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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 
MENSAGENS 

MENSAGEM N"0043 /05-GEA 

VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI N" 0017/05-GEA 
Senhor Pruidente: 

Tenho a elevada honra dt: dir1glr-rnc a Vossa Excelência e aos 
demais Deputados que Integram ~ssa Casa l..cglslatlva e comuJlicar que. na 
conformidade do disposto no§ 1". do art. 107. da Cons utulção do Estado elo 
Amapá, vetei parcialmente o Projeto de Lei n• 0017/05- CEA, que dispõe sobre 

·O regime jurídico próprio de Previdência Social do Estado do Amapá e sobre a 
entidade de PrevidêFICio e dó outros providências. ~rn face de alteração do seu 
texto original. produ:r.indo situação de inconstitucionalidade. onde veludo. 

RAZÕES DQ VETO: 

Apesar de originado pelo Executivo. o Projeto de Lei foJ objeto de 
discussão e dcllberução na Assemblêia Legtsla Uva . sofrendo uma Emenda 
Aditiva ao seu texto original, sendo Incluído, por esta Casa Parlamentar. o 
pani.gmfo único au artigo 110 do Projeto. com a sel'(ulnte redação: 

'No prazo de 180 (cento c oitenta) dios, 
contados da publicação desta Lei, o 
Amapá Previdência, dcsd~; que provocado 
pelo Órgão Interessado. assumirá o 
pagamento dos benefícios de 
aposentadoria e pensao que tenham sido 
concedidos por qualquer dos Poderes do 
Estado, pelo Ministério Público ou pelo 
T ribunol de Contos durante o período de 
vigência do Decreto (N) n° 0087, de 06 
de junho de 1991 , e que, nesta doto, 
estejam sendo suportados exclusivo e 
integralmente pelo Tesouro Estadual. • 

O veto se apl!ca unicamente a este dis positivo. Incluído por 
Emenda Adlliva ao Projeto origln:u1amentc enviado ao Parlamento &;tadual. 

A assunçilo do pagamento dos beneficios prevldcnciãrios 
concedidos pelu Estado. na vigência do Decreto n• 0087. de 06 de junho de 
I 991. pelo RCjllnlC próprio de Prcvidt<ncia Social l::starlual afronta os prindplos 
consUtucionnls Insertos no art. 40. caput. da Constituição Federal [com 
reda\:ào dada pelas &!lendas Constltut·tonals n• 20. de 15/12/ 1998 <: 42. de 
3 1/12/2003). detennlnanlt:s da obrigatória observação de cr1té•1os que 
preservem o cqullíbrto financeiro e atuartal. na crla<;fto c adminls tra~·ão dos 
regimes próprios de previdência social. 

A pcnnaneccr o dlsposiUvo Incluído nt>.sta Casa Parlamentar 
ocorrerá. ainda. a descaracterização e a despersonallza~:áo do prlnclpül 
atributo do regime próprto de prevldcncla social estadual. qual seja o caráter 
contributivo. els que o pagamento dos beneficios cons tante da rcdaçfto deste 
parâl(rafo único. tncluido ao art. 110. não possuem a respectiva fonte lle 
custeio. em face da lncxlstenciu de contribuição previdenciária para esse Om. 

A exigência de fonte dt: custeio para a criação. concessão e 
t>xtcnsão c de beneficios prcvldenclárlos constitui pret:ello constitucional 
previsto, t.~mbêm. no § 5" do arl. 195. da Constituição Federal, conforme 
trnnscrtção abaixo: 

·~Jcnhum benefício ou serviço do 
seguridade social, poderá ser criado. 
m<ljorodo ou estendido sem o 
correspondente fonte de custeio total" 

E assim o é. porque a relação jurídica havida entre o segurado e o 
regime prcvidentiürto a que é vinculado é. cssenck1.lmente. slnalagmãllr.a, de 
natureza contributiva x relributJva. Nessa relação juridlca. o segurado tem a 
obrigaç.io de contribuir. para ter dirello à obtenção do beneficio que. por sua 
vez. é o retribuição por parte do regime. uma ve-~ preenchidos os requisitos 
previamente estabelecidos em lei. sendo sempre considerada a preservação do 
equ ilíbrio financeiro e atuarial. 

A previsão ck con lribulção, para o custeio de regimes próprios de 
previdência social. encontra-se ainda cstnbeleclda no § t•. do mi . 149. da 
Carta Magna. com redação dada pela Emenda Constitucional n• 41/03, que 
assim dispõe: 

"Os Estados , o Distrito Federal e os 
Municípios instituirão contribuição, 
cobr ado de seus servidores, paro o 
custe io, em benefícios destes. do regime 

previdenciário de que t r ota o ort. 40. 
cujo alíquota não será inferior à do 
contribuição dos servidores titulares de 
cargos efetivos do União. • 

No mesmo sentido. a Lei Geral de Previdência Pública n• 9. 7 I 7. 
de 27 de novembro de 1998. precursor.~ de todo o processo de Hcforma 
Prevldenclãrla . jã estabelecia em seu art. 1•. uer!Ji.ç: 

"Os regimes próprios de P.r:.e:tl.c!~ncia social 
dos servidores públicos do União dos 
Estados do Distrjto Federal e dos 
Municípios dos Militares dos Estados e do 
()istrito federa l devu i!.q ser organizados 
baseados ~ normas gerais dE 
cont abilidade e atuária. de modo a 
garantir o seu egui l íbrl~ . ..f.!n.º!!çciro c 
otuorigj, observados os seguintes 
critér;os :" 

A alteração de Inclusão feita ao Projetu fere. ainda. a 
competõncia privativa do Governador elo Estado para o trato du matéria . 
estaheleclcla no Inciso Ilf . do parágrafo único do art. 104, da Constituição do 
Estado do Amaoá. confonne transr.reve111os: 
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"Art. 104. omissis 

Parágrafo único. São 
privat iva do Governador 

leis que d isponham sobre: 

de iniciativa 

do Çstodo os 

. . ................ omissis .............. ... . 

III - servidores públicos do Estado .._g!! 
.crgime jurídico, provimento de cargos. 
e stabilidade e aposentadoria de r'vis 

refor ma e t ransf erência de militares 
para a inatiyidade;" 

Atente-se . ainda. para o que dispõe a Constituição FederaL nos 
Incisos I e 11. do§ ! 0

• do arllgo 169. qur. cMabelccc: 

"Art. 169 .................................. . 

§ 1 ° - A - concessão de qualquer vantqg~ITJ 
ou aumento de remuneração. a criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração 
de estrutura de car r eiras. bem como a 
admissão ou contra t ação de pessoal. a 
qualquer t ítulo, pelos órgãos da 
administração direta ou indireta, inclusive 
fundações ins tituída s e mantidas pelo 
poder público, só poderão ser fe itas: 

I - se houver prévia dotação orçamentária 
suficiente para atender às projeções de 

despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes; 

II - se houver autorização específica na 
lei de diretrizes orçamentárias. 
ressalvadas as empresas públicas e as 
s ociedades de economia mista." 

Por Isso mesmo, c que o constltulllle estadual estabeleceu no 
Governador a competência de Iniciativa de projetos de lcb que dlsponhnon 
sobre ·servidores c seu reglmt: j u rídico", consoante o tmnscrilo inciso IIL do 
parágrafo único. do artigo 104 da Constituição do Estado. 

Os argumentos qu<' motivam este veto sllo ess~nclalmente 
jurídl~os. não podendo ser desconsiderados. porque imposltivos de 
cumptimento . deOuenu:s de Imposição r.onstitucional. st:ndo estas as razões 
pelas quais veto pnrciolmente o Projeto de Lei. porque inconstitucional, no 
scnlldo de extirpar. unicamente, o parágrafo único do art. 110. do Pmjclo de 
Lei, para o que peço acolhida de Vos~a Excclcn<:la c dos demais Deputados qu<: 
honram essa J\ssemblcla Legislativa do Estado. 

Palácio do Setentrião. 18 de agosto de 2005 

ANTÔNI WALI:>EZ (;(, r-01 SILVA 
Governador 

MENSAGEM N" 0044 /05-GEA 

VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI N° 0017/03-GEA 
Senhor Presidente : 

Tenho a <:levatla honra de d lriglr· mc a Voss~ F:x~clcncin e :lf!S 

tlcmals Deputados que lnlcgram ~ssn Cosa Lcgislalivu c <:onHml<'ar que. na 
conformldndc do disposto no § 1". do art. 107. da Constltulçi\o do Es tarlo du 
/\mapa. vet ei parcialmente o Projeto de Lei n• 0017/0:1 GIO:A. que cria a 

Fundação T umucumaque e o Fundo Fiduciário para o Conservação da Natureza 
do Amapá e dó outras providências. e m face de a lteração do seu lcx to on;(ln:ll. 
produzindo sllu:u;ào de inconstitucionalidade, o nde vetad o . 

RAZÕES DO VETO:. 

ilpes"r dt· originado pelo Executivo. o Projeto d e Lei f<>i objclo rle 
cllscussào c tlcllberação na Assrmbléla Lel(islativa. snfr.,ndo Alt"ra~·õ"s e 
E:mendas ao seu lcxlu originaL 

R~nlizadas por essa Casa Parlamentar. dentre a.s úivcrsas 
altcraçíJes, houve O Inclusão uo parágrafo único ao art. 2° c dos artigos!)" c 10. 
nssjm: 

"Art. 2°- ..... .. ........ .. omissis .. .. ... . .. 
Parágraf o único - Fica 
patrimônio da Fundação 
imóvel onde funciona 
Referência em 

incorporado ao 
Tumucumaque o 
o Centro de 
Desenvolvimento 

Sustentável - CRDS. assim como. todos os 
atos necessários para o constituição de 
s eu patrimônio. 

-Art. 9° Os membros da Diretoria 
Executiva da Fundoção serão indicados 
ceio Governador do Estado do Amooá e 
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som.,nte s"rão nom.,ados após aprovação 
pelo Assemblé ia legislat ivo do Amapá, que 
submderó os indicados o sabatina pelo 
Comissão de Constituição e J'ustiço e 
Redação. 

Art. 1 O. A Diretoria Executivo do 
Fundação aprovado pelo Assunbléio 
legislativa do Amapá. e nomeado por ato 
do Poder Executivo t erá mandato de 04 
(quotro) anos, o contar da dota de suo 
nomeação, permitida a sua recondução por 
igual período, pode.ndo ser dest ituído total 
ou parcialmente. 

§ 1° O primr:iro mandato encerrar-se-á 
como término do mandato do atual 
Governador do Estado. 

§ 2° O Poder Executivo f icará responsável 
pelo realização dos demais atos 
necessários à formal constituição do 
Fundação. · 

O ''Cto se aplica unl~.mnentc a "5les d lsposiUvos. lncluidos por 
Emcndn :>o PruJelo origln:> tinmcnl~ cnv1ado ao Parlamento Estmhml. 

F:m relao;ão no par:igmfo llnl<·o do art. 2•. o velo se oplica pelo 
fa to de que a redaçAo pnrlnmentar ficou sem nexo. qur.hmndo n lxln ordem de 
técn lra lcgislallv:~. 

I!: qur o dis pos it ivo trala da im:orpomção patrimonial do 
runda~·ão. sendo que. ao Onal. Incorpora. ta mbém. 'lodos os atos pora a 
<'~llls lltulçào de seu palrimõnio', tornando im:ocrentc o tc.~to dcsl!! d ls posllivu, 
~lluaç;1o que fe re o art. I I da Lei Complementa r n• 95. dl.' 26/02/ 1998, que 
expressa o seguinte: 

"Art. 11 - As d isposições normat ivas 
serão redigidos com cloru o, precisão e 
ordem lógico ( ... )" 

Tambêm CJUanlo aos arts. g • e 10, pois a forma prclcmilda pelo 
P:~rl:~mc•llo t::slmluul de s ubju!lar os nomeados à sniJal!na pcl~ ComlssM de 
Conslll uic!lo, Justiça e Rcdaçi\u. é forma utilizada, em regra. mas ni\o sempre 
e nem. ncc<".ssarlmnenlc. prlas denominadas Agimcla Re!luladoras. · 

A f undaçao Tumucumoque não é ogcncla reguladora. c nào tem, 
nem mesmo. uaturcY.a a pmxlmoda de agénC'lo rc!luladora. nAo podendo ser 
imposlllvn a forma de escolha pretendida pela AssemiJiela Lcg!slallva. 

A >~llrrac;:'lo de lndustlo feita ao Projdo f~rr . ma is do que num·a. 
a cuntpclênrfn prlv:atlv:a do Govcrn<ldur do Estado p::u-a o fl-:tto ela matéria. 
rstahei<"C'Ida no im•iso V. do par:íj!mfo únlcc. do art. 104 da Con~Utulçào do 
E.~tndo do Arnapã. c-onrunne tran screvemos: 

"Art. 104 . ............ omlssis .. . .. ..... . 

Parágrafo único: São de jniciot ivo 
privat ivo do 'Governador do Ertodo os leis .• 
que disponham sobre: 

........... . ... ... omissis .. . ............... . 

V - criação, estruturação e atribuições 
~ dos Secretarias de Estado e órgãos da 

administração público e st adual ." 
Também. J'crc o lJUc dispõe u lndso XXII e XXV do art. I 19. da 

Constllutc;~o clu Estado elo Amapá. que dispõem o scgulntr.: 
"Art. 119 - Compete J1!:jyotivomente ao 
Go~rngdor do Est ado, nlim de outros 
atribuições previstos nesta Const ituição: 

.. ...... . . . .. .. . ornissis . . ......... . •.. ..... 

XXII - prover e extinguir cargos públicos 
estaduais, na formo da lei. com os 
restrições , e usar do pcder disciplinar 
sobre todos os s~rvidores do Poder 
Executivo; 

. .... . .......... omissis . .. .......... ........ . 

XXV - dispor sobre o. orgonizoçõo e o 
funcionamento do administração estadual.· 

Da forma como se enconlm. há Oal(rnntc ingcréncla nas 
<:um pcténclas ronsllluctonals do Chefe do P()(fr:r Executivo. cornctcrlzando 
afron ta ã lmnnonla dos Poderes que se lmpóc de cumprimento. por 01'rlr.m ela 
Conslllu lçào F~dcral. 

Os argumentos que moUvam este velo são cs-•cn~l:~lmcntc 
jurfdlcos. n:'ío podendo ser desconsldcr<>dos. porque lmpostllvos de 
<·umprimento .. dcllucntcs dr. lmposl<;flo cons lltuclonal. sendo estas :\8 ra.zO<:o; 
pelas quais veto parcia lmente " Prujcto ele Lei. porque inconstit ucional. no 
sentido de ext irpar. unicamente , o parógrafo único do art. 2°. e os artigos 9° 
e 10 tlo Projeto de Lei. para o que peço acolhida ele Vossa F-xccléncla c dos 
elr mals lkpul~dos que honram essa Assemul~ ln ~l(lslallva do ~stado . 

Palácio do Setentrião, 18 de agosto de 2005 

~' 

ANTÔNI WALI>EZ);d I-6'Á SU.VA 

' Governodo~ 

LEIS 

DE 18 DE AGOSTO DE 2005 

Dispõe sobre o 1"!9ime próprio de 
Previdência Social do Estado do 
Amopó e sobre o entidade de 
Previdincio e dá outros providências . 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembléia Legislativo do Estado do Amapá 
aprovou e eu. nos termos do art. 107, do Constituição Estadual , sanciono o 
seguinte Lei: .. 

TÍTULO I 
DAS FINALIDADES, DEFINIÇÕES E PIUNCÍ?IOS DO 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO 

CAPÍTULO I 
DO REGIME PRÓPRI O DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Art. 1 ° Esla Lcl ordena o Regime Próprio de Previdência Social 
dos servidores públicos civis c mUltares titulares de cargo efetivo da 
admlnlslraç:io direta do Estado do Amapâ. dos órgãos dos l'oderes Legislativo, 
Exe~utlvo e Judlclflrio. Inclusive o Ministério Público c o Ttibunal de Contas. e 
de suas Autarquias e Fundações Públicas. dispondo acerca da na lureza c das 
caracteristtcas dos beneficios prevlden clârios. e do respectivo regime de 
custeio. 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES 

Art. z• O Regime Próprio de Prcv1déncl~ Social tem por 
llnalldade assegurar o gozo dos beneficios previs tos nesta Lct. a serem 
custeados pcio Estado através dos õrgaos dos Poderes Legis lativo, Executivo c 
Judiciá rio. Inclus ive o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Autarquias e 
Fundações Públicas c pelos segurados e beneficiá rios. na fonna dos 
luslrurneo tos normntlvos correspondentes. 

Panignúo único. Ans servidores militares do Estado aplica·se u 
disposto em Lei especifica. 

CAPÍTULO m 
DAS DEFINIÇÕES 

Art. 3" Pnrn os efeiLos dcsla Lei. dellnem·se como: 

I - benctlciOrio: pessoa que. na qualidade de dePendente d e 
sc.<!urado. pode exigir o gozo dos beneficios especificados nesta Lei: 

11 - cargo efeUvo: conj un to de afl lbulções, deveres c 
rcsponsabi!i<.ladt·s cspeC'iOcas prcvlslas na estrutura organizacional . da 
admJnl:;t ração direta do Estado através dos órgãos d o& Poderes lc~'islauvo. 
Executivo e J udiciário. Inclusive o Mlnistêrio Públlr.o e o Trtbuna l de Contas, 
Autarquias e F'undaçõcs Públicos. cometidas a um servidor aprovado por meio 
de concurso público de provas ou de provas e tilulos; 

111 • carrclm: sucessão de cargos efetivos. estruturados em níveis 
c graus segunc!o s ua natureza. complexidade e grau de responsabilidade. de 
acordo com o pl;;,no defin ido por lei do Estado: 

IV - coulribulç~cs or.:ltnárlas: montante de recurso~ devidos pelo 
&<lado c pelos segurados e bcne tlcl:\r1os do Regime Própr1o de Previ<.lêncta 
Soelal para o custe io do resJ><'Ctlvo plano de beneficios, resultante da aplicação 
dos percen tuais de contribuição ordinária sobre a respectiva pnrcela de 
conlribulr;ao: ~ 

V - equilíbrio a tuarial: correspondência entre as c;"Jgibillda dcs 
decorrentes dos planos d <= beneficios e as reservas técnicas ' resultantes do 
plano de ~usteio: 

VI - fo lha liquida de beneficios: to tal da despesa previdenciária. 
deduzidas as contribuições dos se!lurados; .,. 

Vil - hipóteses a tuaria is: conjunto de parâmetros técnicos 
adotados paro a elaboração da avallaçt!o atuarial necessária à quantificação 
tias reservas técnicas e elaboração do plano d!! custeio do Regime Próprio de 
Previd~ncla Social: 

VIII • segurado: serv1dor público ou membro Ulular de cargo 
efetivo do Estudo. dos órgãos dos Poderes f!:xecutlvo. Legls lnUvo e Judiciá rio, 
do Ministério Público e do Ttibunal de Contas . de s uas Autarquias e 
l'undaçóes Públicas, e os aposentados: · 

LX • a liquota de contribulçâo ordinária: expressão percentual 
calculada aluarialmcnte constderadn necessária e s uJlclente ao custr.to 

•prdlnário do plano de beneficios m ediante a sua Incidência subrc a 
rcmúneraçl\o de (.'Onlribut<;Ao; 

X • plano de beneficios: especiOcaçflo dos benefielos atr1bui<.los 
por esla Lei aos seus segurados e beneOclários; 

XI - pláno de custeio: regulamento c cspcclllcaç.~o da:; regras 
relativas às fontes de recella do Regime Próprio de Prcvidênela Social 

necess:\rfas ao cus teio dos seus beneficios. comprccndr.ndo o regime ~e 
constilulção de reservas por amortlz:lr c de contr11Jul~'ÜI:s ordlnártas: 

XI_! • recursos garantido~: c-onjunto de bens e d ireitos 
In tegralizados ou por amortizar ao Regime Próprio de Prev1dtncta Social pam o 
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pagamento de suas obr1gnç0es pre,1dcnclãr1~s: 

XIII · r~muncração de contribuição: parceln da remuneração. do 
subsidio ou do provento recebido pelo segurado ou beneficiário. a i considerado 
o abono anual. sobre n qual inrl<k a al!quota d~ conlr1bulção ordlmir1a para o 
plano de custeio. as.-.im entcmlldo o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pccunlãrlas permanentes estabelecidas em lei. os adicionais de 
canitcr Individual, ou quaiS<tuer outras van tagens. exceto: 

trabalho: 

a) as dlar1;~s de viagem: 

b) a ajuda de custo em ra7.ào de mudança de sede: 

c} a Indenização de transporte: 

dl o salârio-famllln: 

c) o auxilio-alimentação: 

O o awóllo·creche: 

gl o abono de permanência: 

h) ns parcelas remuneratórias pagas em decorr~ncla de local de 

I] a parcela percebida em decorrência do cxerciclo de cargo em 
comlssào ou de funçào ele confiança: c 

j) outras parcelas cujo caráter indenlzatórto esteja dcilnldo em 
lei. 

XIV · reserva matemática: expressão dos valores atua.ts das 
obril(açõcs do Regime Próprio de Previdência Social relativas a beneficios 
concedidos. no caso de segurados e benefi<:lários em llDZO de beneficios: c a 
beneficios a conceder, no caso de segurados que já possam exercer direitos 
perante o Regime ou dos que vierem a Implementar os requisitos para solicitar 
beneficios especifirados nesta Lei: 

XV · reserva tcrntca: corresponde às reservas matemâUcas lotais 
acrescidas do superávit ou défv::ir. Esta reservo tem valor equivalente ao allvo 
liquido do plano. ou seja. parcela do ativo do Regime Próprio de Previc.Jencfa 
Social c.lcsllnada à cobertura dos beneficios previdenciários; 

XVI · reservas por amortizar: parcela da reserva técnica a 
integr.>.llzar através de um plano suplemcntllr de amortização do Rc!(lme 
Próprio de Prcvid~ncla Social, podendo ser lntcgral!Ulda por conhibulção 
suplementar temporária. 

CAPÍTULO IV 
DOS PRINCÍPIOS 

Art. 4" Os recursos garnntldores 1ntegra117.ados do Rcgtme 
Próprio dt: Prevldéncta Social têm a natureza de direito coletivo dos sel(urados. 

§ t• O gozo Individual pelo segurado. ou por seus bcncfklários. 
elo cltrello de que trata o caput fica condicionado ao Implemento de condição 
suApenstva correspondente à saHsraçAo elos requisitos neccs~'uios à perccpçdo 
dos beneficios cstabeleetrtos nest~ Lei r em legislação supletiva. 

