/04 01:00 DEFENAP 
lnlerrogal6rfo (01-R6u) 
R6u: Glemerwon Pinheiro Mtclel 
Enquadramenlo: art. 302. parãgrafo único, lllciso 111. art 305. 

Pãg. 29 

ambos da Lel9.503197. ele art69, do Código Penal 

pROCESSO tr 4293104 09:30 DEFENAP 
lnterroga1ório (01 - Réu) 
Réu: Efienai Costa Duarte 
Enquadramento: Art 157, § 2", lnasos I e ti, do Código Penal 

pROCEssO N• 3!1§4/03 10:00 DEFENAP 
lnterrogaiório (02- R6us) 
Réu: Fr.onk dos Santos Fnlitas e oulrO 
Enquadramento: M. 157. § 2",1ncfso li e§ 3', primeira parte do 
Código Penal 

pROCESSO N" 2883/01 10:45 DEFENAP 
lnterrogatl!rto (01 -Réu) 
Réu: Odinaldo Ferreira Magno 
Enquadramento· Art 155, § 4", incisos IV do Código Penal 

pROCESSO N' 3D51/03 11:00 DR. ULIO JOSÉ 
HASS 

Interroga tono (01 - R~u) 
Réu: Moacir Barbosa da Silva 
Enquadram enio: Art. 302 e art. 303 da Lel9.503197 e art. 70. do. 
do Código Penal 

pROCESSO !f 3342/02 11:30 DEFENAP 
Interrogatório (01 -Réu) 
Réu: Ra1111undo Barbosa Pen;~ 
Enquadramento: M. 342, § 1•. do Código Penal 

PROCEssO N" 3856103 12:00 DEFENAP 
lnterrogat6<io (01 - Réu) 
Réu: Klobef Fortunato Valente 
Enquadramento: M. 157. § 2". incisos I e ti, do Código Penal 

PROCESSO N" 1343/04 12:30 DEFéNAP 
lntarrogat6rfo (01 -Réu I 
Réu: Raimundo Robson Nase~mento da Cruz 
Enquadramento: Art 157. § 2". Incisos I e 11. do Código Penal 

pROCESSO N" 3855103 13:00 DEFENAP 
Jnlerrogat6rio/ Edital (01 -Réu) 
Réu: José Rlbamar Sanlos AlbuQuerque 
Enquadramento: Art 111. § 2',IV, elclrt. 71. ambos do Código 
Penal 

PROCESSO N• 4490104 13:15 DEFENAP 
lnl8fT'09"16rfoiEdital (01 -Réu) 
Réu: Joel Moraes 
Enquadramento: M. 157, § 2",1nclsos I e 11, e art. 288. 
parágrafo ünlco, ele art. 69, lodos do Código Penal 

Dia 07 :aulnta:!eJra 

PROCESSO N" 3771/03 08:30 DEFENAP 
Inquirição de Testemunhas (04-MP) 
Réu: Elder Nunes da S1lva 
Enquadramento: M. 155, ele art. 14, 11. do Código Penal 

PROCESSO N" 3!22103 10:30 DEFENAP 
lnquinçAo de Teslemunhas (04-MP) 
R6u: Manoel Balielro da Cunha 
Enquadramento: M . 155, cJc art. 14, ti, do Código Penal 

PROCESSO N• 3122103 12:30 DEFENAP 
lnqUinção de Testemunhas (01-MP) 
Réu: Paulo César Dias Barbosa 
Enquadramenlo: M. 244, caput, do Código Penal 

PROCESSO N" 2812/01 12:15 DR. FRANCISCO 
FEUÓ 

lnquirlçlo de Testemunha (01·MP) 
Réu: Rudreoc Souza Soares 
Enquadramenlo: Art 157, § 2", 1nciso 11, do Código Penal 

PROCESSO N" 4082104 13:00 DEFENAP 
lntarrogal6rio (01-<6u) 
Réu: Leónidas da Cruz Alves 
Enquadramento: Art 157. capul do Ccid~go Penal 

Oi a 08 • IIX1a·ltlfl 

PROCESSO N" 13971!!4 08:30 DEFENAP 
lnterrogatl!riol S..-sls (O I réu I 
Réu: Ed1iton Sena Dias 
Enquadramento: M 129, § 1".inclsos I e 111, do Código Penal 

PROCESSO H' 4318104 OQ:OO DEFENAP 
lnlerrogalónol Sursls (02 - rêus) 
Réu: Adalberto de Souza Caslelo e outra 
Enquadramento: M. 171, caputelcart 71. do Código Penal 

PROCES$0 N" 4490/04 08:30 DEFENAP 
lnterrogalório/ Sursis (01 - réu) 
Réu: Bened~o Braga Fagundes 
Enquadramento Art 155. § 1•. do Código Penal 

PROCESSO N°1:409104 10:00 DEFENAP 
Interrogatório/ Sursls (O 1 -réu) 
Réu: Luiz Car1os de MagalhAes Santos 
Enquadramento: Art 155, caput e art. 171, caput ele art. 69. 
todos do Código Penal 

PROCESSO tr 4411104 10:30 OEFENAP 
Interrogatório/ Sursls (01 -réu) 
Réu: Rosinete do SocOITo Caldas de Andrade 
Enquadramento: M. 171, caput cJc art. 299 e art. 70, todos do 
Código Penal ' 

OI! 11 • HQUndl=ftlra 

PROCESSO N' 4100/04 08:30 DEFENAP 
Interrogatório/ Sunis (03 - rêus) 
R6u: Flálllo Marques Teluira e outro. 
Enquadr.omento: Art 12.9, § 1•, inciso t e § 2", inciso IV. do 
Código Penal 

PROCEssO N" 4101104 09:00 OEFENAP 
lnterroga16rfo/ Sutsis (01 -réu) 
Réu· Genivaldo Vldal da Silva 



Macapá, 23.03.2005 

Auto• u• 2.31~-G111rda e R .. pomab!Udade 
Autcr. ERALDO TAVARES CORDEIRO 

. Adv.: Dr. ROUEN SILVA DE ALBUQUERQUE - OAIJ!AP 402 
Ró: ANDREIA COSTA SANTANA 
A<h·.: DEFENAP. 
FINALIDADE: lntimaçAo d4 advogad4 da pane autora da audi<ncia 
da ~o de>ign1da para o dia U.Y.!llUS~.tt.!~ a 
·ser realiWialiã""iiJã(!(iuCií'Mci.Udõ PÕSio AvanÇÃdo de: Cutiu do 
Anguaril AP, sito n& rua Professora Alice Pimentel m', CUtiu do 
Araguui!AP. 