§ 2• O desligamento do segurado do Regime Próprio de 
Prcvldcncla Social não atribui direito de retirada das contr1bulçóes vertidas ao 
R~glmc Proprio de Previdência Social. 

Art. 5" Ê vedado alterar o equilíbrio atualial do Regime Próprio 
de Previd~ncla Social mediante: · 

I · a crtaçi\o ou assunçllo de beneficios ~em o anterior ajuste do 
plano d e r us tdo: 

11 · a alteração do regtrnc de pagamento de recursos garantidores 
por :ut~orllzar c dos contribuições ordinárias financeiramente exigíveis para o 
cu,;! elo do plano de beneficio; ou 

111 ·a desafcla~:ão , total ou parcial, do~ rccun;os garantidores. 

Art. 6" 1!: vedado o pagamento de beneficio:~ mediante convênios 
ou consórcios com outros entes da Federaçào. 

Parflgrafo único. Os convtnlos cclebr .. dos antes da vl~cncln ela 
Lei federal n• 9. 7 17/98 deverão garantir Integralmente o pallamento rios 
I.Jendiclos J:í concedidos. bem como daqueles cujos requl~ltos ncccssár1os a 
sua j::on<:c!!Silo foram implementados até 27 de novembro de 1998. ~cndo 
vedada a concessão de novos beneficios a partir dessa data. 

Art. 7" Os percentunls de contribuição ordinária serao 
e~t:~belccldos mediante previo estudo t~cnlco-atuarlal. consldemdas a~ 

rnracleristlcas dos respccllvos segurados e bencficJàrios. 

§ t • o~ percentual~ de contr1bulçllo ordinária dos segurados c 
bcn~fici:írios não se mo Inferiores á da contribuição dos servidores Ulu lares de 
cargo ~retive da Unlào. 

§ 2" A nlll(uota de conlr1bulçào ordU1árla do Est<ldo, a través dos 
órgãos dos Poderes l..e!llslallvo. Execullvo c Judlclãrlo, inclusive o Mlnlst~rio 
Público e o Tribunal de Contas, Autarquias e f undações Públicas. não poder.:. 
ser inferior à aliquota de contribuição ordinilria dos segu rados c hcneficl:lrlos 
nem superior ao dobro desta aliquob. 

Art. a• Scni assegurado pleno accs.~o aos :;cgurados e 
bcneficlár1os ãs lnfor~çócs relativas à gestão do Regime Próprio de 
Previdência Soctal. 

TÍTVLO II 
DOS REGIMES DE ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS 

CAPÍTULO I 
DOS SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS 

Art. 9° São segurados obrigatórtos do Regime Próprio de 
Previdénrla Soe tal todos aqueles especificados no Inciso VIl! do art. 3•. 

§ 1 • Ao servic.lor ocupante. exclus lvamtmte, de cargo em conússào 
declarado em lei de llvre nomeação c exoneração. bem como de outro cargo 
temporário ou 'de emprego público. apllca·se o Regime Geral de Previdência 
Social. 

§ 2• O aposentado por qualquer regime de prevldéncla que excrç.a 
ou venha a exercer cargo em comissão. cargo tcmpomrio, emprego publico ou 
mandato eletivo vincula -se. obrigatoliamcnte, ao Regime Geral de Previdência 
Sorlal. 

Art. 10. São bcnellclárlos do Regime Próprio de Previdência 
Social, na qualidade de dependentes dos segurados . exclusivamente: 

1 . o cónjuge. a cornp:mhelr..t. o companheiro c o filho, ou 
equiparado. nào emancipado. menor de 21 [vinte e um} anos. ou Invalido: 

11 • us pais: c 

111 • o trn1:lo n:io emancipado. de qualquer condição. menor de 21 
[vinte e um} anos ou Jnvãlldo. 

§ t• A cxtslencia de c.lependcntc de qualquer das cla5Ses 
Indicadas em um dos Incisos deste artigo exclui do direito os Indicado:. nos 
Incisos subseqilcntc5. 

§ 2• Equiparam-se a filho. mediante declaração cserita do 
:;egurado. o enteado e o menor sob J(uard'! ou tutela. desde que comprovada a 
dependência eronómlca e financeira na forma estabck clda no art. 12. 

§ 3• Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, 
sem ser cns:1dn. mnnte1n união estãvcl com o se~urudo. de acordo com a 
tcglslaçâo em vtgor. 

§ 4° Presume-se a unl:'lo eslável quando comprovada a cxlbtcrtcia 
de filhos em comum e o esforço reciproco para a fonnação de cnlldade familiar. 

§ 5" A dependência econômica e financeira das pessoas lndirnclas 
no inciso 1 é presumi<ln e a das dema is deve ser comprovada. constituindo 
requisi to pam a a tribulç:'lo da qualidade de dependente e o gozo de bcndrcios. 

CAPÍTULO II 
DA INSCRIÇÃO DO SEGURADO E DOS SEUS DEPENDENTES 

Art. 11 . 11 nliaçào elo segurado ao Regime Próprio de Previdência 
Social e au tomática a par tir da posse em cargo efetivo da estrutura de õrg~o ou 
entidade do E:stado c de suas autarquias e fundações. c a llllaçào dos seus 
dependentes sem feita mediante Inscrição. 

!lrt. 11!. Incumbe ao segurado. no momento em que ocorrer o 
fato qu~ justifica a prctensào, inscrever seus dependentes medrantc o 
fomeclmento dos dados c cópias de documentos que comprovam a qualidade 
tegnl requerida. 

§ t• Conslllucm documentos ncccs~rtos il Inscrição de 
dcpendenu;: 

I : cónju!le c filhos: certldOcs de casamento e c.lc nasclmcnt<•: 

. 11 · companheira ou companheiro: docum~nlo de i<.lenlldarlr ~ 
ccrU<.Jão de cnsnmenlo t•om avcrbflçé"to da st:p~ração judicial ou d1vórclo. 
quando um dos compmtheiros. ou ambos. jã tiver sido r.asado, ou de óbilo, sc 
for o caso: 

111 · enteado: certidão de casamento do Rcgurndo c <lc nasclm~nln 
do dependente: 

rv . equiparado n fil ho: documento de outorga de tulct •• ao 
scgumdo c certlrli\o de nascimento do dependente: 

V • pais: certidão ele nascimento do segurado e documentos ele 
l<lcnlldadc de seus progenitores: c 

VI · Irmão: certidão de nascimento. 

§ 2• Deverá ser apresentada declaração de não emancipação. pelo 
segurado. no a to de Inscrição de dependente menor de 21 (vinte c urnl ano.~. 

§ 3• Para comprovação do vinculo e da c.lepend~ncla cconómica. 
conforme o có\so. deverão ser apresentados. no mínimo de 3 (tres). os seguintes 
documentos: 

I· certidão de nascimento de filho havido em comum: 

11 · certidão de cas.-.mento reügloso: 

111 · declaraçóo do illlposlo de renda do se~urado. em que conste 
o Interessado como seu dependente: 

IV • dlsposlçOes testamcnlár1as: 

V • anotaçào constante na Carteira Profisslonnl e/ou ua Carteira 
de Trabalho e Previdência Social. fel la pelo órgão competente: 

VI · declilração especifica feita perante labeU~o: 

VIl · prova de mesmo domicilio: 

VIII · prova ele encargos domc\sllcos evidentes e existéncla de 
;;oclcdade ou rornunhào nos aios da vida civil: 

IX . procuração ou fiança reciprocamente outorgada: 

X · conta bane<\ ria conjunta: 

XI · rel(lstro em nssocfação de qualquer natureza. em que conste 
o lnLercssado como dependente do segurado: 

XII . anotação constante de ficha ou livro de rcglsJ:ro de 
segurados: 

Xill · apólice de se!luro da qual conste o segurado como 
Instituidor do segu ro e a pessoa Interessada como sua beneficiária: 

XIV · ficha de tratamento em Instituição de asslsténcla medica. 
em que conste o segurado como responsâvel: 

XV . escritura de compra c venda de lmóvt:l pelo scgumdo em 
nome do dependente: 

XVI · declaração de não emancipação do dependente menor de 21 
[vinte e um) anos: ou 

XVII . quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a 
comprovar. 
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§ 4° Qualquer falo superveniente ~ filiação do segurado, que 
implique exclusão ou Jnclusào de dependente. dcverã ser comunicado de 
Imediato à AMPREV. mediante requerimento escrito. acompanhado dos 
documentos exigíveis em cada caso. 

§ 5o O segurado casado nào poderá realizar a Inscrição de 
companheiro ou companheira. enquanto mantiver convivência com o cônjuge 
ou não caracterizar a ocorrtncla de fato que possa ensejar sua separação 
judicia l ou divórcio. 

§ 6• Somente sera exigida a certidão judicial de adoção quando 
esta for anterior a 14 de outubro de 1990. dnta do Inicio de vigência da Lt:l 
Federal n• 8.069. de 1900. 

§ 7• No caso de dependente inválido. para fins de Inscrição c 
concessão de bencliclo. a Invalidez sem comprovada mediante laudo médico
pericial a cargo da AMPREV. 

~ !!0 Os dependentes excluídos desta qualidade em razào de ld 
tertlo suas inscrições tornadas autom?licamente Ineficazes. 

Art. 13. Ocorrendo o falechnento do segurado. sem que tenha 
sido feita a Inscrição de dependente. cabe a este promove-la. por s i ou por 
representantes. para recebimento de parcelas futuras. 

Art. 14. Os pais ou lm1àos deverão. para fms de percepção ele 
beneficios. comprovar a Inexistência de dependentes preferenciais, mediante 
declaração firnmdu perante a 1\MPREV. 

CAPÍTULO III 
DA PERDA DA QUAUDADE DE SEGURADO OU DEPENDENTE 

Art. 15. Perde a qualidade de segurado o titular de cargo efetivo 
que tiver cessado, voluntária ou normul!vamentc. seu vinculo jurídico a este 
titulo com o Estado . através dos órgãos dos Poderes Legislativo. Executivo c 
Judiciário. Inclusive o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Autarquias c 
Fundações Publicas. 

Parágrafo único. A perda da condição de segurado por 
exoneração. demissão ou cassação de aposentadoria Implica o automático 
cancdamcnto da inscrição de seus dependentes. 

Art. 16. A perda da qualidade de dependente. para os fins do 
Regime Próprio de Previdência Social. ocorre: 

1 - pam o cônjuge: 

a) pela separação Judicial ou divórcio. quando não lhe for 
assegurada a prestação de alimentos: 

b) pela anulação Judicial do casamento: 

c) pelo abandono do lar. reconhecido por sentença judicial 
lransilada em julgado: 

dl pelo óbito; ou 

e) por sentença transitada em julgado: 

lJ - para o c.ompanhelro ou companheim, pela cessação ela união 
estável com o segurado. quando não lhe for assegurada a prestação de 
a limentos: 

111 - para o cônjuge. companheira <lu companheiro. por outro 
casamento ou pelo estabelectmenlo de ou tra unlào estável: 

IV · para o Olho e o Irmão, de qualquer condição. ao completarem 
2) (vinte e um) anos. salvo se Inválidos. ou pela emandpação. ainda que 
Inválidos. exceto. ncslc caso. se a cmancipaç.ão for decorrente de cola~·ão de 
grau cientifico em curso de ensino s uperior: c 

v - para os dependentes e m geral: 

a) pela cessação da invalidez ou da dependência econômica e 
finanr.clm: ou 

bl pelo lalecimcnto. 

Parágmfo único. A inscrição de dependente em classe 
preeminente a de outro jâ inscrito implica a submtsst\o do gozo de bcne!iclo 
por este à ordem estabelecida nesta Lei. 

Art. 17. Permanece nllado ao Regime Próprio de Prcvidcncla 
Social. na qualidade de segurado. o servidor ativo que estiver: 

I · afastado ou licenciado tempora1iamente do exercido do cargo 
efetivo sem recebimento de subsidio ou rcmunemçtlo, nas hipóteses c nos 
prazos para afasl:unenlo ou licenciamento prcvlst.os em lei: 

11 - cedido a órgão ou entidade da admlnlslrac:ão direta ou 
Indireta da União: dos F-~tados. do Distrito Federal c de munldplos; 

, 111 · durante o afastamento do car~o efetivo para cxcrciclo de 
mandato eletivo. 

§ I o O servidor. na hipótese do lnr.lso l deste artigo, poder.:. 
promover o recolhimento tempestivo das contribuições prcvtdenclàrlas próprl;ts 
c das relativas :~o órgão ou entidade de vinculaçâo. para cumprimento do 
disposto no p:m\grafo único do art. 47. 

§ z• Incumbe ao ccsstonluio. na hipótese do inciso li deste arllgo. 
promover o recolhimento das conlrtbuiçOes previdenciárias devidas 
ortgina1iamcnte pelo cedente. 

§ 3• No caso de atraso no recolhimento das contribuições 
previstas no~ parãgrafos t • e 2• deste artigo. aplica-se o disposto no artigo 93. 

§ 4° O segurado exercente de mandato de deputado csl·adual que 
ocupe o ~argo efetivo c exerça concomitantemente o mandato, Olla·se ao 
Regime Próprio dc Previdência Social. pelo cargo efetivo. e ao Regime Geral de 
Previdência Socia l. pelo mandato eletivo. 

Art. 18. O sCIVldor efetivo requisitado da União, do Município, do 
Distrito Federal ou de outro Estndo pem1anece filiado ao regime previdenciário 
de origem. 

CAPÍTULO IV 
DOS BENEFÍCIOS 

Art . 19. O Regime Próprio de Previdência Social. no que conccmc 
a concessão de bene!ielos aos seus segurados e bcncficlârios. comprecndcrà os 

. seguintes beneficios: 

ldnde: 

I - quanto ao segurado: 

n) ;;~posentodorln por Invalide-.(: 

h) aposentadoria compulsõria: 

c) aposentadoria por tempo de contribuição c aposen tadoria por 

dl auxillo-clocnça; 

e) salário-família: 

f) sal:irto·matemldadc: c 

ll · quanto ao dcpendente: 

a) pensão por morte: e 

b) auxilio-reclusão. 
Seção I 

Da Aposentadoria por In~alidu P"rman.,nt" 
Art. 20. A aposentadoria por Invalidez pern1anente será devida 

ao segurado que. estando ou não em gow de auxillo·doença. for considerado 
Incapaz e Insuscetível de reabilitaç-.lo para o exercício de atividade no órgão ou 
entidade a que se vincule. ensejando o pogamctllo de proventos a este titulo. 
calculados confonne o art. 30 c seus parãgrafos, enquanto o segurado 
pem1anecer neste estado. sendo: 

1 . com proventos Integrais quando decorrente de acidente em 
serviço. molcsLta profissional ou doença grave. contagiosa ou lncur.ivcl: c 

ll - com proventos proporcionais ao tempo de conlrlbulçào. nos 
demais casos. não podendo ser Inferiores a 70% (setenta por cento) do vnlor 
calculado na fonna estabelecida no art. 30 e seus parãgrafos. 

§ 1• Considem-se acidente em serviço o oconido no <'.Xercic:io do 
cargo. que se relacione, direta ou Indiretamente. com as alrlbulçOes deste. 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou 
redução, pem1anente ou temporária. da capacidade para o lmbalho. 

§ 2• Equiparam-se ao acidente em serviço. para os efeitos desta 
Lcl: 

I - o acidente ligado ao serviço que. embora não lenha sido a 
causa ú nlc:a. haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua 
capacidade para o trabalho. ou produzido lesão que exija atenção médica para 
a sua rer.uperação: 

ll · o acidente sofrido pelo segurado no local e no horârio do 
trabalho, em conseqOêncla de: 

a) ato de agressão. sabotagem ou terrorismo praticado por 
terceiro ou companheiro de serviço; 

bl ofensa 1\'slca Intencional. Inclusive de terceiro. por motivo de 
disputa relacionada ao scrvtço: 

c) ato de Imprudência. de negllgência ou de lmpericia de lerL-elro 
ou de companheiro de serviço: 

d) alo de pesso~ privada do uso da razão: e 

c) desabamento. inundaçào. incêndio e outros casos fortuitos ou 
decorrentes de força maior: 

111 · a doença proveniente de contamtnaçãó acidental do segurado 
no exerciclo úo cargo; e 

IV - o acidente sofrido pelo segurado a inda que fora do local c 
horário de ser.·iço: 

a) na execução de ordem ou na reallzaçllo de serviço relacionado 
ao cargo: 

bl na prestação espontânea de qualquer serviço ao ente plihllco 
empregador para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 

c) em viagem a serviço. inclusive para estudo quando financiada 
pelo Estado dentro de seus planos pam melhor capacitação da m:!lo-de-obra. 
Independentemente do melo de locomoção utilizado, Inclusive veiculo de 
propriedade do segurado: e 

dl no percurso ela res idência para o local de trabalho ou dcslc 
para aquela. qualquer que seja o melo de locomoçllo. Inclusive veiculo de 
propriedade do segurado. 

§ 3• Consideram-se doen<,;as graves. contagiosas ou tncurâvcls. n 
que se refere o Inciso I do capuC. as seguintes: tuberculose ativa: hanscniasc: 
alienação mental: neoplasia maligna: cegueira: paralisia lrrcvcrsivcl c 
incapacitante: cardiopatia grave: doença de Parkinson: espondiloartrosc 
anquilosani": nefropal!a grave; estado avançado da doença de Paget (uslcite 
dcfonnanle); s indromc da dcfietêncla Imunológica adquirida Aids: 
contaminação por radiação. com base em conclusão da medicina especializada: 
e hepatopalta grave. 

§ 4• i\ ilposentadoria por invalidez será devida a contar da da ta 
do laudo medico-pericial inicial. a cargo da AMPREV, que concluir pela 
e:>o.1sténcla de Incapacidade total e definiUva para o trabalho. 

§ 5" A doença ou lest\o de que o segurado jã era portador ao O !lar
se no Rel(ime Próprio de Previdência Social não lhe conferirá direito à 
aposentadoria por invalidez permanente, salvo quando a Incapacidade 
sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 

§ 6° VcriOcada a recuperação da capactllade de trabalho do 
nposentado por lnvalidcz. o beneficio cessaró de Imediato pam o segurado 'I"" 
tiver direito a retomar à allvlrlndc que desempenhava au se aposent..1.r. va lendo 
como documento. para tal fim. o certlficaclo de capacidade laboral fornt:cido 
pela AMPREV. 

§ 7" O segurado que retornar à atividade poderá requerer. o 
qualquer lcmpo. novo bene ficio lendo. este, processamento normal. 

Seção II 
Do Aposentadoria Compulsório 
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Art. 21. O segurado será au\omaUcamentc aposentado aos 70 
(setenta) anos de idade. com proventos proporcionais ao tempo de 
cont rlbutçt\o. calculados na ronna do art . 30 e seus parágrafos. 

PMágmro Lmlco. A vigi:ncla da aposcntadori~ de que trata o caput 
dar-se-á a partir do dia imediato àquele em que o se rvidor atingir a idade lltnll~ 
de permanência no serv•ço. 

~çõom 

Do Aposentadoria por Tempo de ContrlbuiçClo e da Aposentadoria por Idade 

Art. 22 . A aposentadoria voluntária por lcmpo de contribuição 
ou por Idade. des de que cumprido o te mpo minltno de I O (dez) anos de ereuvo 
exerciclo no serviço público c 5 (cinco) ~nos no cargo eretivo em que se dará a 
apo~cntadorJa. será devida ao segurado. c:om proventos calc ulados na ronna do 
art. 30 e seus parúgn.úos: 

I • aposentadoria por tempo de contribuição: aos 60 {sessenta) 
anos de tdadc c 35 {tr1nla e cinco} de contribuição. se homem, e 55 {cinqüenta 
c c inco} anos de tdade e 30 (trinta) de contribulç.âo. se mulher: c 

11 • aposen tadoria por idade: aos 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade. se homem. e 60 (sessenta) a nos de Idade. se mulher . com proventos 
proporcionais ao tempo de contribu ição. 

§ I" Os requisitos de Idade c de tempo de contribuição serào 
reduzidos em 5 (cinco) anos. em relaçào ao <.lls posto no Inciso I do caput para 
o proressor que comprove cxclustvamente tempo de crcuvo exercielo de funçt'les 
de magtslê1io na educação infantil c no enstno fundamental e mt!dlo, 
observado o d isposto no art. 69. 

§ 2" O servidor de que trata este artigo que opte_por permanecer 
'"" attvtdade lendo completado as eldgênelas para aposentadoria voluntârta 
por tempo de contribuição. estabelecidas no Inciso I do caput. rará jus a um 
abono de perman~ncla equivalente ao valor da ,;ua conlr1bulçAo prevldenclália 
até completar as exigências p."tra a aposentadoria compulsória. 

Seçao IV 
[)o Auxílio- Doença 

Art . 23. O auxilio-doença será devido ao segurado que Hcar 
Incapacitado para a atividade de seu cargo por mals de 15 {quinze) dias 
COilStl'UtiVOS. 

§ t• O auxilio-doença consiste em renda mensal correspondente 
:10 valor da remuneraçao de contribuição de que trata o Inciso XIII do art. 3". 
sobre ela Incidindo a aliquota de contribuição ordinária. sendo devido a contar 
do décimo sexlo dia do afastamento a este titulo . 

§ 2" Nào s er:\ devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao 
Regime Próprio de Prcvldencl" Social Já portador de doença ou lesão Invocada 
co•no cau::;u para a concessão do beneficio. salvo quando a Incapacidade 
sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 

§ 3" Quando o segurado que exercer ma is de uma attvtrl3cle se 
Incapacitar definl\lvamente para uma delas. deverá o auxilto·docnça ser 
montido lnddlnidamcntc. não cabendo su::. lransfonnaçào em aposentadoria 
por Invalidez . enquanto essa lncapacid.1de não se estender às demais 
atividades. 

!i 4" Na situação prevista no par.igrufo anterior, o 11egumdo 
somente poderá transrcrir-se das demais atividades que exerce após o 
conhecimento da reavaliação médlco-pelici<~l. 

§ s• Durante os primeiros 15 (qulnu) dia:> consecutivos de 
afastamento da atlvld::~de por moUvo de doença. Incumbe ao Estado. alrav<'-• 
dos órgãos dos Poderes lt!glsla\ivo. Executivo e Judiciário, Inclus ive o 
Mfnlstêli o Público e o Tribunal de Contas. Autarquias c Fundações Públicas. o 
pa)(amcnlo da remuneraçào Integral ao :>cguraelo. sobre ela incidindo a 
a liquola de contnbulçào ordinária. 

§ 6" Qu:mdo a incap3cldade u ltrapassar 15 (quinze) dias 
consecu \lvos. o segurado ser.i encaminhado à perícia médica da 1\MPREV. 