Autosn° 1..521/01 - Açio de !Upuaçio de DanoL 
Autor. MUNICÍPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM 
Adv.: Dr. CHARu.ES SALES BORDAI.O - OAB'AP 438. 
Riu: NILDE CECIUA.'-10 SANTIAGO. 
Adv.: Dr. CALEB GARCIA MEDEIROS - OAB1AP 315 - A 
FINALIDADE: lntimaç!o doo advogados das panes da audiéllCia de 
inslrução designada pu a o dia QLlk abril de 2005. b IO:OOh. q~ 
seni realizada ns sala de audii:nci.u do Posto Ã\'ança.dç, de lta.u.bal, saio 
na rua Joio Palha, sln' , luubal do Piririn>' AP. Bem como intimaçlo do 
advogado da pane aUiora cklo termos do seguinte dcspacllo: "R. 11. 
Defvo o pn!uw. U.UIM 4l intüttoç6<s do ouJDrgotU• tkuituu•m
s~ ao s~ novo patroiUI. 1". ! 
Autos n° LJ;(8J'OJ - Açto de- Cobrança.. 
Autor: RAIMUNDO UDIRATAN AGUIAR PAUlETA 
Adv.: Dr. FRr\,'ICISCO ROCHA DE ANDRADE - OABIAP 68l. 
RO.: Mut-.1CfPIO DE 1TAUBAL DO PIRIRIM 
AJ!v.: Dr. CHARLLES SALES BORDAl.O - 0AI3-'AP 386 
~-INAUDADE: lnt~o do advogado da parte requerida dos termo.< 
do seguinte despacho: '"J. Dtfu-o o ptdido, devendo tJJ intüttaç/la do 
OUIOrg"f!'~ dutinarm..st tJD seu novo patrono. /", 

Autos n° 1.338101 - AçAo dt Cobranç,a. 
Autor. EULÁLJO MODESTO DE OUVEIRA FILHO 
Advs.: Dr. FRANCISCO ROCIIA DE .-\KDRADE - 0 . .<\BIAP 68l e 
SL'ZANNE ALCÃNTAR.A DE MAOALIIÀES - OABIAP S33. 
Rã!: ~!UNICIPIO DE ITAliBAL DO PIRJRIM 
Adv.: Dr. CIIARLLES SALES OORDALO -OABIAP 386 
FINALIDADE: ln1im&çl o do advogado da parte requerida doo tcnnos 
do seguintt despacho: "J. Def rro o pu.uio, thvurdo cu inlimaç6u do 
outorgDIJI~ Wtinarnn--st. ao I tu novo plllt'{)nt>. 1". 

Autos n° 1.451101 - Aç11o da Conhecimento. 
Autor: MARIA GRACIETE SANTOS BRAZÁO CO~TA E 
Ot..IROS 
Adv.: Dr. i\U"REOO ALEIXO DE SOUZA FILHO - OADIOF 
16.212. 
Réu: MUNICIPIO DE IT AUBAL DO P!RIRJM 
Adv.: Dr. CHARU.ES SALES DORDALO - OABIAP 386 
FlNALIDADE: lntimaçlo do aJ!vo&>do da parte requerida doe t.:nnos 
do seguinte despacho: "Junte-se, deYendo cu· imimaçbc:s do 
oUUJrganlt dariruut.m-se 1UJ u u noro patrono. /". I 

AUtN D0 1.457101 - Rd.o.tt&n\Çio d e Pa:15C. 
Autor. TIAGO GONÇALVES RODRIGL'ES. rep. por SÓNIA 
MAR!A GOI\"ÇALVES RODRJGL'ES 
Adv.: Dr. JAlR GOMP.S GONÇALVES - OAIYSC I S.S93. 
Réu: ROSE VAI. MACIEL ISACKSSO~ o MARIA E OUTRA 
Aih•.: Dra. EDITE PERE!Rr\ DOS SANTOS- OADIAP 341 - B < 
Dr. JOSÉ DA COSTA ALVES -· OADtAP 234 . 
FINALIDADE: lnlimaç!o dos advogados das putt< dos lcnnoo do 
seguiniA: despacho: "R. li. Emfou doJ ctrtidlla J~fo- 251, 1:u/2SS, 

'

UJJi.num-u lU p411a pua Dprd mJaçõo tÚu akgaçt1r:s f urais. I.'' 

O ~ ..,..\ publicado .. Imprensa Oficial do Estado c afix.ado no 
lugar de eos~umt, ç a partir cb. !.Ua publiC3Çio passar! 11. COITt'f o prazo 
de Lei. Dado e pasudo nesta cid.tde de F c~ Gom~ aos oito {0&) 

dias do m<s da março (O~) d4is ·oúl c cin.:o (200l) Do que paro 
const.ar. Eu, Kcy1a Sudy S da Stlva., Chefe de Secr..:1aria. subscre\O 
1,) presente c as.s100 por muMç ~ MM J uu de D ~rciln d:l 

1
Com.uca ; 

)1JJ l 

KEYLA UEL . I l 
, hefo ~c S 

C~ra 6o l aranlal do Jari 
2" Vara Cível, Crlmlnal e da lnfãnela e J uventudo 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 

Juiz de Direito: Kella Christino Banha Bastos Utzlg 
Chefe do Secretaria: Tonhy Jachs Paes dos Santos 

Processo Clvol: 00431412004-EXECUCAO FISCAL 
Aulor: INSTITUTO BRAS.MEIO 
AMB.REC.NAT.RENOVÃVEIS-IOAMAIAP 
Ad1<0gado: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA 
Réu: LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 
Advogado: - OAB 

Finalidade: Intimação do Procurador do aulor do teor da 
certidão do Senhor Oficial de Justiça, a seguir transcrita: 
·certifico o dou fé quo, diligenciei no sentido de citar LUIZ 
PEREIRA DOS SANTOS, porom, sem éxito, uma vez que na 
Passarola Nova Yorl<, não oxiste o mimoro indicado no 
Mondado e ninguém soube prestar infotmações sobre o 
executado: 

Sede do Juizo: Avenida Tancred<) Neves, 2605 - Agreste, 
Municipio de laranjal do Jari. Estad do Amapá 

Comirca do Laranjal do Jâri 
2' Vara Clvol, Crlmln.al e da lnfancla • Ju..,enlude 

EOtT.AL"DE INnMAÇÃO DE ADVOGADOS 

Juiz de Direito: Koila Chrfotlno Banha Basto& Utzlg 
Chefe de Secretaria: Tonhy Jachs Pae• dos Santos 

Processo Civel 412412004 - CAUTELARES INOMINADAS 
Autor: PARTIDO DEMO<;RÃTICO TRABALHISTA - PDT/_ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

DIRETÓRIO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI-AP 
Advogado: MARCELO FERREIRA LEAL - OAB/AP 370 
Reu: PARTIDO DEMOCRÁTICO • TRABALHISTA - PDT/ 
DIRETÓRIO REGIONAL DO AMAPA 
Advogado: HORÁCIO I.IAURIEN FERREIRA DE 
MAGALHÃES - OAB/AP 492-B 

Finalidade: Intimação dos advogados das partes para 
comparecerem ã audiência de conciliação designada para o 
dia 26 de abril de 2005, às 10:00 horas. na sede deste Juizo. 

Sede do Juizo: Avenida Tancredo Neves, 2.605. Agresle, 
Município de Laranjal do Jari, Esta do Amapã 

c omarca de l~anjal do Ja;l 
2' V~ra Clvel, CrlmiNI o da lnf.\ncia e Juventude 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
Prazo de 30 dias 

Juiz de Direito: Kella Chrlstine Banha Bastos Utzlg 
Chefe de Secretaria: Tonhy Jachs Paes dos Santos 

Processo Civel 4422f2005 - ADOÇÃO 
ReQuerente: EMERSON DE JESUS COSTA MENDES 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO 
ReQuerido: WALDECI FERREIRA DO CARMO. atualmente em 
lugar incerto e ml o sabido. 

Finalidade: Citar a pal1e reQuerida para a ac;ao em seu 
desfavor e Intimá-la a comparecer ã audl~ncia de 
conciliação designada para o dia 3 de maio de 2005, às 
12:00 horas, na sala de audiências desla Vara. advertindo-a 
que terá 15 (quinze) dias para contestar. e que não o 
fazendo serão acei tos como verdadeiros os falos articulados 
pela parte autora na lnlclal. 

Sede do Juizo : Avenida Tancre Neves. 2.605. Agreste. 
Laranja i do Jari, Estado do Amapá. 

comãree de l oua.nja'l d~' ·j;,j 
21 Vara Civel Criminal o da lnfãncia e Joventude 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 

Juiz de Direito: Kclla Christlne Banha Bastos Utzlg 
Chefe de Secrelaria: Tonhy Jachs Paes dos Santos 

Processo Clvel: 003521/2003·MONITORIA 
Autor: MANOEL GOMES DE SOUZA MANO! 
Advogado: CHARLLES SALES BORDAI. O· OAB 00438AP 
Réu: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA 
Advogado: MARCELO FERREIRA LEAL - OAB 00370AP 

Finalidade: lntimaçAo dos advogados, do téu e do autor. da 
Senlença à fi. 053: "SENTENÇA: ... Verifica-se quo o auto, 
por seu procurador judicial, requereu a extinção do foilo 
( ... ) I sto poste, e por tudo o que dos autos co nstam, 
Inexistem óbices ao doferlmenlo do pedido, haja vista a 
vontade l ivre e sem hesitações do autor, pelo que JULGO 
EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na .fo rma do 
a11lgo 794, Inciso I do C6digo de Processo Civil ( .•• )". 
Publicado em 1' de loverelro de 2005. 

Sede do Juízo: Avenida Tancredo Neves, 2605 - Agreste. 
_Município de Laranjal do Jari , Estado do Amapá "'"""'"' ~·'·"· " t~=·= "'' 

- _ _,- t-r"m"t.!achs s dos Santos 
;::::::::.-.--tere de Secrelari de Oficio Judiclal 

__ ~sino por delennillação deste Juizo 

C~an~a do Latanja.l do Ja;l 
2• Vara Clvtl, Criminal a d.a lnfâncâa e J uv9ntude 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo de 30 dias 

Juiz de Oiteilo: Keila Chrlstlne Banha Bastos Utzig 
Chefe de Secretaria: Tonhy Jachs Paes dos Santos 

Processo Civel: 00363412004-AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
Requercnle: ERIVALDO MARQUES MORAES 
Advogado: DEFENSOR PUBLICO - OAB 99999AP 
ReQuerido: TELEMAR NORTE LESTE S/ A 
Advpgado: SEMI JOSÉ DAGHER- OAB/AP 896 

Finalidade: lnlimação do advogado da parte reQuetida soble 
o despacho de fl . 55-V: "Digam as partes sobre o doc. do fl. 
55.'. Publicado em 02.02.05. 

Sede do Juizo: Avenida Tanc o Neves. 2605 - Agreste. 
La r~njal do Jari, Estado do Amap 

Laranjal do Jari-AP. 24 fevereiro de 2005. 

Comaroa ele l.Jr..,J.al do Jait 
2' V a"' Clvof, Crimh~lo ele lnftnclo o Juventv lo 

EDITAL DE CITAÇÃO 
P111zo do 30 dias 

Juiz de Direi lo: Kella ChrlsUne Banha Bastos Utzlg 
Chefe de Secretaria: Tonhy Jachs Paes dos Santos 

Processo Clvel: 00090<41200~ECUCAO FISCAL 
Exeqúente: FAZENDA NACIONAL 
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Executado: DISTRIBUIDORA RIOIIAR L TOA e Co· 
responsável Sr. CARLOS AFONSO SEPÚLVEDA CONCHA, 
atualmente em lugar Incerto e não sabido. 

Finalidade: Efetuar a citação do executado para que, no 
prazo de OS dlaa, pague a dllllda com juros e mulla de mora e 
encargos Indicados na certidão da dl\llda, no valor de R$ 
5.058,23(cinco mll, cinqüenta e seis reais e vinte e tr6s 
centavos), ou garantir a execução (art. s• da Lei. 6.830180-
LEF), efetuando o depósito em dinheiro, à ()(dcm deste Juizo, 
em estabelecimento ofldal local que assegore atyalização 
mone!ãtia, oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora ou Indicando bens oferecidos por terceiros e aceitos 
pelo exeqüente. Cientificand<H>, ainda, do que nao 
comprovando o pagamento, ~o penhorados tanlos bens 
quanto bastem para garantla da execução. e de que, após a 
penhora, terá o pruo de 30 dias para oferecer embargos, 
contados do depósito, da )untada da prova da fiança bancána 
ou da lnümação da penhora (art. 16 e incisos da lal 6.830180-
LEF), não sendo admlsslv!lls os embargos entes da garanUa 
da execuçlo. 

Sacio do Juizo: Avenida Tancredo Neves, 2605 - Agreste, 
Laranjal do Jari, Eslado do Amapá. 

Comarc.a de Laranjal do Jâr i 
2" Vara Clvel. Crtmlna le da lnt.tncl a e J uve ntudo 

EXPEDIENTE PARA tNnMAÇÃO DE ADVOGADOS 

Juiza de Direito: Keila Chrlstine Banha Bastos Ut•ig 
Chefe de Secretaria: Tonhy J!'Chs Paes dos Santos 

Processo Crime: 001265/2004 
Au.Jor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Reu: JOSÉ RAIMUNDO BRITO DE MORAES 
Advogado: Dr, UDtRATAH ROGÉRIO RODRIGUES DOS 
SANTOS, OABIAP, 738 

Finalidade: lnllmaç.êio do advogado do réu, para. no prazo 
legal. apresentar suas alegações finais. 

Sede do Jul•o: Avenida Tancr o Neves, 260S - Agresle, 
Município de laranjal do Jari, Est do do Amapã 

Comáre.1 de Laranjal 6o J8ri 
~Vara Clvel. Criminal e d.llnfancia c J uvenlud& 

EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO 

Juiza de Direi to: Kella Chrlstlna Banha Bastos Utzlg 
Chefe de Secretaria: Tonhy Jachs Paes dos Santos 

Processo Crime: 00080012003 
Autor. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Réus: BENEDITO ALBERTO FERREIRA FEIJÓ e ELCIRA 
DOS CAMPOS PAMPLONA BEL TRÃO 
Advogado: Dr. Carlos Augusto Baliciro. OAB/AP. 1' réu 
Advogado: Dr. Narson de Sá Galeno. OAB/AP. 2' ré 
Final idade: Intimação dos ad1<0gados dos reus. para dizer so 
têm interesse na oitiva de testemunhas de defesa. c em caso 
positivo. que forneçam os nomes e respectivos endereço< 

Sede do Juizo : Avenida Tanc Neves, 2605 - Agreste. 
Município de l aranjal do Jari. Est do do Amapá 

VARA ÚNICA DA CO~ÍARCA DE SERRA DO NAVIO 

EDITAL DE CIT,\ ÇÀO, com prazo d< .10.dlas 

Juiz de Ditei lo da Coman:o: M,\ TIAS PIRES NETO. 
Chefe de Sccrct•ria: Bel'. CRISTIANA MARIA FAVAC HO 
AMORAS. 