§ 7• Se concedido novo beneficio decorren\c da mesma. doen\'a 
dentro de 60 (sessenta) d ias contados da cess ação do beneficio anterior. o 
Es tado. através dos órgão~ dos Poderes Legislativo. Executivo e Judiclario, 
Inclus ive o Minis\erio Público c o T1ibunal de Contas, Autarquias e F\mdaçoes 
Públicas. ficam desobrigados do pagamento relallvo aos 15 (quinze} primeiros 
d ias de afas tamento, prorrogando-se o bcneHclo anterior e descontando-se os 
. lias tr.1balhados. se for o caso. 

§ s• Se o segurado arastar-se do trabalho durante 15 (quinze} 
dias por mollvo de doença. retomando à atividade no décimo sexto dia, e se 
dela voltar a se afastar dentro ele 60 (sessenta) dias desse retomo. rarã ju::; ao 
auxilio-doença a partir da dat3 do novo arnsta.men\o. 

§ !l" Os afastamentos que não se enquadrarem no previs to no 
paràgmro anterior serào custrados pelo õr,~ti\o ou enlldade a que se vincule o 
scgumdo. 

§ I O. A AMPREV deverá procc,.~ar de oficio o auxilio-doença. 
quando tiver c iência da Incapacidade do segurado, sem que este tenha 
requc1ido o beneficio. 

§ 11. O segurado em gozo de a uxíUo-doença cst.â obrigado, 
tndcpcndcntc menle de s ua idade c sob pena de suspensão do beneficio, a 
submeter-se a exame medico-pericial a ca~o da AMPREV. e a processo de 
reabilitação profissional po r ele prescrito, que será custeado pelo Estado. 
exceto o cirúrgico c a Lransrusào de sanl(ue. que são racultaUvos. 

§ 12. O a uxilio-doença cessa pela recuperação da capacidade 
para o traba lho ou pela transronnação em aposentaclo11a por lnvalldez. 

§ 13. O se~,rurado em gozo dc nuxillo·doença lnsuscelivel de 
recuperação para sua allvldade habitual dcverll. s ubmeter-se a processo de 
reabllllação proOsstonal para exercício de outra atJvldade. não çessando o 
beneficio até .que seJa rindo como habUI\ado para o desempenho de nova 
attvldnde ou. quando considerado não recuperável. aposentado por Invalidez. 

§ 14. O auxilio-doença será pago pelo órgão ou entidade a que o 
servidor cstcJu · vinculado. ereuvando·se a compensação qunndo do 
recolhimento das contribuições previdenciárias à AMPHJ::V. 

~ção V 
l>o Solório-Famaia 

Art . 2'1 . O salárlo-ramilla será de,1elo, mensalmente. aos 
segurados que te nham remuneração. subsidio ou provento tnrenor ou igual a 
RS G23.44 (seiscentos e vinte e lr~s reais c quarenta e quatro centavos]. na 
proporçi'lo do respectivo número de filhos ou equiparados, menorc::; de 14 
!quatorze] anos ou Invá lidos. 

§ 1" O ltmtlc de remunemçào ou suiJs idio dos segurados para 
concessão de salárlo-ra m!lla será corrigido nas mesmas da tas e pelos me,;mos 
indlces aplicados Ms beneficios de salãrlo-ramilla devido pelo Regime Cera i de 
Previdência Social. 

!l 2' Quando o pai e a mãe rorem segurados. ambos têm direito ao 
salà rlo-familia . 

§ 3' O pagamento do salário-ramilta será devido a partir dn data 
da aprcscn\açào da certldào de nascimento do Olho ou da documenlaç:io 
relativa oo equiparado. estando condicionado à a presentação anual de atestado 
de vacinação obrigatória. até 6 (,;eis) anos de Idade. c de comprovaç•\o 
semestral de rreqüi:ncla à escola do Olho ou equiparado. a partir dos 7 (sete) 
a nos de tdadc. 

§ 4" Se o segurado não apresentar o atestado de vaclnnçi\o 
obrigatória e a comprovação de rrcqüêncla escola r do Olho ou equiparado nas 
datas definidas pela M1PREV. o beneficio do sa lárlo ·ramilia será s uspenso. ate 
que a documc nt3çào seJa a presentada. 

§ s• NilO é devido salá rlo-ramilla no periodo entre a suspcnsàQ do 
beneficio motivada pela falta de comprovação da freqüência escolar e o seu 
reallvamcnto. sa lvo se provada a rreqüéncla escolar regular no periodo. 

§ 6° A comprovação de frec(üencia e~colar será retta mediante 
apresentação de documento emitido pela escola. na forma de Jegisloçno 
própria. em nome do aluno. em que conste o registro de rreqüêncla regular ou 
de a\eslado do estabelecimento de ensino comprovando a regularidade da 
matricula e a rreqüéncla escolar do aluno. 

§ 7" A Invalidez do filho ou equiparado. maior de 14 (quatorze) 
anos de Idade deve ser verificada em exame médico-pericial a cargo da 
AMPREV. 

§ !l" Ocorrendo d ivórcio. separação judiclnl ou de rato do:> pats . 
ou em caso de abandono legalmente .caracterizado ou perda do pâlrio poder. o 
salãrio-ramilla passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o 
sustento elo menor ou à pessoa Indicada em declsào Judicial especifica. 

§ 9" O direito ao salárlo· ra milia cessa auloma\lcamente: 

I · por morte do nlho ou equipar.tdo. a conta r do roê!; seguinte ao 
do óiJito: 

11 · quando o filho ou equiparado completar 14 (quatorze) anos de 
Idade. salvo se Inválido. a contar do mês seguinte ao da data do aniversário; ou 

111 · pela r·ecuperaçâo da capacidade do Olho ou equiparado 
tnvfllldo. a cnnlar do mês seguinte ao da cessação da Incapacidade. 

!i 10. Para efello de concessão c manutenção do snlário-ramilia. u 
segurado deve Om1ar \enno de responsabilidade em que se comprometa a 
<:nm unll'ar ã AMPREV qualquer falo ou clrcun!'ltâ ncla que determine a perua 
do dlretto ao beneficio. ficando s ujello. e m caso do nào cumprtmenlo, às 
sanções penais e admlnl~tra\ivas conseqüentes. 

§ 11 . A ralta de comunlcaçào oportuna de fato que implique 
ccssaç.;o do salárlo-ramilia . bem como a prãUca. pelo segurado. de rraudc de 
qualquer naturc1.a P<~ •·n o seu recebimen\o, a utoriza a 1\MPREV a desconta r 
dos pagamento!'\ de cotas devidas com rclaçâo a outros nthns ou. na fal\a delas. 
dos vcndmcntos elo segur:.do ou da renda mensal cln seu beneficio, u v"lor das 
colas Indevidamente recebidas. s em prejuízo das sanções penais cabivels. 

!i 12. O valor da ~ota do salàrto· familla por Olho ou cqulparndo. 
menor de 14 (quator~c) anos. ou Inválido de qualquer fdao.lc equivale a : 

I · R$ 21 .27 (vlnle e um rea is c viole c "<!te centavo~) par" o 
segurado com remuneração. subs idio ou provento mensal não s uperior a f<S 
414.78 (quatrocentos c quatorze reais" setentn e oito cenlavosl: 

11 • R$ 14,99 {catorze renJs e noventa c nove centavos} para o 
seJ.(urado com remuneração. subsídio ou provento mensal s uperior a R$ 
414.78 (quatrocentos c quatorzr reais e sdenla c oito centavos) e igunl o u 
Inferior a H$ 51:!6.19 (quinhe ntos ~ oitenta e seis reais c dezenove centavos ). 

§ 13 . As cotos do >.nlário· familia nào será o Incorporadas. par<• 
qualquer ereilo. aos vencimentos ou ao b~nertclo . 

§ !4. O valor da cota será corrtgJdo. nas mesmas datas c pelos 
mesmos índices aplicados uos benericlos de M l:irto -ramilla devido pelo Rcgtrn~ 
Geral de Prcvtclêncla Social. 

§ 15. /ls cotas do salà rio-rami\ia ser;.o paga~ pelo õrg;<o ou poder 
a que o servidor estiver vtnr.ulado. juntamente com a remuneração mensal do 
se1vldor . ereuvando-sc a compensa ção quando do rcco1hlmento das 
contribuições prevldenelãrlas il AMPREV. -

~ção VI 
tlo Salário - Maternidade 

Art. 25. O salário-maternidade é devido à segurada durante 120 
(cento e vinte} dias. com Início 28 (vtnle e ollo) dias antes e ténnlno 91 
(noventa c um) dias depois do pa rto. podendo ser prorrogado na runna prcvlsla 
neste artigo. 

§ 1 • O salário-maternidade conslsUn\ em renda correspondente 
ao valor da remuneração de contribuição de que trata o inctso XIII do a rt . 3". 
sobre ela Incidindo a aliquola ele contribuição ordlnãrla. 

§ 2" P..1ra a segurada observar-se·ào, no que couber. as situações 
e condições previs tas na legislação trabalhista relativas à protcç~o c à 
maternidade. 

§ 3• Para Ons de concessão de salário-ma ternidade. cons ldera·se 
parto o evento cx:orrldo a partir da 23• semana (6° mi:s) de gestação. lnclustv<! 
em caso de na tunorto. 
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§ 4• Em casos excepcionais. os períodos de repouso anterior .: 
posterior :10 parto podem ser aumentados de mais duas semanas. mediante 
exame médt~o-pericin l a cargo dn AMPREV. 

§ 5" O salãrio-nmtemtuade sem devido em caso de aborto uào 
criminoso. comprovado mediante atestado médico. por um período de duas 
semanas. 

§ 6' Scrâ devido. Juntamente com a última parcela do salârin· 
matcmtdade paga em cada exercício, o nbono anual correspondente ao 
beneficio. proporcional ao seu período de duração. 

§ 7' Sera conccrltrlo salárlo-matcmldade à se~urada que adotar 
ou obllver guarda. para fins de adoção de criança com Idade: 

I - até 1 (um) ano r.ompleto. por 120 (cento e vinte) dias: 

IJ - a partir de I (um) ano até 4 (quatro) anos complelol>. por úO 
(scs~cntn) dias: ou 

111 - a parllr de 4 (quatro) nnos ale completnr 8 (ollol anos, por 30 
(trinta) dia~ . 

§ I!' Para fins de concessão do salãrio-matcmidade nos casos de 
adoçào ou guarda. é lnd!spensãvet que o nome da segurada adotante ou 
guardtà conste na nova certidão de nascimento da crinnçn ou o termo de 
guarda. ::.r.11d o tfUC, nc~tc ú1Umo. deverâ cons tar que lrala ·Se de guardo. para 
fins de adoç~o . 

§ 9' O salárto-matemldade é devido il segurada 
lndepeudcnlememc de a mãe biológica ter recebido o mesmo beneficio quando 
do nascimento da cri.,nç". 

§ 1 O. Quando houver adoção ou guarda Judtdal para adoção de 
mnts dc u ma criança. é d<.'vldo um único salflrlo-matcrntdade relativo à criança 
dr menor idade. 

§ I I . Compctr. ao serviço médico da AMPI{J:;V ou a profissional 
por ele r.rr.dcnclado fornecer os atestados médicos necessártns pam o ~ozo de 
salário-maternidade. 

§ i 2. Qunndo o parto ocorrer sem acompanhamento medico. o 
atestado será fornecido por pericia medica o cargo da AMPREV. 

§ 13. No caso de "cumu1ação permitida de cargos ou empregos. a 
scgurnda far~ Jus ao salárto-matemidadc rel"ttvo acuda r:argo ou emprego. 

§ 14. Nos meses de Início c ténnlno do salârto-matemldade da 
segurada. o snlario-matcmldade sem proporcional aos dias de a rasiamcnto do 
trabalho. 

§ 15. O salário-maternidade não pode ~er acumulado com 
beneficio por Incapacidade. 

§ 16. Quando ocorrer incapacidade em concnmttáncta com o 
período de pagamento do salário-maternidade, o beneficio por incapacld:~dc. 

c.onfonnc o ca.•o. deverá ser suspenso enquanto perdurar o referido 
pagamento. ou terâ sua data de Inicio adtadól para o p11melro dia se!,'Uintc ao 
tcrn1tno du perlodo de 120 (cento c vinte) dias. 

§ I 7. A beneficiária aposentóldól que retomar à ôlUvtdadc fani Ju~ 
ao recebimento de salério-matcmldadc, na forma do dlspo1;t0 nesta Seção. 

§ 18. O ,;alârlo-materntdade será pago pelo órgão ou entidade a 
que a servidora esteja vtncu );'Ida, efctlvando-se a compensação quando do 
recolhlmell!o das conlr1butçócs pre,·ldenclar1as á AMPREV. 

Seção vn 
Oa P~nsõo por Mort~ 

Art. 26. A pensão por morte sem devida ao conjunto dos 
dependentes do segurado que falecer. aposentado ou nào. a r.ontar da data do 
óbito ou da decisão judicial no caso de morte presumida. comprovada a 
permanente dcpcndêncta cconómtca e financeira. quando exigida. 

§ 1" A pc.nMn por morte ~crá tgual ao va lor da Lotnlidad" do>~ 
proventos percebidos pelo seJvldor na data anterior à do óbito ou. no valor da 
totalidade d" remunernção de contrtbulçào de que trata o Inciso XJII do art. 3". 
percebida pelo servidor no c..rgo efeUvo na dnta antcrtor à do óbito. caso em 
allvtdnde: em ambos os rosos até o limite máximo estabelecido para 011 
beneficios do Regime Geral de Prevld~ncla Social. acrescido de 70% [sctent" 
por cento) da pa•·~la excedente a este limite. 

§ 2' A co11ecs5âo da pensão por morte não' sem protelada pela 
falta de habtltllição de outro possível dependente. c qualquer Inscrição ou 
habilitação posterior que Implique exclusão ou Inclusão de dependente só 
produzirá efeito a contar da data da lnscrtção ou habilitação. 

§ 3' O cónjugc ausente 5omcnlc rara jus ao beneficio a parur ria 
data de sua habilitação c mediante prova de depcndtncla ccon6mlca. não 
excluindo do direito o companheirO ou a companheira. 

!j 4 • Desde que recebam pensào de alimentos. concorrerão em 
iAualdade dt: condições com os dependentes referidos nesta Lei: 

1 - o cônjuge separado Judicialmente ou ele fato: 

11 - o ex-companheiro ou ex-companhcira. 

§ 5' A pensão por morte, havendo pluralidade de pensionistas. 
será. rateada entre todos. em partes Iguais . 

§ 6' Reverter:\ proporcionalmente em favor dos demais a parte 
daquele cujo direito à pensào cessar. 

!i _7' A parte Individual da pensão extingue-se: 

I - pela morte do pensionista: 

11 - parn o filho e o lnnM. de qualquer condição. no completarem 
21 (vinte e um) anos. salvo se Inválidos , ou pela emandpaç:\o, ainda que 
Inválidos. exceto. neste caso. se a emanclpôlção for decorrente de colação de 
grau cientifico em curso superior. e 

111 - para o pcMinnlsta tnvâlldo. pcla r.c..~sação da Invalidez . 

§ a• Extingue-se a pensão. qunndo extinta n parte devida no 
último pensionista. 

§ 9" Declarada Judidalmen le a morte presumldu do se!lurodo. 
sem concedida pensào provlsórtn nos seus dependentes. 

pensão provtsórta. independentemente ria declaração judicial de que tmta o 
parágraro anterior. 

§ 1 t. VcriOcarlo o reaparecimento do segurado. o pagamento da 
pensão cessará Imediatamente. desobrigado>~ os dependen tes da reposição dos 
valores recebidos. exceto em caso de mà-ré. 

§ 12. Não fará jus á pensão o dependente condenado pela práUca 
de crime doloso de que lenha resultado a morte do segurado. 

§ 13. O dependente menor de Idade que se inva.Udar antes de 
~ompleta.r 21 (vinte e um) "nos deverâ ser submeUdo a exame médico-pericial 
a cargo da AMPREV. não se extinguindo a respectiva cota se confim1ada a 
hwaltdcz. 

Seção VIII 
Do Auxnio-Rcclusé!o 

Art. 27. O auxillo-reclu~o ~era devido. nas mesmas condtçOes 
dn pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não 
receber remuneração ou subsidio nem estiver em go?.o de aUXJ11o-doença ou 
•aposentadoria. desde que a sua última remuneração tenha sido Inferior ou 
Igual u lt$ 623.44 (sctscento~ c vinte c !rés rcol• c quarenta e quatro centavos). 
e correspoodem à úiUma remuneração de contrlbulçào do segurado no cargo 
efetivo. ele que tmta o Inciso X! li do art. 3'. 

!j t• O limite de remuneração dos segumdos parn concessão de 
awtilio- reclusào sem corrigido. nas mesmas data~ e pelos mesmos indices 
aplicados ao beneficio de auxilio-reclusão devido pelo Regime Geral de 
Previdência Social. 

§ 2' O pedido de aUJolto-reclus.lo deve scr Instruido com certidão 
do efetivo recolhimento do segurado à prtsào. firmado pela autortdade 
competente. acompanhada de declaração do nàn pagamento do subsidio ou da 
remunemção ao segurado pelos cofres públicos. em razão dn prtsão. 

§ 3' Aplicam-se ao auxJilo-reclus!lo as nonnas referentes a 
pensão por morte. sendo necessária. no caso de qualificação de dcpcndcntcs 
após a prisão. reclusão ou detcnçüo do segurado. a prccxtstênc.ia da 
dependência econômica e financeira. 

§ 4• O auxíllo-reclusào serâ devido a contar da data em que o 
segurado preso deixar de p~rccber pelos cofres públicos. 

!i 5" O auxilio· reclusão serJ mantido enquanto o segurado 
permanecer prc>~a. detento ou recluso. exceto na hipótese de trânsito em 
Julgado de condenação que Implique a perda do corgo público. 

§ 6" o beneficiaria devera apresentar trimestralmente atestado de 
quç o se~:urado continua preso, dclldo ou rL-cluso. firmado pela autoridade 
competente. 

§ 7' No caso de fuga , o beneficio sem suspenso. somente sendo 
restabelecido se houver recaptura d•J segurado. a partir da data em que e.~ta 
ocorrer. desde que esteja " Inda mantida a qualidade de segurddo. 

§ 8 ' Falecendo o segurado preso. detido ou recluso. o ôluxilio
rcclusão qu e estiver sendo pago ser:\ automaticamente convertido em peru;ãu 
por morte. 

§ 9" t: vedada a conccssào do auxJllo-reclusão apõs a soltura do 
segurado. 

Seção IX 
Oo Abono Anual 

Art. 28. Seni devldo abono anual ao segurado. ou no 
dependente. qunndo for o ca~o . que, durantc u ano, recebeu auxilio-doença. 
aposentadoria , pensão por morte. nuxnto-reclusãn ou salário-matemldadr.. 
observado o disposto no § s• do artigo 25. 

Parágrafo lin!co. O a bono anual 1\Crá calculado. no que r.oubcr. 
da mesma fom>a que a gratiOcnção natalina dos servidores. tendo por bns~ o 
valor da rend" mensal do lx:nelíeto dv m~s de dezembro de cada ano. ou do 
mês da alta ou ('essa çào do benefic io. 

CAPÍTULO V 
DA BASE OE CÁLCULO E DA ATUALIZAÇÃO 

Seçõo I 
Da Bas~ d~ Cálculo 

Art. 29: Para b cálculo dos benr.fieios serà considerada a 
remuneração de conlrlbutçllo. conforme definida no inciso XIII do art. 3°. 

Paràgrafo único. Sujeitam-se ao que dispõe o caput as parcelas de 
cnràtcr tcmpornr1o Já Incorporadas. na fonna da leglslaç.lo vigente. às verbas 
que comporão os proventos dc aposentadoria. 

Art . 30 . Paro o cálculo dos proventos de aposentadoria. será 
considerada a média nrttméllc.. simples da~ maJores remunerações. utlllzad"" 
r.omo base pam as conlrlbui~Oes do servidor aos regimes de prcvtdéncta a que 
esteve vinculado. correspondentes a 80% (oltentôl por cento) de todo o período 
contrlbullvo desde a compctcncla Julho de 1994 ou deSde a do Inicio da 
contrtbuiçào. se posterior àquela competencla. 

§ I • As remuneraçOcs consideradas no càlculo do valor lnldal dos 
proventos terno os seus valores atualizados. mês a mês, de acordo com a 
vruiação Integral do indlce fixado pnra a atual17.ação dos saláóos-dc
contrtbulçào considerados no càlculo dos beneaclos do Regime Gemi de 
Prcvtdend~ Social. 

§ 2• Podem Integrar a remuneração de cbnlr1butça.o a parcela 
percebida pelo servidor em decorr-tncla de loca.! de trabalho. do exereiela· de 
cargo em comissão ou funçã.o de confiança, mediante opção por ele exercida, 
pam efeito de cálculo de beneficio a ser concedido com fundamento nos artigos 
20. 21. 22 c 38. respeitada. em qualquer hipótese. a llmltaçlle estabelecida no 
art. 62. 

!j 10. Mediante prova do desaparecimento do segurado ew 
cons~il~nda de acidente. desastre ou catâstro_fe , seus dependentes fw-i<o jus a 

' L-----------------------------------------------------------~ 
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§ 3' Nas compet~nclas a partir de julho de 1994 em que niio 
tenha havido contr1bulçào para Regime Próprio a base de cálculo dos provento~ 
ser:i a remuneração do servidor no cargo efetivo. 

§ 4' Para os fins des te artigo. as remunerações consideradas no 
c:l.lculo da aposentadoria. atualizadas na forma do § I" deste artigo. ntlo 
poderão ser. 

I - inferiores ao valor do salário-mínimo: 

11 - s uperiores ao limite máximo do salá rio-de-contr1buiçào, 
quanto aos mc~s em que o servidor esteve vinculado ao Regime Ccr.ll de 
Previdência Soctal. 

§ 5' As maiores remunerações de que trata o caput serão 
dcfinldns depois da aplicação dos fatores de atuallzaçdo e da obscrvàncla, més 
a mês. dos limite~ estnbciecldos no parágrafo 4 •. 

§ 6' Se a partir de julho de I 994 houver lacunas no periodo 
contributivo do segurado por auséncla de vinculação a reglmc previdenciàrio, 
esse período será desprezado do C'.álculo de que trata este artigo. 

§ 7' Para o cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o 
denominador será 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres, ntlo se 
aplicando a redução de qur. trata o § I' do art. 22. 

§ 8' A fraçâo' de que trata o parágrafo anterior será aplicada sobre 
o valor do., proventos calculados conforme este o arUgo. observando-se 
previamente a apllcnç:lo do llmile estabelecido no art. 62. 