Autos n" ISS0/2004- Guarda e Responsobilidade. 
Requeret~lc: f rancista M.rta Sousa da Sllv1. 
Advogado: Defensora Pliblica desla Com:~rea. 
Requerida; Rosane de Olivei ra Slln , atU3lmcnte em lugar inccrtu c 
não ,.bido. O 



Macapá, 23.03.2005 

Finalldtck CITAR a requerida ROSANE DE OLIVEIRA SILVA, 
para • açlo em ..., dcsfavor. cientificando-o, ainda, de que o pruo 
para. qu.....SO. contataro presmte açlo scri do: 15 (dias) a contar da 
pub\ICIÇio do JIRSCrll< Edital. sob pena de serem CO<Utderadoo 
vc:rdadáros n< fatos a lesados pela "''uerente na pcttÇio intcta1 

Dado e passada ncsu cidade de Seno do Navio, Estado do lima~. 
oos ( 10) du dias do~ de (03) m11>0 do ano do: (2005) doiS mil e 
tJOCo. El.l. (Josik:ne Cruz de M:~u~), Agente Adnun1strauvo, o divlce, 
e cu, (Cristiano Maria Fa?Cho Amo<u). Chefe do: Sccrctana, o 
subscrevi 

V/IAA ÚNICA DA COMAACA DE PORTO GIWIDE 

JUIZ DE DIREITO: Dr. SAMUa RUBEM ZOLJ)AN UCHÓA 
CHEFE DE SECRETARJJ.: ANTONIO JOSt DE MENEZES 

fXPfi)!ENTES P/!I!A IHTI~ 
.ADVOGADOS 

N;lo PENAL 
PROCESSO N' OOS19n002 
AUTOR: NI,.STERIO PUBLICO 
Rru: ANTÔNIO BRAZÃO DA COSTA (Adv. Dr. Wasner 
Gomes, OMAP n· 013) 

FIIW.IlADE: !HllMAÇÃO do odllopdo do réu do t.eUio 
do TrlbuNJI do Jurl, des1pdo poro o dia 18 de obrll de 
1005 às 08:00 horas, no Edlficltt do f61'\1m de Porto 
vande. •1to i Av. Amop.í, ll3, IUMIIU, Porto 
GrAnde/AP. 

Dado e pauado nesta cidade de Porto Grande, Estado do 
Amapj, 17 março de 2005. _Ll:'Eu (ANTONIO JOSE DE 
Nfl.IEZESJ, Chefe de Secretri/dicitei eletronlc:amente e 
subscre\0. A1 

ANTOH~i! ~E MENEZES 
Clwfr dr S.ctrrtarlo 

\ U.~ CNIC ~DA COMARCA DE PORTO ORA-:DF. 

Jlq7 DE DIIU.ITO. DR.S-1 . .\!l.l::LRUOEM ZOl.D.-\.\1 UCIIÓA 
CHF.FE DE SECRI:."T oUUA: A.\ITÓNIO JOSE DE ~NElES 

EXI'EDIEifTES I'ARA CltNC/A DAS I'AitTES SI!US 
ADVOGADOS E DEVIDAJI/NT/MAÇMS 

AUTOS DE AÇ.\0 DE RW.IEORAÇÀO DE POSSE 
PROCESSO N• 00246 '200. 
Requum~c: ~t-U\OEl. DA Sll \'.\ E SI LV\ (Ali\· Dr Rui Rtgis I 
Canbo Ca•-.lcaru< 0 .'\BI.'\J> N" 709-A) 
Requcridco; MARGARIDA TORRES DE AZEVEDO. TEUL~ 
LlCIA DE AZEVEDO GUJWEL < RÓMUl.O SERGIO ALVES 
DO 'IASCI~IfNI'O (Ali\·. Dr. JoK Luiz C.landrD do: 1\u\'tdo -
o .\D IIP :-;oo31) 

Finalidade J).'TThiAÇ.~O da> parta t JtUS palmnoo a<ima 
ldo:nttficaclos para qut IORICOI ntncia do ÍIIICit'O -da Rnlmçt do ft 
n 4. • ~ tTano.:nlll: ·x •.. l O.~~~~< do tnér,i> da pan• .,..,.. para 
que unpu.lsionuw o fdlo, demona:rando coul dc5il'fete~~t pelo 
proos.oguimento da o;lo, E.'(Til\C'.O o pmentc • 1t0< do art 267. 111 

• do Co<J>go do: Proccuo <.-."'~ fiCando c:onsiJtu•da , penhoro do: n os. 
d.'ltmllftllldo o ""' ARQlll\'AMEl-110. S<m .....,. t boooranoo. 
PubbquM<. II<BJ11r....:. I...,_, Porto Onndc 07 do: 1D0J'90 do 
200S. Sanw<l Rubem Zo1dao Udlôo Juiz do Din:iw". 

AUTOS DE AÇÃO PD\AI.. 
PROC'ESSON-~'2004 
At '1 OR. ~IMSTtRJO PÚilUCO 
RIU: \' A!\DERUY SALGADO CALDAS (Ali\', Ora. Maria 
.o\ki- Monteiro do Soula - 0 .'\BIAP N°46"-0) 
Ftnalldado:· l .. unu o 1<\1 • IIWI pattcoo para que """"'"'cçam • alt 
fõnlm no Ih• IG do: Junho do: 200S ia 09b40m a r.., do: putiaparom do: 
audimci• de instruçlo. lntiJnem.<t. Porto Onndo:IAP, 09 do: março do 
lOOS. SamU<I Rubem Zoldao Uchõt. Juiz do: DimU>. 

Dado ' pasoado .,.... ádad< • C~a de l'<lrto Chodo:. aos OO\'< 
dia.< do m!s do: março de 200S. Eu (Anl.lnio Jooc de M""'u.) 
suhocrt\1 e .,.UlO por do:tmninaçlo o. f~l Juit ck DiMto. 

\'ARA l::\1CA DA CO\IARCA DI:. PORTO GR.o\.-:DE 

JUIZ DE DIIUITO: S~!\.'EL RliBE~! ZOI..DA.>.: UCHÓII 
CHHf. DE SECIUT AR IA: -U\'TÓ!\10 JOSt DE ME~ ELES 

~'1~.tNCIA [)~?lii!lõ ESEl.] 
àiD:,OG<\OOS E PE\'!DAS --"\ __ ES. 

.\l lOS DE AÇÃO PE!\Ai.. 
PROCESSO :.•o1t 1999 
Autor: M!NISTERlo PÚBUCO 
Rtu· SIL\'11\0 CASSEIINO Fl.'llT.<\00 NETO (Adv. Or. N>Litlicl 
C. Martim- OAB·AP 8S7) 

Finaltdado:: lntJIIl&l o - do riu para aprc..,tar • contJuiedado 
ao lollelo 00 pr&lO de OS (<in«>) diu. 

o.do • pawdo lldll Comuta de Porto Gnndo:, aoa ca1ono ciW do 
mls do: mu.;o clt doôs mi1c cinco. Eu ~ (Anl6nio J<>H clt ;\-l..,....l 
Chor• clt So.:r<earia. dilit<i ciC~rorUearnenl<. 

AnulniO di. ... _ 
a..rc do Scudaria 

(DJÂRIO OFICIAL) 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE OJAPOQUE: 
Juiz de Direto: Dr. LUIZ GROTT. 

Olefe de Secretaria: SIONEY NASCIMENTO COSTA. 

EXPEPIE.fm DE l{filMACÃO DO DIA 04/03~ 
!!ABA ÇIENCIA DA ADVOGADA, 

AçJ/J PENAL no 1.994/2003. 
Autor: MARIA JURACY DOS SAKTOS. 
Réu: OCR FRANOSCO MAotADO. 

Advogado do réu Dr". FABfOLA SOUZA BORDALO • .OAB/ 
AP N° !107·A. 