Scç® II 
Da A tucllizaçõo 

Art. 31 . Os proventos de aposentadoria e as pensi>eM scr.\o 
reajustados. para preservar-lhes. em caráter permanente. o valor real. na 
mesma data em que se der o reajuste dos beneficios do Regime Cera! de 
Prevldéncla Social. de a cordo com a variação Integral do INPC- lndicc Nacional 
de Preços ao Consumidor. calculado pelo IBGE· Instituto Brasileiro de 
Ceoj.(r.vla e Estatí~llr.a . 

TÍTVLOm 
I)AS REGRAS OE TRANSIÇÃO 

CAPÍTULO I 
OAS OISPOSIÇÕES PARA OS SERVII>ORES INATIVOS E PENSIONISTAS 

EM GOZO !>E BENEFÍao EM 31/12/Z003 
Art. 3Z. Os servidores lnaUvos e pcnstonts tos do Estado. 

lncluida:; suas autarquias e fundações, em gozo de t>encficlo em 31 de 
de:rembro de 2003. data da publicação e vigéncia da Emenda ConsUtuctonal n• 
4 I. parUctparào do custeio do Regime Próprio de PrevidénL1a Social do Estado. 
com alfquota Igual ao c.~tabelecldo para os servidores públicos Ululares de 
curgos efeUvos. 

!i 1' A contrlbulçilo prevldeneiArla a que se refere o caput Incidirá 
sobre a parcela dos proventos e das pensões que supere o limite máximo 
estabelecido para os beneficios do Regime Geral de Previdt:n r.la Social. 

§ 2' Quando o aposentado ou o benefic iá rio. na fonna da lei. ror 
portador de doença tncapacltantc. a contribuiçóo previdenciária a que ~e refere 
o a1put lnctdlr.l oobre a parcela dos proventos c -dns pensões que s upere o 
dobro do llmlle máximo estabelecido para os beneficios do Regime Ccral de 
Previdência Social. 

. § 3' Os proventos de aposentadoria e tis pensões dus 
dependentes . de que lralll o capuL serào revistos na mesma proporção e nu 
mesma data. sempre que se modificar a remuneraçào dos servidores em 
allvldadc. sendo também estendidos aos aposentados c pensionistas qua isquer 
beneficios as vantagens posterionnente concedidos aos se1vldores em 
allvldadc. Inclusive quando decorrentes da lransformaçAo ou red~sstncac;flo do 
cargo ou run.;ào em que se deu a aposentadoria ou que serviu de refe~ncla 
para a ooncessilo da pensão. na fonna da lei. 

CAPÍTULO II 
I>AS I>ISPOSIÇÕES PARA QUEM CUMPRIU OS CfUTáuos PARA A 

CONCESSÃO I>OS BENEFÍaOs !>E APOSENTA ~>()RIA E PENSÃO POR 
MORTE ATÉ 31/IZ/2003 

Art. 33. Os proventos de aposentadoria e as pensões d05 
dependentes de que trata es te Capitulo serão revistos na mesma proporção e 
na mc:sma cinta. sempre que se modillcar a remuneração dos servidores em 
atividade. ~ndo também estendidos aos aposentados e pensioniStas quaisquer 
beneficios ou vantagens pos tr.rtonncntc concedidos aos servidoces em 
a!Jvicladc. Inclusive quando decorrentes da transfonna~o ou rectasstncaç:lo do 
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de refe~ncta 
para a t'On<:eMllilo da pensao. na forma da lei. 

Art. 34. O servidor de que trata este Capitulo que opte por 
pennant:<.-er "m atividade lendo completado as exigências para aposentadoria 
voluntárta c que conte com. no mínimo. 25 (vinte e cinco) anos de contribuição. 
11c mulher, ou 30 (trinta) anos de conlr1bulçào. ~e homem. rara jus a um abono 
de permun~ncla equivalente ao valor da &ua conlr1butçào previdenciária ate 
completar as cKI~nctas paya a aposentador1a compulsória. 

Scç&II 
1>as l>lsposlçks pare quan cumpriu os aitirlos para o Concasao dos 

Bcncflcfos de Aposerltodoria ~Pensão par Morte. de que troto ~sto Scçi!o, 
crti 16/IZ/1998 

Art. "· t asaegurada a concess:lo. a qualquer tempo. de 
aposentadorta ·aos segurados referidos no lnctso VIII do art. 3", bem como 
p~msllo aos seus dependentes que. até a data de publtcaçio e vtgmcta da 
Emenda ConsUtuctonal n• 20. em 16 de dezembro de 1998. tenham cumpr1do 
todos os requisitO. para a obtenção desses beneRclos. com base: nos ctitMos 
da leglsluçâo vigente à ~poca da e~llldade. 

Parágnúo único. Os proventos da aposentadoria a ser concedida 
aos ~egurados referidos no caput. em termos Integrais ou proporcionais ao 
tempo de serviço j á exercido até a data de pubUcaçâo da Emenda 
Cons titucional n' 20. em 16 de dezembro de 1998. bem como ns pensões de 
seus dependentes. serão calculados de acordo com a legislação em •igor à 
t!p<X.'a em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a 
conccs.'!ào cfc!ltcs bC'neficlo.'l. 

So:çao II 
l>as Disposições pcro quem Ingrusou no SErViço P~l~ como Titular de Cargo 

Efetivo Gté 16/12/1998 c Cumpriu os Critérios paro" Concessão dos 
Benefícios de Apos~ntadoriG c Pensao par Morte. de que trota esta Scçao. 

até 31/1Z/Z003 

Art. 36. 11 assegurada n concessão de aposentadoria voluntária 
com proventos tnlel(r..ts. bem como pensão aos dependentes dos ~egur.tdos 
refertdos no indso VIII do art. 3". que tenham Ingressado regularmente em 
cargo efeUvo na administração publica. d ireta. autárquica e fundacional. até 
16/12 /1998, data de publicação c vtgêncta da Emenda ConsUtuclonal n• 20. e 
que a té 31/12/2003. data de publlc.'\çào c vigência da Emenda Constitucional 
n• 41 . tenham cumulatlvamcnlc: 

I - cinqüenta e lrés anos de Idade, se homem. c quarenta c oito 
anos de Idade. se mulher; 

11 - cinco anos de efetivo cxerclclo no cargo em que se dar:i. a 
aposentadoria: e 

111 - contar t.cmpo de contrtbutçào Igual. no m lntmo. à Mma de; 

a) trlnla c cinco a nos. se homem, e trinta anos. se mulher: e 

b) um pcriodo adicional de contribuição cqutvalcnlc a vinte por 
cento do tempo que. na data da publlcat;ão da Emenda Constllur.lonal n• 20. 
em 16 de dezembro de 1998. faltaria para atingir o limite de tempo constante 
da a linf'.a ante rior. 

!i I" Os proventos de aposentadorta corresponderào à lolalldadc 
da rcmuncmção de contrlbutç:i.o do servidor no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria. e as pensões corresponderào à totrutdade dos proventos do 
servidor falecido. 

§ 2" O servidor de que trata este a rtigo. desde CjiiC atendido o 
disposto em seu~ Incisos I e li. poderá aposentar-se com provento~ 

proporcionais oo tempo de conlrlbutçtlo. quando atendidas as se~ulntes 
condições: 

1 · contar tempo de contrtbulç"o Igual. no mínimo, à soma de: 

a) tr1nta anos. se homem. e vlnle e cinco unos. se mulher; e 

·b) ~m período adicional de contribuição equivalente a quarenta 
por cento do tempo que. na data da publicação da Emcncta Constltuctonal n• 
20. em 16 de dezemhro de 1998. faltaria para atlnglr o limite de tempo 
constante da alinea anterior ; e 

11 os proventos da aposentadorta proporcional serão 
equivalentes a setenta por cento do valor nlâxlmo que o se1vidor poderia obter 

de acordo com o capuL acrescido de ctnc..'O por cento por ano de contrihulc;âo 
que supere a soma a que se refere o Inciso anterior. até o Umltc de cem por 
cento. 

§ 3' O professor. servidor do Estado, que. até a data d.'\ 
publicação da Emenda Constitucional n• 20. em 16 de dezembro de 1998. 
tenha ingressado. regularmente. em cargo efetivo de magistério. e que opte por 
aposentar-se na ronna do disposto no coput. terá o tempo de serviço exen·idu 
ale 16 dr. dezembro de 1998. contado com o acrtsclmo de dezessete por ceqlo. 
se homem. e de vinte por cento. se mulher. desde que se aposente. 
exclusivamente. com tem po de efetivo exerciclo das funções de magistério. 
observado o dls po:'llo no a rt. 69. 

§ 4' Aplica -se ao magistrado e ao membro do Mlnlsl~rio Público e 
de T'rtbunal de Contas o disposto neste a rllgu. 

§ 5' Na apltcaçtlo do d isposto no pa.rágrnro anterior, o mal(ist r.Ido 
ou o membro do Mlnlstc!rto Público ou de Trtbunnl de Contas. se homem. ler.i 
o tempo de· serviço cxcl'l'ldo a té 16 d~ de-.tembro de 1998 contado com o 
acrêsdmo de dc?.c!lscte por cento. 

Scçao m 
l>as l>isposiçõu PGI'G Quem Ingressou No Serviço P~lico Como Titular de 

Cargo Efetivo até 31/1 Z/2003 c C11111priu os Critérios paro o Concessão dos 
Benefícios de Aposutodoria ~ Pcnsi!o Por Morte. de que troto estG Scçao. 

até 31/1Z/Z003 

Art. 37. É assegurada a concessão de aposentadoria voluntâria 
por tempo de contribuição ou por Idade. bem como pensão aos dependentes 
dos segurados referido" no Inciso VIII do art. 3a: que tenham Ingressado 
regularmente em C'.Jrgo efetivo na administração públlca dire ta. autárquica e 
Cundaclonal a té 31/12/2003. d:~ta de publicação e vigência da Emcnd;1 
Constttuclonal n' 41. e que at~ 31 /1 2 /2003 tenham cumprido o tempo 
mlnlmo de de:t anos de efetivo exercício no serviço público c cinco anos no 
curgo efellvo em que se dar.i a aposentadoria: 

I - aposentado1ia por t empo de contribuição: aos sessenta anos 
d r. ld:~de c trtnta e cinco de contrlbulçAo. se homem. e cinqüenta e cinco a nos 
de Idade c trinta de contribuição. se mulher. com proventos Integrais. que 
corresponderào a totalidade da remuneração de contr1bulção do servidor no 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 

. 11 • aposentadorta por Idade: aos sessenta c ctnco anos de Idade. 
se homem. e sessenta anos de Idade. se mulher. com proventos proporciona is 
ao tempo de contrtbulção. 

Parágrafo únlc:.'O. Os rcqulsttO!I de Idade e de tempo de' 
contribuição scrào redu:>.tdo.~ em cinco anos, em rclaçilo ao disposto no Inciso I 
do ooput. para o pmfC!Isor que . comprove exclusivamente tempo de efetivo 
c:xc:rcicio da.s funçOcs de magtstj!r1o na educação tnfanUl e no ensino 
fundamental e ~dto. observado o disposto no art. 69. 
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CMÍTULO m 
DÁS DISPOSIÇÕES PÁRÁ QUEM NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS PÁRA Á 

CONcESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE ÁPOsENT ÁDORIÁ E PENSÃO POR 
MORTE ÁTÉ 31/12/2003 

Seção I 
Do.s Disposições Paro Quem Ingressou no Serviço Público Corno Titular de Cargo 

Efetivo oti 16/12/1998 e NCio CUinpriu os Requisitos de Elegibilidade de que 
Tratam os Mtigos 35. 36 e 37 

Art. 38. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas 
normas estabelecidas no art. 22. é assegurado. a partir de 31 de dezembro de 
2003. data de publit:ação c vlgi:ncla da Emenda Constitucional n• 41. o direito 
à aposentadoria voluntária com proventos calculados na forma do art. 30 e 
seus parágrafos. àquele que lenha lngres~ado regularmente em ~orgo cfclii'O 
na administração pública. direta. autárqulc;a e fundacional. até 16 ele 
dezembro de 1998. data de publicação e vigência da Emenda Constitucional n• 
20. c ainda não cumptitt os requisitos de elegibilidade ele que tratam os artigos 
35. 36 c 37. quando o seiVldor. cumulativamente: 

l . livcr 53 lclnqücnto e trés) anos de Idade. se homem. e 4!l 
(4uarenta c oito) anos de Idade. s e mulher: 

li · tiver 5 (cinco) anos de efetivo exercício nu cargo em que se der 
a aposentadoria: c 

111 • C\lntar tempo de contribuição Igual. no mínimo. à soma de: 

ai 35 (trinta c cinco) anos , se homem. e 30 (trinta) anos. se 
mulher: e 

b) um petiodo adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte 
por cento) do tempo que, na data da publlcaçilo da Emenda Constitucional n• 
20. em 16 de dezembro de 1996. faltaria pard atingir o limite de tempo 
cons tante da alinea anterior. 

§ 1• O servidor dt.: que trata este artigo que cumprir as cxigcnc ias 
para aposentad01ia na forma do cetpu! lerá seus proventos de Inatividade 
reduzidos pa ra cada ano antecipado em relação aos limites de Idade de 60 
(sc-.ssenta) anos para os homens e 55 (cinqüenta e cinco) MOS para as 
mulheres. na seguinte proporção: 

1 • 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento). para aquele que 
completar as exlgênci~ para aposentadoria na forma do caput ate 31 de 
dezembro de 2005: 

11 · 5% (cinco por cenl\1). para aquele que completar as exigências 
para aposentadoria na forma do caput a partir de 1• de Janeiro de 2006. 

§ 2" O professor. servidor do Estado, que, até a data dn 
publicação da Emenda Constitucional n• 20, em 16 de dezembro de 1998, 
tenha ingressado, regularmente. em cargo efetivo de magis tério, c que opte p<lr 
aposentar·se na forma do disposto no caput ten:l o tempo de seiViÇo exercido 
até 16 de dt:lembro de 1998. contado com o acréscimo de 17% (dezessete por 
cento). se homem. e de 20% (vinte por cento), se mulher. desde que se 

aposente, exclusivamente. com tempo de efetivo exercício nas funções de 
ma~:tslério. observado o disposto no art.G9. 

§ 3• Aplica-se ao magistrado e a\1 membro do Mlnt~lério Público c 
do Tribunal de Contas o disposto neste artigo. 

!i 4• Na aplicação do dispos to no parágrafo anterior. o magi~lrado 
ou o membro do Mlnlstóio Público ou de Tribunal de Contas, se homem. terá 
o tempo de serviço exercido até 16 de dezembro de 1998 contado com o 
a_:-résclmo de dezessete por cento. 

§ 5" O sciVIdor ele que trata este artigo. que lenha completado as 
exlgénclas pard aposentadoria voluntária ali ~stobelecldas. e que opte por 
pennaneCCr Crll atividade. fara .Ju~ a um abono ele perman~ncla equivalente ao 
valor ela sua contribuição prevldcndãria até completar M exlgénclas para 
aposentadoria compulsória. 

§ 6° A.~ aposentadorias concedidas de acordo com este artigo c 
assegurado o reajustamento dos beneficios para preservar-lhes, em caral~r 
permanente, o valor rcol. na fomm do a rt. 3 I. 

Seção n 
Das Disposições PCU'Q Quem Ingressou no Serviço Público oté 16/12/1998 e 

Nao Cumpriu os Requisitos de Elegibilidade de que 
Tratam os Jtrtigos 35, 36 ., 37 

Árt. 39. Ressa lvado o direito de opção à aposentadoria pelas 
normas estabelecidas no artigo 22. pelas regras do art. 38, ou pelas regras do 
art. 40. c assegurado. a partir de 31 de dezembro de 2003. data de vigência da 
Eslten<.la Constitucional n• 41. o direito à aposentadoria V\llunlár1a com 
proventos Integrais. que corrcsponderáo à totalidade da remuneração do 
setvldor no cargo efetivo em que se der a aposentadorta. àquele que ingressou 
no servtço público até 16 ele dezembro de 1998. data de vigencia da [,;mcnda 
Constitucional n• 20. c que n"o r.umpriu os requisitos de elegibilidade de que 
tmlam os arligos 35. 36 c 37. desde que preencha. cumulativamcnlc. as 
:;cf.:uintcs condições: 

I · 35 (trinta e clncol a nos de contribuição, !IC homem, e 30 
(lrlntal anos d~ contrlbuiÇ'Jo. :;c mulher: 

11 • 25 (v1nte c cinco) anos de efelivo exercício no serviço público. 
15 (quinze) anos de carreira e 5 (cinco) <lltos no cargo em que se der a 
aposentadoria: 

111 • Idade mínima resultante da redução de I (um) ano de Idade. 
relativamente aos limites de 60 (sessenta) anos para \111 homens e 55 
(cinqllenta e clncol anos para as mulheres. pam cada ano de conh1bulção que 
exceder a condição previs ta no Inciso I deste artigo. 

Parágrafo único. Os proventos de aposentadorta e as pensões dos 
dependentes, de que trata o capuL serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data. sempre que se modlJlcar a remuneração dos s ervidores em 
atividade. sendo tombem es tendidos aos aposentados e pens ionis ta s quaJsquer 
benefic iOS OU vantagenS posteriormente concedlc1os aos SeiVIdores em 
atividade. ln~lusive quando decom:ntes da transformação ou reclasslncação do 

cargo ou função em que se ncu a aposentadoria ou que seiViu de n:f~rêncla 
para a concessão d;~ pensão. 

Seçiío m 
Das Disposições Pot'G Quem Ingrusou no So:rviço Público Mi 31/12/2003 e 

Não Cumpriu os Requisitos de Elegibilidade de Que 
Tratam os Ártigos 35, 36 e 37 

Árt. 40. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas 
normas esla!Jelccidas no art. 221. ou pelas regras do art. 38. ou pelas re~:ras do 
nrt. 39. é assegurado. a partir de 31 de dc7.cmbro de 2003. data de pubilcaçà\1 
e vigência da Emenda Con~tituclonal n• 41. o direito à aposentadoria 
voluntária com proventos lntegmls. que corresponderJo à totalidade da 
remuneração do servidor no car~o efelivo em que se der a aposentadoria. na 
fomm da · lei. àquele que tenha ingressado no serviço público, até 31 de 
de7.embro de 2003. e que ainda nào cumpriu os requisitos de elcglblltdadc de 
que tratam os artigos 35. 36 e 37. desde que preencha. cumulativamente . as 
seguintes condições: 

1 · 60 (sessenta) anos de ldad~ . se homem, e 55 (cinqüenta e 
cinco) anos de Idade. se mulher: 

11 · 35 (trinta c cinc\1) anos de contribuição, s e homem, c 30 
(tri nta) anos de contribuição. se mulher: 

111 • 20 (vinte) nnos de efetivo exercício no serviço publico: c 

IV · I O (dez) anos de carreira c 5 (cinco) anos de efetivo exercício 
no cargo em que se der a aposentadoria. 

§ J• Os requisitos de Idade c tempo de contribuição serão 
reduzidos em 5 (cinco) anos, ~m relação ao disposto nos Incisos I c 11 do caput, 
respectivamente. para o professor que comprove exClusivamente tempo ele 
eletivo exercido das funções de magistério na educação infantil c no ensino 
fundamental e médio, obse!Vndo o disposto no art. 69. 

§ 2" Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este 
ariigo serJo revi~tos na mesma proporção c na mesma data, sempre que se 
modificar a remunerdçào dos servidores em atividade. sendo também 
es tendidos aos apo~ntodos e pensionistas quaisquer beneficios ou V<mtagens 
posteriormente concedidos aos SCIVidores em atividade, inclusive qu~ndu 
decorrentes da tmnsfonnação ou rcclasslficaçào do cargo ou função c quem se 
deu a aposentadoria ou que seiViu de referéncia para a concessão ela pensão. 

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS SOBRE OS BENEFÍCIOS 

CMÍTULO I 
DA CONTÁGEM RECÍJ>ROCÁ DE TEMPO bE CONTRIBUIÇÃO 

Árt. 41 , O segurado Lerá dlretto de computar. para fins de 
concessão dos beneficios do Reglme Próprio de Previdência Social. o tempo de 
c:ontrlbulç:\o· ao Keglmé' Geral de P,revidéncla Social e aos regimeS: próprios de 
previdência social munietp;~J, es taclual. do Dis trito Federal c da Unlào, 
prestado sob a égide de qualquer regime juridlco. 

Árt. 42. O tempo de contribuição será contado de acordo com a 
legislação pertinente. ob~ervadas as segu intes normas: 

I • não ser:\ admitida a contagem em dobro ou em outras 
condl~ües especiais ou nctictas: e 

11 · é vedada a contagem de tempo de contribuição no SCIViço 
público c\lm o de contribuição na nUvidade privada. quando concomitantes. 

Árt. 43. A certidão de tempo de contribuição, para fins de 
averbação do tempo em outros regimes de prev1dencla. somenh: será expedida 
pelo AMPREV apô~ a comprovação da quitação ele tooos os valores ncvldos. 
Inclusive de eventuais parcelamentos de debito. 

Pnrágrafo unlco. O setor competente da AMI'REV deverá 
promover o levantamento do tempo de contribuição para o sistema es tadual. à 
vista dos assentamentos lntcmos ou. quando for o r.aso. das anotações 
funcionais na Carteira Prons~lonal ejou na Carteira de Tt'abalho e Previdência 
Social. ou de outros meios de prova admitidos em dJrcllo. 

Árt. 44. O tempo de contribuição pam outros regimes de 
previdência pode ser provado com certidão fornecida: 

I · pelo setor competente da admlntstraçào federal. estlldttal. do 
Distrito F'cdeml c municipal. suas autarquias e fundações. relativamente nu 
tempo de contribuição para o rcspectt,·o re~:ime próprio de previclencia. 
devidamente connnnada por ccrttd:\o do respectivo .Tribunal ele Contas. 
quando for o caso: ou 

11 ·pelo setor competente no lns tttuto Nacional do Seguro Social . 
INSS. relativamente ao tempo de contribulc;.'lo pura o Regime Geral de 
PrL..,~d<'neia Social. 

P3rágrafo único. O setor competente do ól'!litO federal . cstodual. 
do Distrito Federal. municipal ou do INSS deverá realizar o levantamento elo 
tempo de contribuição para o respectivo régtme de previdência. à v1sto dos 
assentamentos funcionais. 

Árt. 45. A cerlidão de tempo de contribuição de que lrnta u ao1. 
43 e o nrt. 44 deverJ ser cmJUda, sem rasuras. constando obrigatoriamente: 

f • órgão expedidor. 

11 . nomr. do setvldor e seu número de matricula: 

lll · periodo de contribuição, de data a data, compreendido na 
certidão: 

IV · fonte de Informação: 

V · discriminação da freqüéncia durante o período abrangido pela 
ccrtJdào, indk.adas as várias a lleraçOes, tais como faltas. licenças, s uspensões 
e outras ocon·énclas: 

VI • soma do tempo liquido: 

VIl · decla ração expressa do se rvidor responsável pela certidão. 
indicando o tempo liquido de e fe tiva cont ribuição em dias ou anos. meses c 
dias: 

VIII · as s inatura do res ponsável pela certld[lo. visada pelo 
d irigente do órgão expedidor: c; 
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IX · lndlc:lçào da lei que assegura aos servidores da Un.l~o. do 
Estado. do Dlslrilo Federal. do Município ou dos trab.'llhadores vtncui::Hios :10 

Regime Geral de Previdência Social, aposentadorias por Invalidez, Idade, tempo 
de contribuição c compulsória. c pensão por morte, com aprovellamento de 
tempo de contrihulçàO prestado em atividade vinculada no Regime Cem! de 
Previdência Social. 

Parágrafo único. A certidão de tempo de conlrlbulçào deverá ser 
expedida em duas vias. das quais a primeira ser-J. fornecida ao lntcrc>~Sado. 
mediante recibo passado na segunda vta. Implicando sua concordãncla quanto 
ao tempo ccrtlflcado. 

Art. 46. A comprovação das rcmuncrnç6cs de contribuição a 
serem utilizadas no cálculo dos proventos de aposentadoria de que trata o art. 
:,lO e seus par-.lgrafus. será efcluada mediante documento fornr.rJdo pelos 
órgãos e enlldades gcslor-..tS dos regimes de prcvtdéncla aos quais. o servidor 
esteve vinculado ou. na falta daquele. por outro documento público. sendo 
passíveis de conflrma~tlo as lnfonnações fornecidas. 

Art. 47. Considera-se tempo de contriiJulçào o contado de data a 
dnta, desde o Inicio do exercício de c•ul(o efetivo até a datn do requerimento de 
aposcnt.ndorla ou !lo dcsll~:amenlo. conforme o caso. tlescontados os perlodos 
legalmente estabelecidos como de lnlerrupçâo de exercício c de dc.qllgamcnto 
da atividade. 

Parágrafo único. O servidor afastado ou licenciado do ca'l(o 
efetivo sem recebimento de remuneração de que trata o art. 17. Inciso I. 
somente contará o respectivo tempo ele afastamento ou licenciamento. para 
fins de aposcnlatloria. mediante o recolhimento mensal das conlrlbuiçõcs 
prcvidcnciãrias próprias c das relativas ao órgão ou cnlldadc de vinculação. 

Art. 48 . A prova de tempo tlc contribuição, ou de serviço. 
quando for o caso, será feita metliante documentos que comprovem o excrdclo 
de atividade nos pcrlodos a serem contados, devendo esses documentos ser 
contemporâneos aos fatos e mencionar ns datas de Início e ttnnlno das 
referidas atividades. 

§ 1• A comprovnçào da condlç.ào de professor f::tr·se·â mecllanlc a 
npresentnçào: 

I · do respectivo diploma registrado nos órgãos competente.~ 
fcclcrals. r.staclu'lls e municipais. ou de qualquer outro documento que 
comprove a habtlltaçào paro o exercício de magistério, na forma de lei 

·especifica: e 

U - dos registros em Carteira Profisstonnl e/ou Carteira de 
Trabalho e Previdência Social. complementados. quando for o caso. por 
declaração do estnlleleclmento de ensino em que foi exercida a atividade, 
sempre que nece:;sárla essa lnformaçao para efeito e caracter1zação do efetivo 
exercício da funçfio de magis tério. 

§ 2• É vetlada a convers..'\o de quaisquer IJõnus referentes a tempo 
de scrvtço de magistério. exercido em qualquer época, em tempo de !lervlço 
r:mnum. 

Art. 49 . N11o ser..\ admitida po·ova exclusivamente testemunhal 
para efeito de comprovaçi'lo de tempo de contnhutçtlo. ou de Sl'\rvlço, quanclo 
for o caso. salvo na ocorrimcla de motivo de força maJor ou cnso fortuito. 
observado o disposto ncsl:l Lei. 

CAPÍTVLO Il 
[)A JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art. !!0. A justificação administrativa consUlul recurso utlll7.ado 
para suprir a falta ou lnsufictencla de documento ou produzir prova de fato ou 
c!rcunstãncln de Interesse !los sel(urac.los ou beneflclãrlos. perante a AMPREV. 

§ I" Nao será admitida a ju,;lfflC.1Çào admtnlstmtlva quantia o 
fato a comprovar exigir registro público de casamento. de Idade ou de óbito, ou 
de qualquer ato juridlco pnm o qual a lei prescreva forma cspeclnl. 

§ 2' O processo de justlflcaçào administrativa c pnrte de processo 
anleccc.lente. vedada sua lramltaçào na condlçâo de processo aulõnomo. 

Art. 51. A juslllkacão administrativa somente produZirá efeito 
quando basentla em Inicio de prova material. nào sendo adm.lttda prova 
c.'dusivamenle testemunhal. 

§ J• É dispensac.lo o irúclo c.le prova material quando houver 
ocorrência de mollvo de força maior ou caso fortuito. 

§ 2• Comcteriza motivo ele força maior ou caso fortuito a 
verHkaçào cle ocorrência notória. tais coono incêndio, Inundação ou 
desmoronamento que lenha atingido o órgão ou cntlcladc na qual o segurado 
alrguc ter trnbalh'ldo. devendo ser comprovaria mediante rel(lslro !la 
ocorrcnr.la pnllr.lal feito em époc:1 própoia ou apresentação tle tlocumcnlos 
contcmporáncos aos fatos. e verificada a correlação entre a atlvlt!Hdc da 
empresa c a prons.<ào do segurado. quando for o caso. 

Art. 52 . A homologaç:1o da jusllficaçào judicial processada com 
base em prova exclusivamente testemunhal dispensa a jusunc.-oção 
ac.lminlstrnllva. se complementada com Inicio razoável de prova matcrtal. 

Art. 53. P-ara o processamento de jusllflcação admlnlslrnllva. o 
Interessado dever.\ apresentar requerimento que exponha. clara e 
minuciosamente. os pontos que pretende justificar. Indicando testemunhas 
iclõncas. em número n~o Inferior a 3 (três) nem superior a 6 (seis), cujos 
clcpoimentos possam levar il convlcçtlo da ve.racltlaue !lo que se prelt:nde 
comprovnr. 

Pan\grnfo único. As testemunhas. no dia e hora marcados. scr;,o 
hl<lulridas a respeito dos pontos que forem objeto da justificação. Indo o 
processo concluso. a seguir. à autoridade que houver designado o processante, 
a quem compelirá homologar ou na.o a jusllficaça.o rcall7.ada. 

Art. !54. Nilo podem ser testemunhas as pessoas absolulamenlc 
Incapazes e os ascendentes. descendentes ou colateral:\, at~ o terceiro gmu, 
por consmlgütnldudc ou uílnidade. 

Art _ 55 . Nào caberá recurso da decisão da Dlrclorla Exccullv-.1 da 
AMPREV que considerar eficaz ou Ineficaz ajusllficaçào adrnlnlstrnUva. 

Art .. !!16. A jusuncaçào administrativa será avallada globalmente 
quanto à forma c ao mértto, valendo perante a AMPREV par:l os fins 
c.5peclllcamente vtsado'l. caso considerada eficaz. 

Art. 57. A jusuncação admlnlslrallva scr:l processada sem o nus 
para o Interessado c no~ termos das lnslnlçõcs da AMPRE:V. 

Art . 58. Somente será admlllclo o proccssmnento de jusliflcaçào 
administrativa na hipótese de ficar evidenciada a lncxisténcla de outro meio 
capaz ele conOgurar a verdade do fato alegado c o Inicio de prova matcrtal 
apresentado levar à convicção do que se pretende comprovar. 

CAPÍTULO m 
DAS REGRAS GERAIS APUCÁYEIS À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 

Art. 59. A aposentadoria vlgomrá a partir da publlr.a~ào do 
respectivo alo. observado o disposto no§ 4" do art. 20 c no parãgr-dfu únlro elo 
art. 21. e a pensao vigoram conforme disposto no art. 26. 

P•migrafo único. Conr.crl ldn n aposcnladorta ou pcns:1o. será o 
ato publicado e cncamlnharlo à homologaçào c.lo Tribunal de Contas. 

Art. 60. E vedada a Inclusão. nos proventos de aposcntador1a , de 
parcela não lncorporatla à remuneração de contoibnlçào. 

Art. 61. O segurado apos.:ntado por Invalidez peomanente e o 
dependente Inválido deverão. sob pena de suspensão do rccchlmcnto do 
rcspccuvo beneficio, submeter-se anualmente n exame mcdleo-pr.ncl~l o c.1rgo 
da AMPREV. 

Art. 62 . Os proventos de aposentadoria e as pensões. por 
ocasião tlc sua conccssllo. nào podcr:to exceder a rcmuncraç:'to ou o ~uiJsidlo 
do respecllvo ~crvldor. no cargo efellvo em que ~c cleu a aposenladona ou que 
serviu de referéncla pnrn n concessão da pensão. c nào poderão ser inferiores 
ao valor do salãrlo-mfnlmo. salvo em caso de dlvtsào entre aqueles que fizerem 
jus aos br.ncficlos de que !rala este artigo. 

Art . 63. São vedadas quaisquer disposições que Impliquem 
Incorporação ;~os proventos de aposentadoria de verbru. de ear-J.lcr tcmporãrlo, 
ressalvados os direitos ~dqulrtdos ale a data da publlcaçao da Emcntla 
Constilucionul n• 20. de 15 ele dezembro de 199!l. 

Art. 64. Ressalvadas as aposcnladortas decorrentes dos cargos 
acumuláveis na fonna da Constituição Federal. é vedada a percepção de mais 
de uma aposentadorta à conta do Regime Próprio de Prevldcncia Social. 

Art. 65. A soma total dos proventos de aposentadoria, reserva 
remunerada ou refonna. nào poderão exceder o subsidio mensal recebido, em 
espécie, pelo Governador no àmbtto do Poder Executivo, pelos Deputndos 
Estaduais no âmbito do Poder Legislativo e pelos Dcscmbargartores do 
Tribunal de Justlçn. limitado a noventa Inteiros c vinte e cinco cenleslmos por 
cento do subsidio mensal. em espécie. dos Ministros do Supremo Tribunal 
Fedem!. no âmbito do poder J udiciário, apllcãvel este llmlle aos membros do 
Mlnlstétio Público. aos Procuradores e aos Defensores Públicos. Inclusive 
quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos púllllcos. hem 
como de outms aUvldndcs sujcilas à contr1butç."\o para o Regime Geral dr. 
Prev1dcncla Social. c ao montante resultante ela adlç11o de proventos de 
tnallvldacle com remuneração de cargo acumulável na forma prevista no art. 
37. Inciso XVI. da Conslltulção Federal c no ar1. 17. §§ 1• c 2• dos Atos das 

Disposições Consllluclonals Tr:\llsltôrias, cargo em comissão declarac.lo em fel 
de livre nomeaç-.i.o c cxonemç:'lo. e de cargo eletivo. 

Art. 66 . Salvo no caso de direito adquirido e no das 
aposentadortas decorrentes de cargos ac:nmulãvels na fonna da Constituição 
Federal. não é penniUdo o recebimento conjunto, a custo do Rc~ime Próprio ele 
Previdência Social ou do Tesouro Estadual. dos seguintes beneficios. inclus ive 
quando decorrentes de acidente de trabalho: 

I · nposenladuria r.om auxilio-doença: 

11 · mais de uma aposentadorta: 

111 - salário-maternidade com auxilio·docnça: 

IV - mais de unw pensão detx:tda por cônjuge: 

V - mais de uma pensão deixada por companheiro ou 
companheira: e 

VI · mais de uma pcnS<\o detxada por cônjuge c companheiro ou 
companheira. 

Parâgrnfo único. No caso dos Incisos IV, V e VI é racullnclo no 
dependente optar pela pensão mais vantajosa. 

Art. 67. O retomo do aposentatlo à allvldadc não prejuc.lica o 
receiJimenlo de sua aposentadona. nos casos de cargos acumuláveis na fonna 
da Constituição Fedeml. cargos clcttvos. os cargos em comissão declaJ-ados c:m 
lei de livre nomeação e exoneração c cno attvldades da lnklallvn privatla. 

Parágrafo único. As hipóteses tle JCCCblmento conjunto de 
aposentadorta estabelecida no caput não se apUcarn aos casos de 
aposentadoria por Invalidez. 

Art. 68 . A perda da qunllllade de scgurndo n>lo prcjudlr.:o o 
direito ã aposentador1a quando tenham sido preenchidos todos os requisitos 
ncces~ãrlos à eonccssào do beneficio. segundo a leglsluçoo em vigor ã éporn. 
antes da perda da qualidade. 

Parágrafo único. lj,'Ualmentc terão direito à pens:lo por morte o~ 
dependentes do segur-.1do que falecer após a perda dessa qualitlade de 
segurndo. verincada a sttuaçào de elegibilidade descrita no capuL 

Ar't. 69. Para fins das reduções dus n:qulsltos de Idade c tem pu 
tle contribulçâo dos professores considera-se função de magistério a allvltlade 
docente exercltla exclusivamente em sala de aula. 

Art. 70. O Regime Próprio de Previdência Social observar.\ . no 
que couber. ao~ rcqulsllos " crttértos fixados par.. o Regime Gcml uc 
Prevldi:ncla Social. 

CAPÍTULO IV 
DAS tiiSPOSIÇÕES DIVERSAS RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES DO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
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Art. 71. Nenhum beneficio do Regime Próprio de Prevh.léncla 
SOcial podcr.i ser criado. majorado ou estendido. sem a correspondente fonte 
de custeio total. 

Art. 72. A AMPREV pode descontar da renda mensal do 
segurado aposentado e do beneficiário: 

1 • contrlbulçoes devidas ao Regime Prôprlo de Prcvldéncta Social: 

11 - pagamentos de beneficios além do devido. observado o 
disposto nesta Lei: 

111 • Imposto de renda na fonte: 

N- allm~ntos dccon·entes de sentençaJudtctal: e 

v · mensalidades de associações e demais entidades de· 
aposcnr:~dos legalmente rcr.onhectdas. desde que autorlz.,das. 

Parágrafo único. O desconto a que se refere o Inciso V do cuput 
dept!mlcrá dn COf1ventencia adrntnlstraUva do setor de beneficios da AMPflliV. 

Art. 73. 1\ restll.utção de tmporlàncla recebida Indevidamente por 
segurado ou beneficlàrto do Regtme Próprio de Previdéncta Social. nos casos 
comprovados de dolo. fraude ou mã-fe. dcverà ser feita de uma só vez. 
devidamente ntunllroda. na forma dn art. 94. lndepcndcntcmcntr. dn np!Jcaçãu 
de quaisquer sansó<:$ previstas em lei. 

§ I" Ca.so o débito seja originário de erro da AMPREV. o segumdo 
ou bencflcl:lrlo. usufruindo de beneficio regularmente concedido. poderã 
devolver o valor de fonna parcdada. monetariamente atualt7.ado. devendo cada 
parcela corresponder a no máximo trinta por cento do valor do beneliclo 
concedido. c ser descontado em número de meses necessários à ltquldaçilo do 
débito. 

§ 2" No caso d~ revisão de beneficios de que resultar valor 
superior ao que vinha sendo pago. em razão de erro da AMPREV. o valor 
resultante da diferença verificada entre o pago e o devido será obJeto de 
atunllzação. 

§ 3" Scr.i fornecido no se~,rurado ou beneliclárlo demonstrallvo 
minucioso das lmportanclos pagas. dlscrtmlnando·se o valor da mensalldatle. 
as diferenças evcntunlmente pagas. o periodo a que se referem e os tlescontos 
efetuados. 

Art . 74. O bcnclicto será pago diretamente ao segurado ou 
henenct(uio. salvo em raso de ausência. 'moléstia contagiosA ou 
Impossibilidade de locomoç.ào. quando será pago a procurador. cujo mandato 
não terá pruzo superior a doze mest:s. podendo ser renovado ou rcw1.lldado 
pelos setores de beneficios da AMPflliV. 

Paràgrafo únko. O procurador do segurado ou bencflclá.rlo. 
outorgado por Instrumento público. deverá finnar. perante a AMPREV. termo 
de responsabilidade mediante o qual se comprometa a comunJcar qualquer 
even to que possa rellrar eficácia da procuração. principalmente o óbito do 
outorgante. sob pena de Incorrer nas sanções criminais cabíveis. 

Jl.rt. 75. A AMPR!>V apenas podem negar-se a aceitar procuração 
quando se manifestar Indicio de Inidoneidade do documento ou do mandatário. 
sem prejuizo. no entanto. das providénclas que se fizerem ncccssãrtas. 

Art. 76 . Somente serà aceita a conslltutção de procurador com 
mais de uma procuração. ou procurações coletivas. nos casos de 
representantes credenciados de leprosários. sanatórios. asilos e outros 
esk,beleclmentos congêneres. nos casos de parcl)tc~ de primeiro gmu. ou. em 
outros casos. a critério da AMPREV. 

Art. n . 0 beneficio devido ao segu rado ou dependente 
civilmente Incapaz será p:.lgo. na ausência de determinação Judicial especiOcn. 
no cônJuge. pat. mtle. tutor ou curador. conforme o caso. 

l'ar:\grafo único. Na auséncla do cônjuge. pai. màe. tutor ou 
curador. tratados no caput. por período não superior a 6 (sei:!) meses. o 
p:~gamcnto será efetuado a herdeiro necessário. mediante termo d~ 
compromisso firmado no ato do recebimento. 

Art. 78. O valor ni\o recebido em vida pelo segurado somente 
scn'Í pago aos seus dependentes habilitado~ à pensao por morte ou. na falta 
deles. ,\os seus sucessores na forma da lei civil. Independentemente de 
Inventário ou nrro1anJenlo. 

Árt. 79. o,. beneliclos poderão ser pagos medtante depósito em 
conta corrente ou qualquer outra forma de pagamento dcOnlda pela AMPREV. 

Art. 80. Os exames médicos para conccs.•ão e manutenção de 
bencliclos de"em ser preferencialmente atribuídos a médicos espcctall7.a.dos em 
peticla para verificação de lncapacidade. credenciados ou do quadro próprio da 
AMPREV. 

Art. 81 . Quando o segurado ou dependente deslocar·se por 
cletennlnnç:\o da AMPREV para submeter-se a exame médlco·periclal em 
localidade diversa da de sua residência. deverá a lnsUtutção custeM o seu 
transporte e p•·omover sua hospedagem mediante contratação de serviços de 
hotéis. pensO<:~; ou slmtlnres. 

Parágrafo único. Caso o bencOctárlo. a critéJ1o dn AMPREV, 
necessite de acompanhante. a viagem deste poderá ser autorizada. aplicando· 
se o dlsposlo neste a rttgo. 

Art. 8Z. Ftcn a AMPREV obrigado a emitir e a enviar aos 
sc1,rurados aposentados c aos bcnefict:lrlos. a\'lso de concessão de beneficio. 
além da memória de cálculo do valor dos beneficios concedidos. 

!i 1" O primeiro pagamento da renda mensal do benelicto será 
efetuado em até 60 (sessenta) dtas após a data da apresentação, pelo segurado 
ou beneficlàrlo. da documentação nccessárta à sua concess.'\o. 

§ 2• O prazo Clxndo no parágrafo anterior fica preJudicado nos 
casos de Jusl!Ocação a dmlnlstmllva ou outras providências n cargo do 
segurado ou beneflciãrto. que demandem a sua dtlataçllo. tntelando-sc essa 
contagem a partir da data da conclusão das mesmas. 

Art. 83. O pagamento das parcelas relativas a bencliclos 
efetuados com atmso por responsabUtdadc da AMPR!W será atuallzado. na 
forma do art. 31. no período compreendido entre o mes em que deveria ter sido 
pago e o mes do efetivo png;imento. 

Art. 84. A apresentação de documentação Incompleta não pode 

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

constituir mouvo de recusa de requerimento de beneficio. ficando a análise do 
processo. bem como o Inicio da contagem do prazo de que trata o § I" do art. 
82. na dependl?ncia do cumprimento de exl,(lêncla. 

Art. 85. A AMPREV manterà programa permanente de revisão da 
concessão e da manuten...-.o dos beneficios do Regime Próprio de Previdência 
SoCial . a fim de apurar Irregularidades e falhas eventualmente eXIstentes. 

§ 1• Havendo Indicio de Irregularidade na concessão ou na 
manutenção de beneficio, a AMPREV notificará o segurado ou beneficiário para 
apresentar defesa. provas ou documentos de que dispuser. no prazo de 30 
(Lrtntal dias. 

§ 2• A nottflcaçào a que se refere o parágmfo anterior rar-se-ó por 
via postal •:om aviso de recel>lmenlo c. não comparecendo o segurado ou 
beneficiário nem apresentando defesa. serã suspenso o beneficio, com 
nollflcação ao segurado ou beneficiário por edital resumido publicado uma vc-L 
no órgllo de divulgação de a tos oliclats do Estado. 

§ 3" Decorrido o prazo concedido pela nottlicaçào postal ou pelo 
cdlt.al. sem que lenha havido resposta. ou caso seja esta considerada pela 
AMPREV como lnsuficient~ ou Improcedente a defesa apresentada. o beneficio 
será cancelado. dando-se conhecimento da decisão ao segumdo ou 
beneficiário. 

TÍTULO V 
00 CUSTEIO E DO REGISTRO CONTÁBIL DO REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

CAPÍTULO I 
DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. DO ESTADO E DE SUAS 

ENTIDADES 
Art. 86 . O plano de cus leio do Regtme Próprio de Previdência 

Social serà revisto anualmente. com base em cri térios e estudos atuariais que 
obJ~tlvcm o seu equilíbrio Rnancclm c atuarial. 

Parágrafo único. A avaliação atuarial do Regtme Próprio dcvení 
ser realizada por profisslon:.l ou empresa de atuária regularmente Inscritos no 
Instituto Brasllctro de /\tuflrta. 

Art. 87. O Poder Executivo encaminhara à Ass~mbléla 
Legtslallva proposta para a revisào da aliquota de contribuição que trata os 
artigos 88. 89 c 90. com o objetlvo de adequá-la a percentual que assegure o 
cqulhbrlo atuarial e financeiro do Regime Próprio de Prevldl?ncla Social. 
quando o estudo atuarial anual aprovado pelo Conselho Estadual de 
Prcvtrléncla- CEP. de que trata o Capitulo 11 do Titulo VI. Indicar a necessidade 
de revlsào da alíquota. 