ANAI.JPADE: lfmMAçlO dao act.ogada do réu ocir 
francisco machado, Dr". FABfOLA SOUZA BORDALD
OAB/AP N° 907·A, para tomar ciência da audêncla de 
instrução designada para o dia 06/04/2005, às 12:00 heras, 
neste Juizo. 

Sede do Juizo: Av. Bar:lo do 100 Branco no 17, Centro-Fór.-n. 

COMARCA DE SANTANA 
JUIZO DA 2' VARA C/VEL 

L EDITALDEINTIMAÇÃO 
-----=~~~==-~----~ 

PROCI!SSO: 6..536/03. 
AUTOR: RUBINAL.OO NASCIMENTO FJGU'EJREDO. 
(Adv.t Dr. Toahy Jochs Paa doe Santoo OAB/~ m~ 
~U: EDU.SON Jl)CÁ GUEDES. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E. MORAIS 

j'FiNÃÜÕÃÕFJ 
INTIMAÇÃO do autor RUBINALOO NASCIMENTO 
AGU'EJREDO. bruilâro, J.Oit<iro, profisalo isnorada. uualmcruc 
em lu&>.r incerto, para. DO pnzo do lO (rrinb) dias, eftluu 
papmcn10 das CUSI" pi'OCIWU>Ü, sob pena de ocr iOJCrito na Divida 
Ativa do Estado do Amapá, tomo a quir discriminado: "Rs 90,2$ 
(oti0t11U ruiJ, f!Íitft e àiiCtl ct~~Utm), n{rmtú .b nuus • 
dtJp&a prOMUIItiS, rttjo rrcolbiiNillo t/tWrJ stl' q<tJUt/o tl1l 

f•wr do Trilnwd, tk JIISlir• ® Esutlo ® llm4pJ. •trttoá tk 
G•üt tlt Rc<olbi,..,to • m txpdidtt ptú Colllildorú dtJu 
CDm.ln:.r. • Tudo em conformid.ode • cl<unnioaçio tomunu na 
~t<oça do fl. 5)/55 dos referidos.....,.. 
I SEDE DO fiJfí4 
Rua Cláudio Lúào Mont · 
Fooc: {096) 312·3300 rarrt.1i 

Procuradoria Geral de Justiça 
Mãrcio Augusto Alves 

POllT.'\JUA 111/200>-GAB/PGJ/MPEA 
PREGOI!IRO/MPEA 

r-.... -................. ·---·-·-·-·-............................ , 
L ___ , ..... ~.:~~~~~~~~.~-~-..... J 

O Minialério Público do Eslldo do Amop,, olram do 
Pregoeiro e Equipe de Apolo, IYÍH que Hlali p!OmOvendo 
ldlaçio. COitlorme lbabtO especifado: 

MODALIDADE: PREGAO N" 0011200s.M>EÂ 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 
DATA DE ABERT\JAA DO CERTAME:08/04120D5 
HORA: 10:0011 
LOCAL: Prédio da Proandoria-Gonl de Justiça, ceniTD, 
audiCório, localiudo na Av. FAB, n.• 064- Centro -Fone: (96) 
212-1759{pregoeiro) ou (96) 212·1700(geral). 

OBJETO: CONTRATAÇAo DE EMPRESA ESPEClAI..JZADA 
PARA PRESTAÇAo DE SERVIÇOS DE FORNECIMEHTO DE 
f>ASSAGENS Aálu.s, RODOVIÂRIAS E FUMAIS, 
CONFORME ANEXO I DO EDITAL. 

A Wegt~ do Edilal -.se ' dispollçlo doe 
lnleressados, que dalllto comparecer no endtnÇO acima, 
munidos de t111 disquete virgem poro gravaçJo do edüle aeus 
anexos. o Pregoeiro e au. Equipe de Apolo do MPEA. coloca· 

•• i diapoelçlo doa lnleresudos poro ~ l!'*aquer 
dúvidas &Obre o c:e1tame em IIRÇil no horério normal da 
opedlente, du 07:30 u 13:30 horu, no endereço c:ilado, ou 
pelo llalefone: (0-98) 212·1759. 
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Pu blfcações Diversas 

MAX MADEIRAS COMERCIO E ~ 
TRANSPORTE L TDA 

Tum.• puiA.tc:1• que fd)U'rc.'lt 01 ~rdNU Uc E"M.Mklllu ~L.:h' -\mN~IIf.: 
·SE .. L\. (l<l•) prntn ck ~h< • r~kl\~1 d:t L 1\:0..'UÇ:II de(~,, p31"A 

:Jil\ .u.J,.: &,: ,~ < \<no.b de- d.vmcttec_. 110 mi'I'U~-*' ..k- SNII.n1 

I 

J. R. B. AZEVEDO 
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em votG,IIP, se ..do o mtsm:J ap-~ a t.mo:HJirJi&,tk do. ~V~tu, e 
c.onuqüe:l'ltc.rJM."tL Carrtin.JOI'd.o, o Prui<kntc: d eu um pe~ 
II'TtUio(l\o da 10 "'ú.,utor paro O.prtMIItoç.llo por 'jiOrtC d011\~uc:~d~. 

da:!! c:hc.par CCIICOITC:Irtts Ó:S fiJrçks 1'1:11 Dlrr:ta"ia, eo..Mfho de EfiC.O C 
Probfdodc: Admlnirlroti"'CC, c COMe lho Fiu:d. A.e.írióotld<. o nr.ulli&l foi 
c.pr.H,.rodc.J cha(>d .:..1(4 pon:~ o~~ b<Ntar•.a. co-11\o d.c éric.a • 
Probid11.6e: Adl'l\il\irtNti~ e Ccw.:!ha F:..c..l, dt:rtentinoóo: "biq~ór: c 
Trl)bolho• , cooutih.W'da da _Mguintc: f~; ~; EJ~bon U100 

E.J,p'rlto S.n1~> (?r-c11cJtrrtc:). 6cntdi1o Mocho.do do CCII'WIO (Vice· 
Pre.sickntc:). Marh. Modlodo do d~ ~ (I'" TUGU-el-o), ~ 
J C.,ior 6onc:s do Costa (z• Te..~ro). autbt..l ~Y Soulct 

&Grbcno (1° Sto-ct&-io) , Mvocl Josf Alvcs ~IN. ("l"' SoeaetAI-LO) 

Gi!tl<lllo_<lcf~<...l>Jidlllrtrat""'--&>lo ,..,.,..., 
(Pr'~'-''.!cnl.:) . hrt&.U dg ecr- Costa. eor.a (Rdctor-J. Manoel 
Mad!,.tfo d:l C.rt~ro (5ca"Ct4rio}. Co,.:w.:lho FiKW' l..indo!nu Âlw.l 

Pcrd··o (Prctidutc), .Joh S.fisto Scrr4o NTG (Rdot(lr'"). Ademir' 
Sow:o. (Secrc:tdrio), em «91.1ido . o Pr•uiderrtc: dc:sig~ 0!1 sócios J"QU
António GoMes dlt c.r.o c 6crciM. AlHda: ~ ptro 

func.iol"dd'f:N c.OrfiG ucr.lt inodorn . A.col itodo o votoçao :Kctdo. o 
respt.Ctl'o'O cJoiopo ~Oiqnidodc. 8 Tf'Qbolilo• fOI lld'fd IJMNI"!\o!:ITW.rttt. e m 

c t o (QI'll(.,..,, os ~uroei:-0"1 mc:lrtJros da o >nforio, do Co.-.Kiho de Étic:c 
c Pr-ob1d~ Admnistratiw c & Conu.IM fiKc.l tamrrorn poaac no 
fo r rN d11 Lu 5'cr..:~ .;:oll'rt"o:r !0\4"'0U-IW! G fF't:Jelffc. AfG CjUE dcpoi• de. lida 
r. o.;hada cotlfor-PM. ...,.i au11'10dc pt;los qut; a &la def"CCI"' orige"'. 