Art. 88_ A aliquota de contribuição dos segurados em atlvldade 
para o custeio do Rcgtme Próprio de Previdência Social corresponderá a 11.00 
% (onze por centol Incidentes sobre a remuneração de contribuição de que 
Lrata o Inciso xm do art. 3°. a ser descontada c recolhida pelo órgão ou 
entidade a que se vtncule o servidor. Inclusive em caso de cessão. hipótese em 

que o respectivo lermo devem estabelecer o regime de transferl?ncla dos valores 
de responsabilidade do servidor c do órgão ou entidade cessionária. 

Parágrafo único. As contribuições dos segurados em atividade 
são devidas mesmo que se encontrem sol> o regime de disponibilidade ou gozo 
de beneficios. 

Art. 89. lncldtrã c:ontrlbulçào sobre os proventos de 
aposentadorias e pensões conc~dldns pelo Regime Prôprto de l'revidêncla 
SO<'Jal. com aliquota Igual a cstablilcctda para os segurado~ em allvldade. de 
11.00% (onze por cento) sobre a parceln dos proventos de aposentadorias c 
pcnsOes que s upere o limite máximo estabelecido para os beneficios do Regime 
Gemi de Previdência Social. 

Pnrógrnfo úni<.:o. Quando o aposentado ou o benenct:lrlo. ua 
fonua tia lei. for portador de doença lncapacltantc. a contril>utção prevista no 
coput lncldlrá apcna.'< sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e ele 
pcnsào que superem o dobro do llmlle múxlmo estabelecido para os bcnellclos 
do Regime Geral de Prevtdencia Social. 

Art. 90. A aliquola de contribuição do Eslado. através dos 
órgàos dos Poclcres Legislativo. Executivo c Judtcl:lrto. Inclusive o Ministério 
Público e o Tribunal de Contas. e de suas Autarqutas e F'Undaçocs Ptíbllcas 
correspondcrã n 12.00% (do•.c por cento) da totalidade da remuneração de 
contrlbutç..~o dos segurados oti\'OS. 

Art. 91 . f'lca criado o 1·-undo Financeiro. de natureza contábU. 
para custear. paralelamente aos recursos orçamentários e às respectivas 
contribuições do Estado. dos scgurndos e dos bencflctá.rlos. as despesas 
previdenciárias. 

§ t• O JCundo t-tnancelro será consUtuido pelas seguintes 
n!cellas: 

1 -contribuições previstas no arts. 88, 89 e 90: 

1t - do superclolt gerado pela contribuição dos segunulos c 
bencnctàrlos em relação á despesa prevtclenclàrla. enquanto a desp~-sa 
previdenciária for Inferior no montante arrecadado por estas contribuições: 

111 - do supcrávil gerado pela eontrtl>ulção do Estado. através dos 
órgãos dos Poderes Legislativo. Executivo e J udlclàrlo. Inclusive o Mlnlsterto 
Público c o Tribunal de Contas. c de suas Autarquias c Fundações Públicas. 
em relação à contribuição referente aos segurados aUvos. enquanto a despesa 
prevlden~tãrta for Inferior às respectivas contribuições do~ servidores ativos, 
Inativos e pensionistas e do Estado c seu~ órgãos ; 

IV - de créditos oriundos da compensação prevldenclá.rla de que 
trata a Lei Federal n• 9.796. de 05 de maio de 1999; 

V - do produto da ahcnnção de bens c dtre.ltos do Regime Próprio 
de Prevldéncla Social; 

VI · do produto da alienação de bens e direitos do Estado 
transferido ao Regime Próprio de Previdência Social: 

VIl - de doaçocs e legados: 

Vlll · contribuições ou aportes extraordinários, se apurada a 
necessidade por a'•aliação a tuarial. 

-
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.-.rt. 92 . Quando as despesas previdenciárias for supertor à 
an·ccadaç~o das contribuições previstas no~ art. 88, 89 e 90, será as.~lm 
efetivada a necessária Integralização da folha liquida de beneficios do grupo em 
questão: 

I · 50% (cinqüen ta por cento) da complementação da despesa 
serâ ortunda dos valores acumulados no Fundo ~·lnancelro; 

11 - 50% (cinqüenta por cento) da complementaç.ào da despesa 
será oriunda de recursos orçamentários. cstabelech.lo~ na forma lcp;al 
lnsll tuida para o procedimento orçamcntarlo. observada a previsão de despesa 
apurada em avaliação atuarial. 

§ 1" Quando os recursos do Fundo Financeiro tiverem sido 
totalmente utilizados. o Estado. através dos órgãos dos Poderes LegJslauvo, 
J::xecu llvo ~ Judich\rio. Inclusive o Ministério Pübllco e o Tribunal de Contas, e 
de suas Auta rqu ias e Fundações Públicus, as~umlrào a Integralidade da folhn 
lfquida de beneficios. · · 

Mf. 93 . A rcsponsabil_idade pelo recolhimento e repasse das 
contribuições dos segurado~ c do Estado. através dos órgoos dos Poderes 
Lt:glslaUvo. Executivo e J udiciário. Inclusive Ministério Pübllco e o Tribunal de 
Contas. c de suns Auwrqulas c Fundações Pübllcas, será do dlrll(ente mAxlmo 
<.lo órgão ou c11Udnde em que o servidor estiver vinculado c ocorrera até o dia 
05 (cinco! do mcs subseqúente ao da competência. 

Parágrafo ünlco. Em caso de mora no recolhimento das 
contribuições devidas pelos segurados ou órgãos e entidades do Estado ao 
Regime Próprio de Previdência Social. lncidlrào juros, multas e atualiza~ões 
sobre o valor originalmente devido. calculados sob o mesmo regime aplicável fls 
hipóteses de não pagamento de tributos estadual~. 

CAPÍTULO n 
DOS RECURSOS GARANTIDORES 

Art. 94. As contribuições prevldenciãrlas dos segumdos. do 
Estado, de suas autarquias e fu ndaçõcs. bem como os demais recursos 
vinculados iiO Regime Próprio de Previdência Social somente poderão ser 
utilizados para o pagamento dos beneficios previs tos nesta Lei, ressalvadas as 
despesas administrativas de que lrata o art. 108. 

§ I' As contribuições e os recursos de que trata o coput seroo 
depositados em conta distinta da conta do Tesouro Estadual. 

§ 2" As apllcuçóes financeiras dos recursos de que trata o capuL 
atenderão às resoluções do Conselho Monctarto Nacional. 

c.-.PÍTULO m 
DOS REGISTROS FIN.-.NCEIRO E CONTÁBIL 

Mf. 95. O Regime Próprio de Previdência Social observará as 
normas de conlabllldade fixadas pelo órgão competente da UnJao. 

Parágrafo üntco. A escr1turnçào contábil do Regime Próprio de 
Previdência Social deverá ser distinta da mnntlda pelo Tesouro Estadual. 

Art. 96 . O Estado encamlnharâ ao Ministério da Previdência 
Social: 

I - Demonstrativo de Receitas c Despesas do Regime Próprio de 
Prevld~ncia Social: 

11 - Comprovante mensal do repasse ao Regime Próprio de 
Previdência Social das contt1bulções a seu cargo c dos valores retidos dos 
segumdos e beneOclárlos: 

lll - Demonstrativo f'tnancelro relallvo às aplicações do Re~me 
Própr1o de Prcvidcncln Social: e 

IV - DcmonstraUvo de Resultados da Avaliação Atuarial • DI{AA, 

Pnrflgrafo ün1ro. Os documentos previstos nos Incisos I. 11 c lll 
~erào encaminhados att: trinta ci tas após o encerra mento de cada bimestre do 
ano civil c o documento previsto no Inciso IV, até o dia 3 1 de julho de r.ada 
exercício. 

Mt. 97. O Estado manterá registro lndlviduall7.ado dos 
segurados do Rcglm~ Próprio de Previdência Social, em que conterá: 

l - nome: 

11 - mntricula: 

lll - remuncra~i'lo de contribuição mês a mês; 

IV . valores mcno~l• e "cumulados da co11tt1bulçl\o <.lo segurodo: 
c 

V - valores mensais e acumulados da contr1bulçào do E.~tndo 
referente <>o segurado. 

§ I" O segurado ser.i clenllfir.ado dns Informações constantes do 
seu rcl!istro Individualizado. mediante extrato anual de presta~ào de contas. 

!i 2" Os valores constantes <.lo registro r.adastral lndivldualt~.ado 
serão consolidados par" fins con1àbels. 

TÍTULO VI 
DA ORGANIZ-AÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI.-.L 

c.-.PÍTVLO I 
M CONSTITUIÇÃO M ENTIMDE DE PREVIDÊNCI.-. 

Mt. 98. A AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV. dotada de 
p~rsonaHdadc jurídica de direito prtvado. sem Ons lucrativos. sob a forma de 
serviço social autônomo, ente de Interesse coletivo e de coopcm~ào com o 
poder público. com a finalidade de gerir o Slstemn de Prevld~ncla do Estado do 
Amapá. admlnlsl~atlvn e financeiramente descentralizadas, para operar c 
-.drnlnlstrar os planos de ll<:ncficlos c de cus teio de que trata esta Lei, bem 
como os processos c procedimentos a eles \1nculados. 

Parágrafo único. A AMPREV lerá como sede e fo ro a Cap1tal do 
~lado e sua durnçào será por prazo Indeterminado. 

.-.rt. 99. A Amapà Previdéncla vincula r-se-à, para Ons de controle 
Onalistico ao Estado do Amnp;l. à Secretaria de F-5tado da Administração. 
podendo cclc!Jrar contrato de gestão c:om outros entes pübllcos ou prlv:ldos. 
observadas as diretrizes do seu Conselho de Administração e os limites dn L..-1. 

.-.rt. 100. E vedado à entidade de prcvldéncla de que trata este 
capítulo nssumlr alril>ulçóe~. responsabilidades e obrigações estranhas as 
suas final!dodes. 

Parágrafo ünlco. Excepcionalmente. sem nenhum <'>nus 
Onancelro. mesmo de custeio administrativo. a AMPHJ:;V poder.; assumir a 
admlnistraçào do pagamento de beneficios totais ou parciais devidos pelo 
Estado aos segurados c beneficiá nos, bem assim a adm!nlstraçAo de benefícios 
de naturez.1 nsslslenclal definidos em lei. 

.-.rt. 101. A AMPREV será odmlnislrada por uma Diretoria 
Executiva. composta de 5 (cinco! membros: 

l · Diretor-Presidente. nomeado por livre escolha do Governador 
do Estado e demissível ad nutum. devendo ter formaçào superior em qualquer 
uma das áreas juridlca. cconómlca. conlitbil ou admlnls trollva: 

li · Diretor Admlntstmtlvo e de Palrtmõnlo: 

111 - Diretor Financeiro e Atuar1nl: 

IV - Diretor Jurídico. e 

V • Diretor de l:lencficlos c f iscalização. 

§ I' O Diretor-Presidente será assessorado pelo Gabinclc da 
Prcsld~ncia . Diretores Executivos e Auditoria Interna. 

§ 2" Os demais Diretores seráo nomeados e demtlldos ad nutwn 
pelo Governador do Estado. ratiOcnclos pelo Conselho Estadual de Previdência, 
devendo ter fonnaçào superior em qunlquer uma das áreas j uridica. 
econõmlca . contábil ou administrativa. 

§ 3' Pelo menos. Oi (um) dos membros será escolhido dentre os 
segurados e bcnc0ciár1os vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social. 

§ 4' Será cxtglvei para a aprovação de qualquer matéria 
submetida à deliberação da Diretoria Executiva o voto favorável de pelo menos 
2 (dois) de seus membros. 

§ 5" A competência da Diretoria Executiva será regulamentada no 
J::statulo. aprovado por ato do Chefe do Poder Executivo. 

§ 6" Os membros da Diretoria Executiva seráo civil c 
criminalmente responsáveis, de forma pessoal e soltdarla. pelos atos les ivos 
que praticarem contra a AMPREV. ou em seu nome, com dolo. desidla ou 
fraude . 

§ 1" Os cargos em comissão de Diretor-Presidente. Diretor 
P'lnancelro c Atunr lal e Diretor de Beneficios e P'iscallzação. criados pela Lt:i u • 
448 de 07 de julho de !99!J. passarão pam o nlvel VGS-5. 

§ 8' Ficam crtados os cargos em comissão de Diretor 
Admlnlslrnllvo c de Patrlmõnlo e de Diretor Juridtco. no nível FGS-5 

c.-.PÍTVI.O II 
C>O CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCI,._ 

.-.rt. I 02 . O Conselho de Adminis tração passn a ser denominado 
Conselho Estadual de Previdência - CEP. órg:"to de nonna t11.açào. deliberação 
colegiada e de supervisão superior que terá como membros pessoas com 
formação em nível superior. sendo: 

l - 4 (quatro) representantes do Governo EstAduni : 

il - 4 (quatro! representantes do~ segurados c bcncnclárlos do 
Regime Próprio de Previdência Social. sendo 1 (um) representante dos 
servidores civis em atividade. I (um) representante elos servidorc.~ militares na 
ativa, I (um) represenwnlc dos aposentados c pcns lonlsws civis e l (um) 
representante do grupo de m!l!tarc.~ na Inatividade c pensionistas. clrltos entre 
seus pares. na forma do rcgukunento. 

§ t• Os membro~ do CEP serão nomeados. a termo, pelo 
Governador do Estado. t'Om mandato de 4 (quatro) anos. admitida a 
recondução uma única vez. 

§ 2" Os membros titulares e s uplentes do Conselho Estadual de 
Prcvidi:ncla ser.lo indlcado5 pelos titulares elos órgi'los Consliluctonnls c os 
rcprescnt:Jnlt:s dos serv!dorc~ pühlicos por sua~ respedivas cntldnclcs de 
classe. alrav~s de cleiçào dirctn especifica. Independentemente de 
slndtculizaçào do representante. 

§ 3" O Cé:P será presidido pelo Diretor-Presidente c será 
oul>ollluido. em suas aus~nclas c tmpedlmcntos. pelo VIce-Presidente. eleito 
ent re os dc:mats Integrantes. 

§ 4' Os membros do CEP. na qualidade de Secretário de Es tado, 
lcráo seus mandatos Interrompidos com a sua exonemçào ou com o termino 
do mandato do Governador do F'..stado que os nomeou.-

§ 5" Os membros do CEP. no exercício de suas funções. 
perceberào mensalmente 20.00% (vinte por cento} do va!or da remuneração do 
Diretor-Pres idente. condicionada a participação de, no mfnln1o. I (uma) 
reunlào do CEP durante o mts de compcténcla. 

§ 6" Os membros do CEP não são destituivcls ad nutwn. somente 
podendo ser a fastados de seus cargos depois de condenados em pro•·csso 
adminis trativo de responS<Jblltdade Ins taurado pelo Governador do Es1ado ou 
em caso de vacãncla, assim entendida a decorrente da auscncla não jus iiOcada 
em 3 (Ires) reuniões consecutivas ou em 4 (quatro) Intercaladas num mesmo 
ano. 

§ 7" Dns reuniões ordinárias e exlraordlnârlas do CEP, que scrllo 
pübl!cas. participará sem direito a voto o Dlrelor-Presldcntc da AMPREV. 

§ 8" O Regimento Interno do CEP dctalhnrà seu funcionamento. 
alriiJuiçóes c responsubilldadcs. 

.-.rt. 103. Compete ao Conselho Estadual de Previdência: 

l - estabelecer diretrizes gerais c apreciar as dcclsóes de políticas 
apl!càvels ao RcJ!Imc PróPriO de Previdência Social: 
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11 - apreciar c aprovar. observando a legislação de rr.géncla, as 
diretrizes e regras relativas 11 apllcaç:lo dos recursos econõmlco-financciros do 
Rcl(ime Próprio de Prevld~ncia Sor.ial. à política de beneficios e à adcquaç,lo 
entre os pla nos de custeio e de: beneficios: 

ili - deliberar sobrr. a alienação ou gravame de be11s integrantes 
do palr1mónlo Imobiliário da AMPREV: 

IV - decidir sobre a aceitação de doaçõc~ e legados com encargos 
de que rcsulicm compromisso cconõmico-flnancelro para a AMPilliV, na fMmn 
da Lei: 

V - definir as competí!nclas c atribuições da Diretoria ExecuUva 
da entidade de previdl:ncla: 

VI - acompa11har e avaliar a geslào pre,1dencl:iria: 

Vil - apreciar c aprovar. anualmente. os planos e programas de 
beneficios c custeio do Regime Próprio de Previdência Social: 

Vlll -. apreciar c aprovar as propostas orçamenlártas do Regime 
Próprio de Previdi!ncla Social: 

LX- acompanhar c apreciar. mediante relatório~ gerenciais por ele 
definidos. a execução dos planos. prol(rama~ e orçamentos do Regime Próprio 
de Previdência Social: 

X - acompanhar e nscall7~r a aplicação da leglslnçào pe.rllnentc 
ao Regime Próprio de Prevldl!ncia Social: 

XI - apreciar a prestação de contas anual a ser rem~Uda ao 
Tribunal de Contas: 

XII - elaborar e aprovar seu regimento Interno. da Entidade de 
Prcvldl:nrla, elo Conselho Fiscal e s uas altera<;ões: 

XIII - deliberar sobre os casos omissos no ~multo das rcgrns 
aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência Social. 

§ I" As dcclsôcs proferidas pelo CEP deverão ser publicadas no 
Diário Ollclal do Estado. 

§ 2• Os órgãos governamentais deverão prestar toda c qualquer 
lnfonnação necessária no adequado cumprimento das compettnclas du CEP. 
fornecendo. sempre que necessário. os estudos técnicos correspondentes. 

Art. 104. Para realizar satisfatoriamente suas atlvldõldes. o CEP 
.pode solicitar. a qualquer tempo, a custo da AMPREV, a elaboração de estudos 
c d tagnóslicos técnicos relativos a aspectos atuariais, jutidlcos. llnnncelros c 
organlz,.cionnls. sempre que Inerentes a assuntos de sua competência. 

Art. 105. Incumbirá à administração estadual proporcionar ao 
CEPos meios necessários ao exercício de s uas competências. 

CAPÍTULO m 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 106. A entidade de previdência terà como órg;io responsável 
por cxallllnar a confonnldade dos atos dos seus diretores e demais prepostos 
CJn f.1rc dos correspondentes deveres legais. regu lamentare~ e es tatutó.riOA, 

s ubsidiando o Conselho Estadual d~ Previdência. um Conselho Fiscal 
romposto por: 

I - 3 (três) representantes do Governo Estadual: c 

li - 3 (trés) representantes dos segurados c beneficiários do 
Regime Próprio de Prcvldcncln Social. eleitos entre seus par~s. na fonna do 
regulamento. 

§ t• Os membros do Conselho Fiscal não sào dcsllluivcls ad 
nutum, somente podendo ser afastados em confonnldade com o disposto no § 
s· do nrl. 102. 

§ 2" Os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal serão 
nomcarlos, a tcnno, pelo Governador do Estado, com mandato de 4 (quatrol 
anos. admitJda a recondução uma vez. 

§ 3" Os mcmuros du Conselho Flsrnl. deverão ter qualificação 
pertlnentc. funnaçào de: nlvel supertor e experiência em qualquer uma das 
:l.reas jurídica econõmica. conlàbll ou administrativa. 

§ 4" Os mcmhros do Conselho Fisr:\1. na qualldade de Secretário 
de Estado. terão seus mandatos Interrompidos com a sua exoneração ou com o 
término do mandato do Governador do Estado que os nomeou. 

!i 5• Os membros do Conselho Fiscal, no cxerciclo de suas 
funçOes, perceberão mensalmente 20,00% (vinte por cento) do valor da 
remuneração do Diretor-Presidente. condicionada a participação de, no 
mínimo, I (umn) reunião do Conselho Fiscal durante o mês de competéncla. 

§ 6" O ~egimento Interno do Conselho Fiscal detalhará seu 
fuacionnmemo. atribuições e responsabilidades. 

Art. 107. Compete ao Conselho 1-'lscal: 

I - examinar e emitir parecer sobre o balanço anual e as contas 
apuradas nos balancetes; 

ll - examinar. a qualquer tempo. livros e documentos do RPPS: 

lll - lavrar. em livro dr. atas e pareceres. os res ultados dos exames 
procedidos: 

IV n~callzar os atos dos administradores c vcriOcar o 
cumprimento dos seus deveres legais: 

V - relatar ao CEP. as lrreJ::ularidades cventualmentc apuradas, 
sugerindo as medidas que julgar necessárias: 

VI - opinar sobre o relatótio anual da administrnc;ào. fazendo 
constar do seu parecer as lnfonnaçõcs complementares que julgar ncc~ssârias: 

Vll - acompanhar e fiscalizar a aplicação da Ieglslaçàn pertinente 
ao Regime Própno de Prevldi!ncla Socltu: 

Vlll - apr~clnr a p•·estaçào de contas anual a ser remetida ao 
Tribunal de Conta~: 

LX - àcompanhar a aplicação das reservas técnicas ganmlidoras 
dos bcncliclos pre,~stos em lei. notadamente no que concerne à liquide:~ c aos 

limites máximos de conccntraçào de recursos: 

X - a tender às consultas e solicitações que lhe forem submetidas 
pelo CEP c pela Diretoria Executiva: 

XI - examinar as prestações de contas dus membros da Diretora 
Executiva da AMPREV: 

XII - solicitar à administração do RPPS pessoal qualificado paru 
assessorar. secretariar e preslur o necessario apolo tccnlco ao Colegiado: 

Xlll - submeter ao CF:P proposta de alteraçào no seu regimento. 

CAPÍTULO IV 
DA DESPESA ADMINISTRATIVA 

Art. 108_ As despesas administrativas do Regime Próprio de 
Pre,~dcnda .Social do Estado não poderão exceder anualmente a 2% (dois por 
cento) do valor total da remunerac;Jto, proventos e pensões dos segurados c 
beneficiários vinculados. com base no exercício ~ntcrior. 

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art . 109. Fica o Poder Executivo autori?.ado a vincular, em cada 
exercício. parcela da repartição do produto de que trata o art. 159, I. "b". dn 
Constltulçàa Fedem!. necessária a garantir o pagamento das conlribulçóes 
consideradas tccnlcamenle devidas. podendo para tal nm fonnali?.ar os 
Instrumentos ncccssàrios à efetividade da mencionada garantia. 

Art. 110. O Estado responderà subsidiariamente pelo pagamento 
das aposentadoria,; c pensões concedidas na fonna desta Lei. na hlpótc,;c dr 
exlinção. Insolvência ou eventuais Insuficiências fi nanceiras do Regime Próprio 
de Previdência Social do Estado. 

Parágrafo tinlco. V !': TA O O 

Art. 111 . O pagamento do abono de pennanênela de que trata o 
§ 2' do art. 22. u urt. 34 e o !i 3" art. 38 é de responsabilidade do Esh1do. 
atrnvés dos órgãos dos Poderes Legislativo. Executivo e Judlclár1o. Inclusive u 
Ministério Público e o Tribunal de Conl.us. e de suas Autarquias c Fundações 
Públicas. c ~crá devido a partir do cumprimenlu dos requisitos para obtenção 
do beneficio mediante opção expressa do sejlurado pela permanência em 
atividade. 

Art. 112. As concessões do beneficio de pensão por morte 
ocorridas a partir de 31 de dezembro de 2003. data de vigência e publicação da 
EC n• 41 ale 19 de fevereiro de 2004. data anterior à vlgéncla e publicação da 
MP n• 167. transfonnada na l..el n• 10.887, de 18 de junho de 2004. 
observar.io os crilcrios da legislação estadual vigentes neste periodo. 

Art. 113. Prc~crcve em 5 (cinco) anos, a contar da data em que 
deveriam ler sido pagas. toda e qualquer ação do beneflclârlo para haver 
prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças pela AMPREV, 
6alvo o dirtlto dus menoJ·e.s. Incapazes e ausentes, nn ronna do CódJgo Civil. 

Art. 114. Até que pussum ser regularmente cxil(idas as 
r.onlrlbulçue" de que l r~lnm os :~rllgos 88. 89 c UO. pcm1anr.r.r. rlcvld<~ a 
nliquota prcvldcnciãria estabclcr.ldn prln art. 15 da Lei n• 0441!. de 07 de: julho 
de 1999. rcsp.,lludo o pra7.o cstnbclcr.lrlo no § 6• do a rt. 195 da Cconslil ulçào 
Fl·dc-ml. 

Art. 115. 0 Regime Próp1i0 de Pr.,vld~ncia Social SOIIlClll!' 

poderá ser exlinto através de l.el Complementar. 

Art . 116. Fim o Chefe do Poder Executivo Estadual nutor:zado" 
batx;1r norntas para n plt:na cxcc:uçào da prr:5~n1 c Lei. 

Art. 117. Esla Lei cnlru em vigor na da in de sua publicação. 

Art. 116. Revoga-seu Lei n• 0441!. de 07 de- julho de 1999. 

Mocopá. 18 de agosto de 2005 

I ~jW1~ 
ANTÔNt WALOEZ GC rtr'A -SILVA 

Governador 

LEI W 0916 DE 18 DE AGOSTO DE 2005 

Dispõe sobre o regime de conçessõo 
e permissao da prestaçao de serviços 
públicos. previsto no art. 189 da 
Constituição do Estado do Amapá. e 
dó outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembléia legislativa do Estado do Amapó 
aprovou e eu. nos termos do art. 107, da Constiruição Estadual. sanciono o 
sr.guinte lei: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PREUMINARES 

Art. 1 ° As concessões de serviços públicos c de obms públicas c 
as pennlssoes de serviços públicos reger-se-ão por cst.n Lei. 

Par.il(rafa úntco. O rcp;lm~ de conr.cssao ou. ou ando for o caso o 
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de permls~ão aplica-se sobre os seguintes serviços e obras públlcns: 

públicas: 

I - distribuição local de gàs canalizado; 

11 - vias estaduats. precedidas ou ndo da execução de obras 

111 - transporte coletivo tntcmtuntclpal e urbano de passageiros; 

IV - terminais rodoviários Intermunicipais de pa.~sagelros; 

V - transporte ferroviário Intermunicipal de cargas e passageiros 
ou que não trnnsponha as fronteiras do Estado; 

VI - e.xploração de obras ou serviços estadu ais de barragens. 
contençOes. eclusas. diques c tn1gaç0es. precedida ou n!lo da cxccuç..ào de 
obr.-.s pllbl!ras: 

VIl - Oorcstas PúbUcas Estaduais; 

VIII · outros serviços. que nào sejam vedado~ pela Constituição 
Federal de 1988. precedidos ou não de obras. ou obras públicas de 
cornpcténcla do Estado. 

ilrt. 2" Para os fins do disposto nesta Lcl. considera-se: 
I - poder concedente: o Estado; 

11 · concessão de serviço púbUco: a delegação de s ua prestação. 
feita pelo poder concedente. mediante licitação, na modalidade de 
concorrcncla. à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 
capacidade parn seu desempenho. por sua conta e risco c por pr:12.0 
dclem11naclo: 

111 · concessão de serviço público precedida da execução de obra 
pública: a construção. total ou parcial. conservação. reforma, ampliação ou 
melhoramento de quaisquer obras de Interesse público. delegada pelo poder 
concedente. mediante licitação. na modalidade de concor:tencla. à pessoa 
juri<llca ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para A sun 
r~.alização. por sua conta e risco. de forma que o lnvesUmento da 
conccsslonfuia seja remunerado e amortlza<lo mediante a cxplornçdo do serviço 
ou da obra por P':'W determinado: 

IV - concessão de obra publica: a constru~ào, total ou parcial, 
conscrvaç:l.o. refonna, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de 
intrrcssc público. delegada pelo poder concedente, mediante licitação. na 
modalidade de concorrência. a pessoa Jurídica ou consórcio de empresas que 
demonstre capaclclade para a sua realização. por sua conta e risco, de forma 
que o investimento da concesslonárln seja remunerado e nmmtlzado mc<llantc 
a cxploroçi\o da obra por prazo detem1lnado: 

V - pem11ssão de serviço público: n delegação, a ULulo prce:lrio, 
mediante ll cttaç.~o. da prestação de serviços públicos. fdta pelo poder 
conccdcnlc n pessoa fisica ou jurídica que demonstre capacidade parn o seu 
desempenho, por sua conta c risco. 

Art. 3" ru; concessões de serviço público c as concessões de 
obras públicas scmo sempre precedidas de licitação. nn modal!<ladc de 
conrom~ncla pública. 

§ 1• A concorrt!ncln sujeitar-se-à âs disposições desta Lei e. no 
que for apllcãvel. às normas da lcgl~ lação sobre licitações c r.nn!J-atos 
administr.>Uvos. somente sendo dispensada: 

I - nos casos de guc1Ta, g:ave perturbação da ordem ou 
calamidade públic.~: 

I! - nos casos de emergencla, quando caracterizada a urgência de 
nten<llmcnto de situação que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a 
segunmça <le pessoas, obras. serviços. equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares: 

111 - quando não acudirem lnteressa<lus à llclta~ão c esw, 
justificadamente. não puder ser repetida sem prejulzo para a Administração. 
mantidas. neste caso. ns condições prees tabelecldns. 

§ 2" E Inexigível a licitação quando. comprovadamente. Inexis tir 
possibilidade de compctlç.~o. 

§ 3• Nas hipóteses previstas nos incisos 1 c 11 do § J• <l~ste artigo, 
a delegação d~ve ser feita mediante permissão. 

§ 4• No caso previsto no Inciso VIl do art. 1•, podcr.i o Estado, 
com apolo financeiro e assistência técnica. conceder dlrelarnente a concessão 
de maneJo Oorestal sustenl.ável e de outros Insumos ambientais, às 
comunidades locais, tradicionais e outros grupos humanos. 

§ 5• Quando se tratar <le Oorestas públicas, às comunidade 
locais. tradiciomús c outros grupos humanos, a concess!lo far-se-ã n:l fom1n 
da leglsl:lçâo em vigor. 

ilrt. 4" As concessões e permissões de que lr.ltn es ta Lei 
sujellar-sc-ào à Oscallr.açao pelo poder concedente responsável pela outorga. 
com a cooperação dos usuários. 

, Art. 5" A concessão de serviço público, precedida ou não da 
exccuçdo de obrd pública. ou a concessão de obro pública. scr.i formalizada 
medi3J1te contrato. que dever.i observar os termos desta Lei, das normas 
pertinentes e do •'ditai de licitação. 

""· 6° O poder concedente publicam, previamente ao edital de 
llcltnçl'lo. jusUficallva da conveniência da outorga de concessão, carac teJ17~~nclo 
seu objeto. úrea e prazo. 

C;.PÍTULO n 
DO SERVIÇO IIDEQUIIDO 

ilrt. 7" Toda concessdo ou perrniss;.o pressupõe a prestação de 
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuârlos. confom1c estabelecido 
nesta Lei. nas normas pertinentes e no respectivo controlo. 

§ 1• Serviço adequado e o que satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade. enctêncla. segurança, atualidade. generalidade, 
c Ocácla. cortesia •1a sua prestação e modlcldade das tarifas. 

§ 2• Para os efeitos previstos no pamgrnfo anterior consldcra-!;C: 

a) regularidade: a prestação dos serviços nas condlç.ões 
estabelecidas no contrato de concessào e nas nomms tC:'Cnlcas npllcàvcls: 

b) continuidade: n manutenção. em carâter pennancntc, da oferta 

dos serviços: 

c) encacla: a execução dos serviços de acordo com as nonnas 
técnicas apllc:ívels e em padrões satisfatórios. que assegurem o cumprimento 
<los objetivos e das metas da conccssao: 

d) segurança: a prcstaç<lO de serviços dentro das normas técnicas 
aplicáveis. de modo que sejam mantidos. em níveis satisfatórios. os riscos de 
acidentes eventualmente cXJslent~s: 

e) atualidade: a modernidade das tccnlcas. dos equipamentos e 
das Instalações e a sua conservação e manutençl'lo, bem como a mdhoria c a 
expansão do serviço, na medida das necessidades dos usuários: 

O generalidade: a universalidade da prestação de serviços; 

gl eficiência: a execução dos serviços de modo a a ssegumr. em 
caráter permanente, a busca de eXcelência. qualitativa e quanlltaUvamente. no 
cumprimento dos obJcUvos e das metas da concessão ou da pcmlfssl'lo: 

h) cortesia na prestação dos serviços: tratamento adequado aos 
usuários do serviço: · 

I) modlcldn<le da tarifa: a jus t:l correlação entre os encargos c a 
remuneração da concesslonâna c a rctribulcão dos usuários. 

§ 3• Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua 
lntcm•pção em situação de ~mcrgcncta ou após prévio aviso. quando: 

I - motivada por mzôes de ordem técnica ou de segurança dns 
Instalações: ou. 

coleUvldade. 
11 por Inadimplemento do usuário. considerado o Interesse da 

CIIPÍTULO m 
DOS DIREITOS E OBRIGIIÇÕES DOS USUÁRIOS 

Art. 8" Sem preJuízo do disposto na Lei n• 8.078, de 11 dr. 
setembro de 1990. silo direitos e obrigações dos usuários: 

1 - receber serviço adequado; 

11 · receber do po<ler concedente e <la conccsslonãria informações 
para a defesa de Interesses Individuais ou coletivos: 

111 - obter e utilizar o serviço. corn liberdade de escolha entre 
vãrios pres tadores de serviços. quando for o Cllso. observadas as nonnas do 
poder concedente: 

N - levar a o conhecimento do poder público e da concessioniiria 
as Irregularidades de que trnhnm conhecimento. referentes ao serviço 
prestado: 

V - comunicar às autoridades competentes os atus llicUos 
praticados pela concessionária na prestação do serviço; 

VI - contribuir para a pennanéncla das boas condições dos bens 
públicos através dos quais süo prestados os serviços. 

Parágrafo único. A.~ concc~lonãrla~ de serviços públicos. de 
direito público c privado, no Estado do Amap;\. sào obrigadas a oferccr.r no 
consumidor c ao usuário, dentro do mês de vencimento, o minlrno de 06 (seis) 
datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus dchitos. 

CIIPÍTULO IV 
DA POLÍTICII T IIRIF ÁRIII 

Árt . 9° A tarifa do scrvtço público concedido ou pernúUdo serii 
fixada pelo Poder Concedente no valor previsto no edital ou que resultar da 
licitação e preservada pelos regras de reajuste e revisão previstas em lei. no 
edital e no contrato. 

§ 1• Os contratos poderllo prever mecanismos de re:ljustc e 
revisão das tarifas. a fim de manter-se o equilíbrio econlimlco-Onaneeiro. 

§ 2• O reajusl~ corrcsponde ã atualtz.1.çâo da tarifa em 
decorrência <la perda do valor aquisitivo da moeda. 

§ 3• A revisão será realluda parn restabelecer a relação que ns 
partes pactuaram Inicialmente entre os encargos da concessionária c a receita 
da concessão. com a finalidade de manter o cqulllbrlo cconõmtco·finnncciro do 
contrato. 

§ 4° Ressalvados os Impostos sobre a renda. a criação, allcm\·âo 
ou e>.'tlnçdo de quaisquer tributos ou encargos legais, apõs a apresentac;ão da 
proposta. quando comprovado seu Impacto. Implica rã a revisão da tarifa, para 
mnls ou para menos, confnrmr. o r.aso. 

§ 5• Em haven<lo alter.tç:io unilateral do contrato que afete o seu 
Inicial cqullib110 económlco·financelro. o poder conce<lent~ devem reslabdrr•!· 
lo. concomitantemente à alteração. 

§ s• Sempre que forr.m atendidas as cund~s do contrato. 
considera-se mantido seu equilíbrio econOmlco·financelro. 

§ 7• Somente nos casos expressamente prel(islos em lei. a 
cobrança da tarifa poderá estar condlclonacla à existência de serviçu prcstaclo 
sem ônus para o u suário c que a tenda a padrões mínimos cstnbele<·itlus nessa 
legislação. 

anterior. 
;.r t . 10. A tarifa nào sem subordl.nada à legislação cspcc•Oca 

Art. 11 . A concessão de qualquer beneficio tarifário .,omcntc 
poderã ser atrlbuida mediante prévia autorização legislativa e desd~ que a uma 
classe ou cole tividade de usuários dos serviços. vedado, sob qualquer pretexto. 
o beneficio s ingular. 

ilrt. 12. A estipulação de novos beneficios tarifártos pelo poder 
roncedente Oca condicionada {I prevls.'\o. em lei. da origem dos recursos ou da 
s imultânea revlsdo da estru tura tarifária da concessionária ou pcrmlsslonilrlo. 
de forma a preservar o equUibrio econômico-financeiro do contrato. 

Art. 13. No a tendimento às peculiaridades de cada serviço 
público. poderá o poder concedente prever. em favor da concessionária. no 
edital de licitação. a possibilidade de ou tras fontes provenientes de rcccl!as 
alternativas, complementares. acessOrias ou de oroletos ru.sociados à 
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concessilo, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modlcldade das 
tarlfa.s. observado o disposto no Art. 18 desta Lei. 

Parágrafo único - As fontes de rccelw previstas neste artJgo serilo 
obrigatoriamente consideradas para a aferição do inldal c:qutlibrio econômico
financeiro do contraio. 

Art. 14. As tartfas poderão ser diferenciadas em função das 
caractetistlcas técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento 
aos distintos segmentos de usuários. 

CAPÍTULO V 
OA LICITAÇÃO 

Art. 15. Toda concessão ou permlssão de serviço pübli<.:o. 
precedida ou não d~ execuçilo de obra público. serà objelo de prévia licitação. 
nos termos da legislação própria e com observância dos principias da 
legalidade. moralidade. public idade, Igualdade, do julgamento por critérios 
olojellvos e da vinculação ao Ins trumento convocatórto. 

Art. 16. No julgamento da llcltac;âo serJ. considerado um dos 
seguintes critt!rios: 

I · o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado: 

11 - a maior oferta. nos casos de pagamento ao poder concedente 
pela outorga de concessão ou permissão, seja em dlnhetro. obras. 
equipamentos ou serviços: 

111 - a combinação. dois a dois. dos critérios referidos nos Incisos 
, I. 11 e VIl deste arugo: 

rv · a melhor proposta técnica. com preço fixado no edital: 

V - a melhor proposta ~m r.o.zào da combinação dos critérios de 
menor valor da ta.rtfa do serviço püblico a ser prestado com o de melhor 
têcnica: 

VI · a melhor proposta em ra71lo da comblnaç~o dos crit~rios de 
melhor oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica. ou: 

VII · a melhor ofe11a de pagamento pela outorga. após 
qualificação de propostas técnicos. 

§ 1' A aplicação do criterio previsto no Inciso 111 só será admltlda 
'quando previamente estabelecida no edital de licitação. Inclus ive com regras e 
fõrmulas precisas para avaliação cconómlco-financeira. 

§ 2' Para fins de apllcaçào do dispos to nos Incisos IV. V, VI e VIl 
deste arttgo, o edital de ltcttaçào conterá parãrm:Lms e exigências para 
formulação de propostas récnlcas. 

§ 3' O poder concedente recusará propostas manifestamente 
JncxcqQiveJs ou financeiramente lncompatlvcls com os ubjcUvos da llclla.ç.io. 

§ 4' Em igualdade de condições. será. dada prcferéncla à proposta 
aprc:>enlada por empresa brastlelm. 

§ 5• Nos casos em que o objeto da concessão admltlr soluções 
a lternativas. utilização de tecnologias dlsUntas ou variaçócs de execução. dos 
quais possam resultar rcpcrcussOeli significativas sobre o nlvcl do serviço a ser 
pres tado. Inclusive no que se refere à qualidade das obras ou produtividade e 
rendlm~nto elos serviços. c c.~tas altemaUvas de solução. de tecnologia ou de 
execuç-do puderem ser adotadas h livre escolha dos licitantes, de conformidade 
com os critérios objetivamente fixados c jus tificados no ato convocatório. e . 
facultado à Administração adotar os Upos de licitação previstos nos Incisos IV. 
V, VI e VIl do coput des te artigo. rus quais a propos ta técnica da !Jcttante será 
objeto de valortzaçào minlma. para efeito de sua classillcação ou não, que 
anteceder.!. sempre a anàllse da tartfa e da oferta, conforme o caso. 

. § 6' Poderá a Adminis tração exigir para n concessão de serviço 
publico. precedida ou não da cxecuçilO de obra pública. ou conccss.-\o de obra 
pública. proposta de metodologia de execução do serviço ou da obra pübllca. 
cuja avaliação. para efeito de sua aecltação ou não, será reallzllda apõs a fase 
de habilitação. mediante a aplicação de crltérto objetivo. facultando-se a 
utlliza~ào de now técnica. 

§ 7' O poder concedente poderá utUizar nas concorrênciaS para a 
outorga de concessão ou pcnutssào. o sis tema de pré-qualificação dos 
Interessados, observadas as nonnas de habilltat.-ão prcviRtas na legislação 
aplicável. 

§ a• (:; vedada n utilização de outros Upos de llcltaça.o não 
previstos n~ste artigo. 

Art. 17. A outorga de concessão ou pcnnlssào não terá c~nÍt~r 
de exclusividade. salvo no <!ll~O de Inviabilidade técnl<:a ou económlco 
j usllflroda no a to a que se rcrcrc o Art. 6" desla. Lei. 

Art. 18. Considerar-se-á desclassificada a propos ta que, para 
suo viabilização. necess ite de vantagens ou subsídios que não estejam 
p~evlamcntr. outortz.,dos em lei e à disposição de todos os concorrentes. 

Art. 19. O edital de concorrência observará. no que couber. as 
norma~ gerais da legislação própria sobre llcilatôc~ c contratos 
admlnl~tratlvos, e conterá, cspcclàlmente: 

I - o objeto, metas e prazo da conr.cssào: 

do serviço: 
11 - a descrição das condlçOes necessàrias à prcstaçAo adequada 

10 • os pr.lZOs para o recebimento das propostas. julgamento da 
ltclta.ção e assinatura do contrato: . 

IV · prdZO. local e horário em que serão fornecidos, aos 
Interessados, os dados. estudos e projetos necessártos à elaboração dos 
orçamentos c apresentação das propostas; 

V - os critérios e a relação dos documentos exigidos para a 
habilitação Jmidlca. quultficaçao técnica. qunUficação cconhmlco-llnancelra c 
regul<lridade fiscal dos Interessados: 

VI - as possíveis fontes de receitas altentaUvas. complementares 
ou acessórias. bem como as provenientes de projetos assoctados: 

VIl . · os direitos e obrigaçOes do poder concedcnt.c c da 
concessionária ~m rela.ção a alteraçOes c cxpansoes a serem realizadas no 
futuro, pard !aranttr a continuidade da prestação do serviço; 

VIII - os critérios de reajus te e revisão da tarifa: 

IX - os critérios. Indicadores, fórmulas c parâmetros a serem 
utilizados no julgamento técnico e econOmlco-flnancelro da proposta: 

X • a lndlcoçào dos bens reversíveis; 

Xl - as características dos bens reversíveis e as condições em que 
estes ser.io postos à disposição. nos casos em que houver s ido extinta a 
concessão antertor: 

XII - a expressa Indicação do responsãvel pelo ónus das 
desapropriações necessárias à execução de obra pública. ou para a Instituição 
de setvldâo administrativa: 

XIII · as condições de liderança da empresa responsàvel. na 
hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio: 

XIV · nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, 
que conterá as cláusulas ~ssenclals referidas no Art. 24 desta Lei. quando 
aplicáveis: 

XV - nos ca.sos de concessão de obra pübllca ou concessilo de 
serviço pübllco precedJdn da execução de obro pública, os dados prellmiuares 
relativos à caracteriZação da obra. sendo faculwdo à Admlnlstrnção. quando 
for o caso. ex.lglr do licitante a apresentação do projeto básico na sua proposla. 

de metodologia de execução ou proposta técJúCO. podendo o projeto executivo 
ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras: 

XVI - nos casos de pennlssào, os termos do contrato de adesào a 
serem nrmados. 

§ 1• Nos casos em que as obras públicas ou os serviços pübllcos 
a serem concedidos necessitarem de Investimentos da concessionária. o pode.r 
concedente poderá exigir que a licitante que apresentar a melhor propost:t 
comprove. previamente à homologação do procedimento administrativo 
licltatório c à adjudicação do objeto da licltaç-.du. de que dispOe ou disporá de 
recurno5 próp•1os ou de te rceiros para executar as obms. sob pena de 
desclasslficoção da proposta. 

§ 2' No caso de aportes de recursos de terceiros é facultado à 
Administração acella.r que a comprovação a que se refere o parágrafo anterior 
seja realizada mediante aprcscntaçllo de carta de compromisso firme de 
Instituição financeira de fi nanciar diretamente ou de captar recursos para o 
financiamento das obms e serviços. 

§ 3• O poder concc<lcntc llxará, no edll<ll de licitu~ão, o prazo dr. 
valldode das propostas, dccomdo o qual, os licitantes ficam Uberados dos 
compromissos u.ssumldos. 