Art . 4 7 - O IPXtr .. ro resum lc:to do presente E~t.átvto 
ur-1 cublrcà do fKI Otir;o OUclal do Eu aóo, p~rõ\ cfettos d~ 
~~~li~.iltlo d.1 cnudad.e: à. JUnta Comercial do Eu&do do Ama~ 
no~ te rmos d• le: 

~· .• . f;f..'! .... t:UrUJtti~·I.,Ui:t.:Toi"rt~'DôõDL... ·- . D 
fl!.'!1.'r------ ~""~ilJl<ó'l"""" -· I 

·· · - ··oa CoopertlfiVQ · · -

Art. 1° A Cooperativa Oo.s l-!ôii:Je " e1ros d~ L.·"H~nj.ll 
do J;ui ~ CO,.AI../>JA, fundo~ da em 05 ~ rn.rço dt! 2005, com Soi!dc 
SO<.I.ill prOOt<lsÕfla na A'tenld.J: )os ,r Cesárlo, rf> 94 \ . Bairro Sa9rado 
Cor.a.çlo ~ Jesus. em Luanj .. lli do ).v~ C uma sociedade- civ.l sem 
fins lucra tr..01, potltl-:os ou religiosos, constltufd" por r'ILJ~ro 
l!imlt~do dt! sócios, pessoas ri:m:~s ou ,turlt1!c01s, sem d istmçAo de 
o.;u :io nal•dade. d e rcllg ilo ou ra~. propt~tã.nos. arrecadadore s. 
O'J c"lC'tr.uores e beneflc!adote:s. e tt!~endedor<!s de mi'ldemts, 
r~sidc nt~s ou domlc~ll :a.dos na cidade de t..aranj-.1 do }'-"ro ~ suas 
adj.1ct:mr.u. 

Ârt. 2• ·A Cooperílt~va. dos M~dt:•reiros de L.a.u.nja.~ 
tio ).tfl, tem por obJettvos: 

I - cu lrtvar a ~Js ampb e perfe lta C:OI'di ;a lu:~adt 
entre os só<:los , 

desportivas; 
11 - promu~r ou .il.riVJ.d.lde3i -s:oc..als, ru\tur-.i~ (! 

111 - zelar ptla. mtlhoria tb.s condlçbc~ de víd.a. I! 
do-s: trabalhos de seus .us<Xl.a.do~: 

lV - f1r mar convl!nios ou controuos com 
as~o::iaçõet congCn("rtts, 6rç!lios públicos. Autcm;ulas ~nlid .. du 
rel19•os•u. feder ais euadu;~.Js munlcip.o~is e outru q u o!': se fiu: rcm 
necudrlas: 

V - Cll.ilr meca.nkmo que promova a auto· 
sustcntdbllidade cconôm•ca da Cooper.ativõl de seu s s6ci0$. 

Art. 30 • Ê ~tdada a. l.ltilln(.lo do r1ome da 
Coopcr ... lin e d.J. sede socW.l r"'-'.il. ftn~ peuO.l.is . bem como ~ra 
Côimounhas oo promoçOOsc quoe "'o scjtm de lntcr~ sse da. m.1icri.1. 
dos o~uocioldos, ren.11IV.Jd01 o s casos excoe pelorwi,- •ulor1zados 
pelo Presicknte, il.d referendum da D•rctorl.a.. 

An . 4° · O pnzo de éura~o d" Coo;x'!r atlva é oor 
rempo lndetermln.ldo. 

"llií:'.l"""- ---- --.,ij;jffi:;:.;,."'. "'•=~ojÜIIII - ··----::~.~ 
. .. bosAis.oci11d.os. 

Art. 5"' · S:lo ,u seguintes c._t~gQriAs de sócios: 

I - contribuintes: ~ propr lerlriOS ou loc~otirioo; 
comcrc.t;ahz.a.dof~s dt: madl!'lra.s residentes em L.a..r.11'1J<lll da J;ui qu~ 
se in,cr e-vt>re m no qu.adro soc~l. rujo no~s sejam .aprovados 
pe:b. Diretoria c,.. di"J.pooham a cumOf"ir o EH4>tUto c: Regu lo~mt:nlo 
d ;a Cooperativo~. est~t edtt<~.do p;ua rcgul<~.rlur ~s ser.~iços Internos 
e admin istra tivos da tnt•dade; 

11 - bencmf:rltos: oo; q ue, havel"'do feito doação 
v<~. liosa ou puntado UfVJçOS relevante$ ~ Cooper<~.tlv.:a, lenh;a .n 
.seus nomes .a.prO">"a.dos pela AuembU::ta Ge ra l 

Art. 6° · Os s6dos conttlbulnte.s f iam obr1gadm, a 
COr'ICOrrer com um.a. rMr~ulido~de. a ser fb:adil pe la Auemb!é1 a 
Geral Ordin~n~ necu s.ina à manutt!nçlo da Coopcnutva. 

§ 1• ·Os s6c1os n~o tt:'l'pon~m substdtar~mcnt~ 
pt<>las obriga ções s.odah. 

§ 2"' · Os stX:Ios qu~ se des!lgo~rem da Cooper-lltv-l 
n~o têm d• re lro ;a QLUiquer t opo d e reslltuu;io, ressalva dlS :u 
excecOcs ôef1n1das no Regut.Jmento ~ COMALAJA. 

An . .,. · S~o dtveres d o sÓçlo; 

I - cumprir c f•Z't:r '"~''" r o Cstatuto e; o 
Re9u!ii~nto da Coopc.ratNa; 

11 - ~gar dentro do pruo determiMdo. as 
c.ontribuu;ôt'l' iL que e~te,!.a.. obri.ga.do ; 

111 - comp.uec:cr U$id~Jiimen1'! .h RcuniOes. 
"'ss~mblt-o~s e demais ~ti\/ Idades d.a.. Cooper-itivil 

IV - prom~r e praticar a ~ohd& rtedade entre o~ 

V • pre-çt,u o seu conruHo para um maklr 
tl es.envolv•menro da (OOJ)er.lltv<~; 

VI - <~ctlt.a..r os CArgos mnu s p.:~;ra os qu•is for 
ele uo o u nam~.:ado, s•lvo mo1r..o de força nu.lcr. 

An. s • • Sl o d~reltos do sócio. 

I - vo~r c ~er votado nas eleições par<~. 
P'"«nchi~nto de c.argOii n..:a Oüe lor~; 

11 - desfrut<~.r dos beneficio-s 4ss el]ura.do-;; pela. 
Cooper•tiva. sujctt.a.ndo-s~ ao ""u ~rtaturo Regu!a~nro, 

111 - I U9f!rlr :a Oiretotl-. cu .i Aut:mbl~.a Ge r..ltudo 
qu01n1o JUI9"' conv-eniente •os lrnt:res~s doll CONAI..AJA c dos 
associ.ad os 

IV .:. lom~r parte e m todiils M atl11ldade.1 

Pa,ri91.11fo C&nlco. P•ra go:ro dos d~te,tO$ 
;u~gu{-.dos nesle. a rtigo é necesdrio que o sÔC+o estt-Ja e m dia 
com suas obri9-"(Õt:s 

Art. goo O -sbcto Que. Infringir ;as d1spos ~ções 
est.a..tud.r\..a. ov fe91.0lilment.ar, pr;~.t!ur .:atos quo! de,abonem o nome 
da Coope roarr.....o~. ou petturb.Jr .a sua 01dem ~ p;usf.tel dou. s~gumce. s 
pcna/idõl.des 

( DIÁRIO OFICIAL) 

1 - ~lf:ncu: 
11- WSper1Wo, 
til • expu lsio, conforme <leliberõl~o t!a Dift>toriõl e 

aprova<;!o da Assembléia Geral. 

·---------;.;;;,..;:;.\iiCJir;JiiJlB;;;;~JJ iilai . -~---~ 
Do PDin'mónlo SodDJ 

An. 10 - A re-ceit.il. da Cooper;~.liva provem das 
conlributçõu dos usocLtdos. don;~.tillc~ re nd•mentos do seu 
pa.trlM6rüo ~til ou &>: .atNu:D~s promovld<~'J; pela. Cooperativa., 
d e tudo mantido a rtspeC'IIv<l. cont<~.bilidacH 

P.uJrpra fo ímko. As dc1~s d.a. CooPf' rAtlv<~. 
cons1ort t:m em gast~ ordlo~rlos P-l'~ o seu funciot~l!lmento, 
nunutençlo da sed: social e parõJ fue r os dern;.i'l' d ls~ndlos 
IOt::fCntet. á sua fu\a.!ld."'de .. :.r.oilít•J-......-=-----. --. 

()Q Din:.tõittJ 

An . \ I - Os membros d a difetorl.a s.lo ~l~ítcs pela 
Asse. mbté'" Ce ra! Ordlnárl.a, e:m votaç.lo sec.re.lõl., 11': da qu;tl 
pa.r11clparlo, como· C-ltldld.a..tos c e~ltore s, todos os SÓC1os 
co nuibu,ntn em da com suas obr~çõcs, ln<:luldos os s6clo1 
fund<~.dort:s. 

Art. 12 - A Diretor~ compOcm-sc de Presidente, 
VICC· r'r~~ idente. 1° t; 2• s~cr~t.í oos e l • ~ 20 T e!>oor~lros 

Pa rã.;raro ünko . Ocorrf:ndo VII!J-l em quo~lqvcr 
posto da Diretoria, o subs!l luido se:rá eie lto pc:!a primeira 
.\ sst:mb~la Gera.l qUO! se r ealr;tt •pós ., vag.i.ncla 

Art. l3 - O m-lir~dato da diretorta C: de dm"' ano~. 
petmt~tda il rctlei~1C>. 

Par.l~raro Unico. A ree leu;.lo de que una esle 
artigo ser.\ facultado~ ta. nto .1 0Jretori.a t>m seu conjunto, qu aflto a 
qualquer d~ seus membros que ;:x>rventur.~ concon& a outra 
cho~pa.. 

I - admlnlstrv os beri'S móveh c im6vei'l dit 
CoopeutlvJt, 

11 - recebt:r l.egados, subv~nçOcs, beneficies c tudo 
ma•:s que for dado .à Coopc:r .. tiva; 

111 - criar ou e:xtingulr {)(opart<~.rT~entOs. conforme 
Julgu convenienle, us1m como prp~~~ l os de Regulamento; 

IV- ~leg~r. pot rm lor~ simples. ~ re~pon s avers 
pelos Dep;ttt<~.mentos, 

V - convocar a Aut!mbiHa Geral d iOgHa e fazer 
cumprir as dec/sÕI!s, 

VI - ;!prcsent.u o R~latúno e o Balanço Geral ~obre 
o exe rcic1o f1ndo p.~~r11 aprova çlo da Assembléia Cer<ll : 

Vlt- admitir e d1 spen sô'1 r i!! mprega.do-s: 

útah.rtO. 
VIII - res:o,wr O'!> casus ni" po'evinos neste 

A rt. 16 - A D1retclll.01 rcun it·,e·:. pt>l<l meno-s uma 
ve z por mês. dcltbcrando p<:f ma 1orl" s~mple s ~ vm~ s. com a 
prestnç.a. mfnlma. da maiO-fia ilbs.oluta dos Ol r~tOt~s em e :.-e rclclo. 

Em . ·---·- a~.r.\õlíitJI(~l\·~~imn 

Du As.semCiila C.:.rtJI 

Art. 2:i: - Compete à As.s~mbl~\.01. Cl!r al; 

I - 1omar qvakluer decis.'lo conce'"cnll! ;t 
CoopE>r;urva. bem como aprovar ou ra.tiflc.n tcdos. os õl.to.i da 
D~retor1a: 

11 - n·UI'1 tr·se Ofdlnarta"'cntc uma ~z por ano p.lr."l 

c :orõlm•n<~.r o Relatórk) e u COrltas c!~ Diretor ia c. 
c.x1r.a.otd1n 01r b men te. qw• ndo convocada pela DJr~rorJa ou a 
requerimento de. no m ínimo um terço dos sócios contribulntf:s. 
c a so em que o PresiCiente d<J Coo~ra.tiVa te rá uma. se man.a. pa.t.l 
corrvocô\·la, a contv d:. diria d01. entreqa do ped1do; 

• 111 - de finir ;u ~tnbUlçOu da Diretoria, do 
Constltlo de ( tlca e "'"obld.ade Administta.Hv~. do Conse lho fiscal 
e demais Órgii os 

P•rilgr• ~o lmko. Caso a Olrttorla n•o r:fe.1hoe a 
convoc.aclo d• Asst~mblé~o~ G!"ul. conforme diSCOSlo no lncl~o 11 

deste artigo. o s sôclol qu~ tl'oler em sub:crlto o r~qucrimento 
ter~o p~no' poderes pu-l c:onvod·la na for~ do .anlgo 23 deste 
Estatuto. 

Art. 2) - As A1SeiT\blé1as se:r~o convcc.\d .u : com 
u ma sem.:ma m fn1ma dt: .anteocúenc..,_, por melo de Ed ftõl.t rt:ora.do 

em loc.lt em pübl t<o e visível que permitido, • todos os 
assooad~ s ... be:rem de lUA re.alizacão 

Art. 24 - A. A..uembllli:~ Ger.il l é , obeuna e m -çué\~ 
decisões. 4\S qvals dcverlo ser .a.c.a.tada~ peta D.relnr k'l 

§ 1"' · A. Ass embiCI.l ponu1 pederu p~r:;. ~S i if t.J < r 

a Dire toria ou QU<I.ISQUcr de nus membfos !JOr votaçio u crelll, 
cujo resultado dcv<:rá ser rat lf ic.ldo crn 0011 <1. Aucmbllll.a. 
çorovocad a par .a. uma sem.\ na após. 

\ 2 • · Qualquu q1.1c sejO\ o pfoct:<hme:m o oa.r.a 
dcstitulç~o referido no i 1•, se rã dado o direito de ampl~ defe'ia e 
a de smuJç3o só pode! :!lo ocorrer por voto de 'l/3 (dois ter(o) dos 
sócios, $endo ouvido prc\llatne:nte o coMe lho de E11c~ e Pro b id01.de 
Arlmlt1lstra1 1v~ . 

Ar~. 25 - A,: decisões d a Ass.e:mblé \a 1er:.o 
a notad .íl'i t::m livro próprio 

Em l!l'''"'uili»:ã= 
DD Ois$0/uçdo da C~ratlva 

Art. 39 - A Cooper.ativ;~. soment~ se diS-tO"-'~ r.\ por 
dellber;aclo doa A~scMble•a Cer;a!, p ;r. r411 Mte ftm esptc•.:almf':'1te 
con..,o~u1.a., e m cdl.a.ntc vo:a.çlo fa.vod111el d<~. m;r lorla absolrJtõl. dos 
.u-soci.ad o-s em dia com os seuJ; d""ver2~ f<sc.a ls com <1 ~tltid.ldc. 

Pu.\gr.a.f o tJnlco. Oluolvlda. .a Cooper:ulvJ., os 
bens de ~eu pa.tdmOnlo ur~c rewst1dos • entidades oa ssistt:l"lcr.a.ls, 
de •cordo com o que utabeltcer a Auemb~la em dlsscluçlo, ou 
transf~rldo seus be ns a cntl~d~e auemclh.l.dil. 

AMAPAFLORA L TOA 
CNPJ 07.228.890/0001-32 

Torna público que requereu a Secretaria de 
Estado do Melo Ambiente- SEMA, a Licença de 
Instalação-LI para uma unidade de produção de 
_carvão vegetal, ,no PA Bom Jesus dos 
Fernandes, no município de Tartarugalzinho. 
Foi determinado Estudo de Impacto Amblent.af. 

M: L:. NOBRE - ME 
Torna p~blico que requereu a Secr etaria 
de Estado do Meio Ambiente~EMA, a licen 
ça de operação para a atividade de recã 
pagem de pneus,sito a rodovia Duque de
Caxias, n~5.159 - Km 15 ,bairro_Coração, 
Macapá/Ap . Não fo i determinado Estudo de 
Impacto Ambiental . 
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Sindiroto dos EmprcgOOos oo C<1mércio Varejista c Atacadista de 
GCucros Atimeotfcios de Macapá e SlDltnnn do Es:Udo do~-

ELEJÇÕES 5[1-.'DICAIS 
El)ITJ\1. DE CONVOCAÇÃO 

faço s:~.ber oos inta-dsadus que no d:sâ 25de Abril de 2005, S(;:r6 
realizada eleição para COJ11pos.içlto da diretnriu, conselho fiscal, 
de~s n:pn:=rtantcs c srus reopocliyos "'!llat!es, dcrut Eutidaúo 
mmdolo DO pcrlodo de 27 ue Abril de 2005 a 27 de Abril de 2008, 
.6co.ndo a partir da dnlo de puhlie~~ç&l do a-vi3o ~1Jm.ido deste t!ditn..l. 
nbcrto o prazo de 20 (vinte) dias pnm registro de chapa. O requ.crimc:nLO 
de n:gi.stro de chupa !lSsinado por urn dos candidato:s qu~; o inkgmm, 
OCGi dirig;d.a "" presidente do sindicato, cru 02(d""-") vilts «>da uma 
~ pelos dorumeu1os ~dos pelo art. 34 do!: ~ntutos 
::.ociais destn entidade. Durant.c o pr..v..o de rcgi~ro de chapa a secretaria 
do sindlcnto, o mesmo funcionard das OR:OO a~ 12:00 horns. uoo dias 
Utc:is das 14:00 as UUW hum., ali pcnnanoc.codo o cmpn.~.ado <qJtu 
pnra P«"'"" coclan:cimcnta mhce o proc<so> eleitoral. lltaxlcodo os 
intcrcs.sados c n:cebendo documen.taç.§o. incl usive podidH de n:gi!'Uo de 
chapa-; c fornecendo recibo.Cruo n.So h<!ja quorum em primcirll 
\'()laçilo. seiÓ rcalimdn segunda \'Otayào no dia 0 .1/05/2005c não smdo 

ohlido quorum em segunda votaç.li.J, Sccl reali7.;da a ~rce:irn, no d1a 
IR/OS/2005, an caso de empate, !Erlk> reali.mla. oov'"' cki<;i)cs. 
ohc:d.ctrndo aos. critáius da segunda \I'Otaç?io u cirn:1 
ma1CÍonada.Ficando dl!..~c Joso lodos oonvocnda:;. Cad.J. votw;Jo será 
rc..'tliz..'kla na sede do ~i.ndica:.o sito na /w. Erncstino l3llll}t:S, 525- A no 
l3.1irro do La.guinho ~.iniciando-se a.~~ 9:00 horas, e termino QS 

17:00 horn.•, codtl dvtpa coocom:ntc podtrl dc;ign"' um fixai p.vn 
OCO!Il!Xtnbaros trabalhos. ~ 

, ~capd-Ap, 22 de mnrço de 2005. 

:V1ariu d~::: · oclho. 
:nlc 

GRA 
Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

I'ORTARIA n• 030012005-GRN/A.I', <le 16 de marfo de 2005. 

O GERH,-TE REGIONAL DE 
ADMJNISTRAÇ,\0 DO M I:\'ISTÉRIO DA FAZENDA NO 
AMAPÁ. no uso de suas atribu i çõe~ cotú~ridas pcl <i Portaria GM n° 
290 de: 30 de ~et~mbro de 2004. p\lbli..:ada no Oi3rio Ofici al da União 
de 04 de outubro do; 2004. usando d a alribuiç3o que lhe ~:onfcrc o ar1. 

143 da Ld 8.112, de 11 de: dc:T.c:mhro tlc 1990, combinJtlo com o art. 

145, § I IJ dn mc.mto diploma lc:gal, cum a r~.1ção que lhe foi dada 

pda Lei nft 9.527. de 10 t.lc dc7.~mhro de 1997, 

RESOLVE: 

Art. I" - DESIGNAR JOSÉ Gl l.MAR 
OLIVEIRA QUINTAS, Dclcg•do de l'olicia, Siap< n• IOI 1317, 
AI"''ÉZIA hL\RIA COST 1\ ANDRADE., Auxiliar Op.:r..tdonal d~ 
Serviços Diversos, Siape n" I O 12996 -: ROBERTO DA COST .4 
MONTEIRO, T~cnico d~ Contabilidade. SiJpe nQ 01 56059, parn sob 

:t presid.!:nçia t.lo primeiro const ituírem a Comis:>:lil.> de Processo 

Adminhtutivo Dis..:iplinn.r, ohjdiv;Jndo ;,purar J. prática d.: 
irregularidades, Ittrilmit.lo a servidor f«<eral, perttt~cl! ntJ: ::to Quatro dl! 
P~.'ISn:tl do F.:\1intu Tenicõrio Federal dn .A.mapá.. t.l~aXTC'nl.: do 
processo n° 164.'\9.000&99t2003.()1 ~ 

Art. r · E l"AHELECER o praz<~ de 

de sua publicJ.~JàO. 

PORT .\RIA N• 032 512005-GRAIAP, de 22 de nuuço ddOO~. 

O GERENTE REG!Ol\"AL DE 
AD~II~ISTRAÇ,\O DO 1\IINl!."TRRIO DA FAZENDA I\" O 
A MAPA .. diante das' razões apresentadas pdo Presidente ·da Comissão 
de Processo a.dminhir<ttivo, del:ig.nada pda. Portó.\JÍ" 11° 0202t2005 de 
21 dç m;uoço de 200:S, publicada no Di.irio Oficinl do Estado 11 D J465 
de 24.02.200l. 

RE SOLVE: 

. Art. 1"- P R O R R O G A R, por JO (tri111a) 
d1as o prv.o para a conclu:do do Proce~so Administrativo d!! n o 
28840.0 1399712004-27. 

vigor na data da .su::a 


	