Art. 20. Quando pemúUda. no licitação. a participação de 
empresas em consórcio. observar-se-ao as seguintes nonnas: 

I - comprovação de compromisso. pübllco ou portlcular. de 
cons lltu lçllo de consórcio. subscrito pelas consorciadas: 

11 • Indicação do cmpre:;a res ponsável pelo consórcio; 

UI - apresentação dos docu mentos exigidos plll'a n hnblltlaçào por 
parte de cada consorciado, admitindo-se. para efeito de qualificação técnica, o 
somatót1o dos quantitativos de cada consorciado. e, para efeito de quolificação 
econOmlco· financetra, o somatório dos valores do capital social ou. quando for 
o caso. do palrtmõn1o liquido de cada consorclodo, na proporção de sua 
respectiva parllcípaçào no consórcio, podendo a Administração estabelecer. 
para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores 
exigidos para o licitante Individual. Inexigível este acréscimo para os consórcios 
compostos. em sua totalidade, por micro e pequenas empresas ass im dcllntdus 
em lei: 

rv · Impedimento de participação de empresas consorciadas na 
mesma licitação, por lntennédlo de mais de u m consórcio ou lsoladYmcntc: 

V - responsabilidade solidária dos Integrantes pelos otos 
praliC'.ados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do 
contrato. 

§ 1• No consórcio de empresas brasilclr.o.s c cstmngclras a 
liderança caberá. obrigatori:>mente. à ~mprcsa brasileira. observado o disposto 
no inciso 11 deste artigo. 

§ 2• Sem prejufw do disposto no Art. 21. o licitante vencedor fico 
obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro 
do consórcio, nos lermos do compromisso rcfcrtdo no Inciso I deste arligo. 

§ 3' A empresa líder do consórcio é a responsável perante o podr.r 
concedente pelo cumprimento do contrato de concessão. sem prejuízo da 
responsabilidade solidár ia das demais consorciadas. 

Art. Zl . 11: facultado ao poder concedente. desde que prel!isto no 
edll<ll. no Interesse da olora ou do serviço a ser concedido. detennlnar que o 
licitante vencedor consUtua uma SOCiedade concessionária especifica para 
celebrar o contrato e executar a concessão. 

Art. ZZ. Os dispêndios com a contratação de estudos técnicos, 
planejamentos c projetos básicos ou executivos, pareceres. perícias. 
Investigações. levantamentos c avaliações em !,'t!r.JI, assessorias ou 
consultorias técnicas c auditorias financeiras ou trlloullirias. bem como a 
rcal11.açào de obras. despesas, amortizações, pagamentos c Investimentos 
necessários à licitação ou para viabilizar a nova concC6São, realizados pelo 
poder concedente ou com a sua autorização, devem ser ressarc idos pelo 
vencedor da licitação. desde que especificados no edital. 

Paràgraio único. A documentação técnica referente aos trabalhos 
referidos neste artigo dt.-vcrá ser posta à dlsposlçào dos Interessados na 
licitação. 

Art. 23. E: assegurnda a qualquer pessoa a obtcnç:'\o de ccriidil.O 
sobre a tos. contratos. dcclsOcs ou pare<"eres relativos à ltclla.çào ou às prüprias 
concessões. 

CAPÍTULO VI 
00 CONTRATO t>E CONCESSÃO 

Art. 24. Sào cláusulas essenciais do contrato d~ cont.'Cssào as 
rclaUvas: 

1 · ao objeto. à área. e o prazo da co!'ccssão; 

~ ·t·t• . ...t · -~ c 



Macapá, 18.08.2005 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 16 . 

11 · no mo<.Jo. furma c condtçOes de prestação do serviço: 

111 - aos crttér!os. Indicadores. fónnulas c parâmetros definidores 
da qua lidade do serviço: 

rv - ao preço do serviço c aos critérios e procedimentos pnrn 
rcaju5tc e a revisão das tarifa s: 

V - :~os direitos. garantias e obrigações do poder concedente c da 
concessionarta. Inclusive os relacionados ás prcvlsivcls necessidades de fu tura 
a lteração c expansâo do serviço e conseqüente modem~nr;ào. aperfeiçoamento 
e ampliação dos equipamentos e das lnsUtlaçOcs; 

do SeiViço; 
VJ - aos direitos c deveres dos usuários para obtenção c uUilznçáo 

VIl - aos requisitos minlmos de desempenho tecntco da 
concessionária. bem usslm sua aferição pela fi scallzaçào por lntcnnédto de 
indlccs ou critérios apropriados: 

VIII - a fom1<1 de fiscnlização das tns talaçOes. dos equipamentos. 
dos métodos e práticas de execução do se!VIço. bem como a Indicação elos 
órgãos competentes pam exercê-la: 

lX - as penalidades contratuais c administrativas a que se s ujeita 
a <·onccss tonária e s ua fonna de aphcaçàu: 

X - :~os casos de extinção da concessão: 

XI - aos bens reversíveis; 

XII - aos critérios para o cálculo e a fonna de pagamento das 
Indenizações devidas à concesstonârta, nos casos previs tos nesta Lei: 

XIII - as condições para a prorrogação do contrato. quando for o 
cnso: 

XIV · a obrigatortedadc. fomJa e periodicidade da prestação de 
contas da concessionária ao poder concedente: 

XV - a ex.igéncla da publicação ele demonstrações fmanL-clras 
periódicas da concesslonâria: c 

• XV1 • :lO foro e ao prOL'Csso :lmtgávcl <.Je solução das dtverjléncias. 

§ t• Os contratos relativos à conccs!lão de serviço público. 
precedido ou não da execução de ohra pública, dcvcrdo. adicionalmente: 

I · estipular os cronogramas fislco-nnancetros de execução das 
obms e serviços vinculados à concessão: 

LI - exigir garantia do fiel cumprimento. pela conccsston.-'lria. das 
obrigações relativas as obras e serviços e vinculados à concessão: 

111 • estabelecer a forma de participação dos us uários na 
fis calização. bem como :1 publicação pc1iódlca de relatórios sobre os s erviços 
prestados. 

§ 2• As cláu sul:ls relativas ao desempenho têr.nlco da 
concessionária serão vinculadas às sanções admlnlstratlvns progressivas . que 
guardarão proporcionalidade r.om o prejuízo efeUvo ou potencial causado ao 
}JOdcr concedente ou UO.:) usuâr1os . s em prejuizo das pcnaUdades de natureza 
civil e penal cabivets. 

§ 3• O prazo do contrato ele concessâo n:lo poderá ser superior a 
25 (vinte c cinco) anos, podendo ser prorrogado por Igual período, deseJe que 
pre,·lamente estabelecidas no edital de hcllaçào as exigências a serem 
cumpridas pela concessionária para a prorrogação do contrato. 

§ 4• O prazo da concessão deve à tcn<.Jer, em cada caso, no 
Interesse públlco c as necessidades ditadas pelo valor do Investimento. de 
modo a assegurar a modtctdacl~ das lar!fas. 

Art. 25. Incumbe à conccsstonârta a execução do serviço 
cunccdldo. cabendo-lhe responder por lodos os prejuízos causados ao poder 
coucedcntc. aos us uários 011 a tc•·celros. sem que a nscaliwçào exercida pdo 
órgão competente exclua ou atenue essa rcspunsabllldaclc. 

§ t• Sem prejuí:GO da rcsponsabUidaclc a que se refere este artigo. 
a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de 
atividades Inerentes. acessórias ou complementares ao serviço concedido. bem 
como a tmplcmcnlaçâo de projetos associados. 

§ 2• Os contratos celebrados entre a concesslonána e os terceiros 
a que se refere o parágrnfo anterior rcger-se-ão pelo dlrt:lto privado, não se 
est-.belecendo qualquer relação jurídica entre os te rreiros e o poder 
concetlenlc. 

§ 3• A execução das atividades contratadas com terceiros 
pressupõe o cumprimenlu das normas rcgulamcnrarcs d:l modalidade do 
serviço concedido. 

Art. 26. É admitida a s ubconccssâo. nos tennos previs tos no 
contrnlo de concessão. desde que expressamente autorizada pelo poder 
concedente . 

§ 1• A outorga <.Je subeoncessüo será sempre precedida de 
concorrência. 

§ 2• A .~ub!'onces~tonária se sub-rog:~rã de todus os d ireitos e 
obrigações ela subcouccdcntc dentro dos limites ele subeoncessâo. 

Art. 27. A transferência de conc-essâo ou do controle sociel.ário 
da concessionária s em pr~vla anu ência do poder concedente Implicará a 
cnd ucldade da concessão. 

Parágra fo úntco. Para fins de obtenç:lo da :muencia de que trata 
este artigo o pretendente devera: 

1 - a tender às eXIgências tie capacidade técnica. Idoneidade 
financeira c regularidade juridlca e fiscal necessârlas à assunção du serviço: 

11 - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do cont rato em 
vigor. 

Art. 28. Nos contratos de financiamento. as concessionárias 
poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limlle 
que não comprometa a opcrar.tonallzação e n continuidade dn prestação tio 
serviço. 

CAPÍTULO vn 
DOS ENCARGOS CO PODER CONCEDENTE 

Art. 29. Incumbe ao poder concedente: 

regulamentar o serviço concedido e Osc<!liz."\r, 
permanentemente. a su:~ pres tação; 

11 - aplicar as pcnallclndes regulamentares e contratuais: 

111 - Intervir na presi.açt10 do serviço. nos casos c condlçócs 
previstos em lei: 

IV · extinguir a concessão. nos casos previstos nesta Lel e na 
fonna prevista no conlrnlo: . 

V - homologar reajustes e proceder à revisão das lartfas na fonna 
desta Lei, das nonn:ls pertinentes e do oontralo: 

VI - cumprir e fazer cumprir as dis posições rcgul:unentar~s do 
serviço c as clúusulas contrnluals da conccssâo: 

Vll - zela r pela boa qualidade do serviço. receber. apurar L' 

solucionar quetxas e reclamações dos usuários. que serão cientificados. em até 
30 (trinta dias). das provldénclas tomadas: 

VIII · declarar de utilidade pública os bens ncccssó.rios à 
execução do serviço ou obra públlca. promovendo as desapropriações. 
diretamente ou mediante outorga de poderes à conces.slonària. caso em que 
será desta a responsabilidade pelas lndemzações cabivcls: 

lX - declarar de necessidade ou ulllldacle pública. para fins de 
lnslltulção de servidão administrativa. as áreas necessárias à implantação de 
insla laçócs concedidas. bem como os demais bens necessilrios à execuçiln de 
serviço ou obra pública. promoven do-a diretamente ou mediante outorga de 
poderes à concessionária. casu em que será d~st..• a responsabilidade pelas 
Indenizações cabivels; 

X csllmular o aumento da qualidade. produtividade. 
preservação do melo-ambiente c conservação: 

XI - Incentivar a compcUtlvldade; 

XII - estimular a formação de assoclm;ões de usuários para a 
defesa de Interesses relal tvos ao serviço. 

Art. 30 . No cxerciclo da fisca lização. o poder concedente terá 
acesso aos dados relaUvos á administração. con tabilidade. recursos tccnko~ . 
cconõmlcos e financeiros da concessionária. 

Par.igrafo ú nico. A fi scalt?-<lÇiiO elo serviço será fei ta por 
lntcnnédto de órgãos técnicos ou entidades do pod er concedente ou por órgãos 
e enlld:ldes da llclmlnistraçào Pública Municipal. direta ou Indireta. com cl~s 
conveniados. e. periodicamente. r.onfonnc previsto em nonna regulamr.ntnr. 
por comJssüo composta de representantes do poder concedente. da 
concessionária e dos usuários. 

CAPÍTULO VIn 
DOS ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA 

Art. 31. Incumbe à concessionária : 

I - prcstnr serviço adequado. na forma prcvis l" nesta Lei. nas 
nom1as técnicas aplicáveis c no contrato: 

11 - man ter em dia o Inventário e os registros dos bens vincu lados 
à concessão: 

111 - pres tar contas da gestão do serviço ao poder concedente e 
aos u suários. nos tenn os definidos no contrato: 

IV - cumprir r. fazer cumprir as nonnas do st:rviço c as clausulas 
COlltr.lluals da concessão; 

V - pennltir aos encarregados da fisc-allzaçào livre acesso, em 
qualquer époc:> . às obras. aos equipamentos e às Ins talações iulcgrantcs do 
scrvtço. bem como a seus registros contábeis; 

VI - promover as desapropriações c constituir as servidões 
autort1.adas pelo poder conccdcnlc. confonne previsto no ediUtl e no contrato: 

VIl - zelar pela Integridade dos bens vinculados à pres tação do 
serviço. bem como segurá-los adequadamente: 

VIII - captar. aplicar c gerir os recursos financeiros ncccssârtos á 
prestação do serviço. 

§ t• A concesslunâria que receber bens c lnstalaçOes rcverlloJos 
ou entregues â s ua adminis tração deve an·ar com a responsabilidade pela 
manutenção e conservação dos mesmos. assim r.omo pela s ua reposição. 

§ 2• As contrntaçóes. Inclus ive de mllo-clc-obra. lcllas pcl~ 
concessionária serâo regidas pelas disposições de: d ireito privado c pela 
legislação trabalhista. não se cstabcl~cendo qualquer relação entre os terceiros 
c-ontr.1lados pela concessionária e o poder concedente. 

CAPÍTULO IX 
[)A INTERVENÇÃO 

Art. 32 . O pod~r concedente poder.\ Intervir na concessão. com o 
fi m ele assegurar a adequaÇãO na preStaÇàO dO SCIVÍÇO, bem COillO 0 Del 
~umprimenlo das nonnas contratuais. regulamentares c legais pertinentes. 

Pa rágrafo único. A lntcrvençào far-sc-fl por decreto do poder 
concedente. que conterá a designação do Interventor. o pmzo da inlcrvellçflo c 
os objetivos e limites tia medida. 

Art. 33. Declarada a Intervenção. o poder concedente dever;,, nu 
prazo de 30 (trinta) d ias. lnsUturar procedimento admlnlstrntlvo p:.ra 
comprovar as causas determlnanlt!s da medida c apurar respons:~bllldades. 
aMcgurado o direito de ampla defo:sa. 

§ t• Se ficar comprovado que a Intervenção não observou os 
pressu postos legais c regulamentares será dcclara<.Ja s ua nulidade. devendo o 
serviço ser Imediata mente devolvido à concessionária. sem prejuízo de seu 
direito à tndentzaçao. 

§ 2• O procedimento administrativo a que se refere o cuput cles lc 
artigo deverã ser concluido no pr:l?.o de até 180 (cento e oitenta) dias. sob pena 
de cons iderar-se Inválida a lntcrvenÇào. 

Art. 34. Cessada a intervenção. se não for extinta a concessão. a 
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administração do serviço será devolvida à concessionária. precedida de 
prestnçilo de contas pelo Interventor . que respondem pelos atos praticados 
durante a sua gestão. 

CAPÍTULO X 
DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

Art. 35. Extingue-se a concessão por: 

I · advento do lermo contratual: 

11 - encampaçào; 

111 · caducidade: 

IV - rescisão: 

v · anulaçãO; 

VI - falência ou extinção da empresa concessionária c falecimento 
ou Incapacidade do Ulular. no caso de empresa Individual. 

§ I o Extinta a concessão. retomam ao poder concedente todos os 
bens reversíveis. direitos e privilégios transferidos à concesslonártn confonnc 
previsto no edital c <'.stabelecldo no contrato. 

§ 2' Exllnta a concessão. haverá Imediata assunção do serviço 
pelo poder concedente. procedendo-se aos levantamentos, avaliações r. 
liquidações necessários. 

§ 3' A assunção do serviço autoriza a ocupação das lnstalaçOes e 
a utlll1..aç.ào. pelo poder concedente. de lodos os bens reversh·cis. 

§ 4 • Nos casos previstos nos Incisos I e 11 deste artl!:O. o poder 
concedente. antecipando-se i\ extinção da concessão. proccdeni aos 
Jc,•antruneulos e avaliações necessários à determinação dos monlantes da 
indcnl?.ação que ser-.1 devida à r.oncesslonâria. na fom1a dos arts. 36 c 37 desta 
Lei. 

Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-â com 
a tndentzaçào das parcelas dos lnvesUmentos vinculados a bens reversivcls . 
a inda nilo amortizados ou depreciados. que tenham sido realizados com o 
obJetivo de garanur a continuidade e atualidade do serviço concedido. 

Art. 37. Considera-se cncampação a retomada do serviço pelo 
poder concedente durante o prow da concessão. por motivo de interesse 

·público. mediante lei autorizaliva espcci11ca c após prévio pagamento da 
Indenização, na ronna do artigo anterior. 

Art. 38. A incxccuçllo total ou parcial do contr-ato ucarrctará, a 
critério do poder concedente. a declaração de caducidade da concessão ou a 
aplicação das sanções contratuais. respeJtadas ao; dJsposiçOcs eles te artigo. do 
art. 27. e as nonnas convencionadas entre as partes. 

§ I" A caducidade da concessão podem &er declarada pe lo pod~r 
concedente quando: 

I · o serviço esuvcr sendo prestado de forma Inadequada ou 
dcnclenle, tendo por base as normas. critérios. tncllca dores c par'.unetros 
dcOntnores d:1 qua!Jd:~.de do serviço: 

11 - a concessionária descumprir ctãusulns contrntuais ou 
disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão; 

111 - a concc.,sionárla paralisar o serviço ou concorrer para tanto. 
ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior: 

IV - a concessloniirla perder as condições económlca,, léc.ucas 
ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concctlldo; 

V - o concessionária não cumprir as pcnallctadcs Impostas por 
lnfr:.çõe~. nos dcvtclos prnws: 

VI - a conccsslonál1a não atender a lnUmaçiio do poder 
concc<.lcnlc no semillo de regulari?.nr a prestação do serviço: e 

VIl - a concessionária for condenada em sentença trnnsl!adu em 
julgado por soncgaçilo de tributos. Inclusive contribuições sociais. 

§ 2' A declaração da caducidade da conce~o deverá ser 
precedida da vcrincação da Inadimplência da concessionária em processo 
admlnlslrntlvo, assegurado o direito de ampla defesa. 

§ 3" Nilo :rer-.1 Instaurado prO<'esso adminlslr-.>livo de 
inadlmpli:ncla antes de comunicados à concesslonârla, detalhadamente. os 
descumprimentos contratuais referidos no § I' deste a.rttgo. dando-lhe um 
prazo para corrigir as falhas c transgressões apontadas c para o 
enquadramento, nos tcm1os contratuais. 

§ 4" Ins taurado o processo administrativo e comprovada a 
tnadtmplencta. a caducidade será declarada por decreto do poder concedente. 
Independentemente de Indenização prévia, calculada no decurso do processo. 

§ 5" A Indenização de que trata o pamgrnfo anterior. serà dr.vida 
na' forma do Art. 36 desta Lei c do contrato. descontncto o valor das mult.1s 
contratuais e dos danos causados pela concessionária. 

§ 6• Declarada a caducidade. não resul tará pnm o poder 
concedente qualquer csp~ctc de responsabilidade em relação aos encargo~. 
ônus. obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados ela 
concessionária. 

Art. 39. O contrnto de concessão poder-.1 ser rescindido por 
Jniclallva da concessionária. no caso de descumprimento das normas 
contratuais pelo poder concedente. mediante açllo judicial especialmente 
intentada para esse nm. 

Par-.igrafo único. Na hipótese prevista no capul deste artigo, os 
setviços prestados pelas concesslon.irtas nào podemo ser Interrompidos ou 
parnl15é1dos. alé a decisão judicial transitada em Julgado. 

CAPÍTULO XI 
DAS PERMISSÕES 

Art. 40. A permissão de serviço públko scrà fonnallzada 
mediante contmto de ndesAo. que obsct:Varâ os tem1os desta Lei, das demais 
normas pertinentes e do edital de licitação. Inclusive quanto à precaricdadt: c à 
revolo(abllldadc unilateral do contrato pelo poder concedente~ 

Parãgrnfo único. Aplica-se !ls pennlssOcs o disposto nesta Lei. 

CAPÍTVLO xn 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 41 . É facultado ao Estado cobmr pelo direito de exploração 
das obras e dos serviços públicos concedidos ou pemliUdos. nas <:ondtçôcs pré
estabelecidas no cdit:tl de llclt:Jçâo. 

Parágrafo único. O Inadimplemento da coucesslonária ensejam a 
aplicação da pena de caducldallc, nos termos previstos nesta Lei. 

Ar-t. 42 . Nos casos em que as obras ou serviços públicos 
explorados por pessoas Jurídicas sob controle direto ou lndlrelo do Estado, 
para promover a privaUzação simultaneamente com a outorga de nova 
concessão ou com a prorrogação das concessões exis tentes. o Estado poderâ: 

I - utilizar, no procedimento lldl.'ltOrio. a modalidade de lcllâo. 
observada a necessidade da venda de quanUdades mínimas de quotas ou ações 
que garantam a transferência dn controle soctel.ârio; 

11 - nxar. previamente, o valor das quotas ou açOes de sua 
propriedade a serem alienadas. c proceder a Ucllaçào na modalidade de 
concorrência. 

§ 1° Na elaboração dos editais de privaUzaçào de empresas 
concessionárias, o Estado dever.\ a tender as t:xlgénclas desta Lei. Inclusive 
quanto à divulgação da minuta do contrato de concessão. contemplando as 
cláusulas essenciais previstas no art. 24 desta Lei. 

§ 2' O d isposto neste artigo poderá ser apUcado, também. no caso 
de prlvatiwção de concessionária sob controle direto ou indireto dos 
Municípios. 

§ 3" Nos casos de prtvaUzuçào previstos neste artigo. é facultado 
no puder concectr.ntc outorgar nova concessão :.em efetuar a reversão prévia 
dos bens vinculados à concc~<São. 

Art. 43 . O disposto no art. 42 se apüca. lambem. aos casos em 
que a concessionária de obra ou serviço público ele competência dos 
Municípios ror empresa sob controle dlrc~o o•J Indireto do Estado. 

§ I o Para os efeitos previstos neste arUgo. a realização. pelo 
Estado. de leilão obJetivando a prlvnlll'A'lçào du empresa sob seu controle direto 
ou Indireto stmultaneumente com a outorga de nova concessão de obms ou 
serviços de competência dos Munlr.iplns. ou, ainda, a prorrogação das 
concessões existentes. serâ precedida da fornlaii.Znçi\o de cunvénlo de 
delegação entre as partes . 

§ 2" O disposto no par-.lgrafo anterior se aplica, também. à 
outorf!a de concessão. pelo Estado. de serviços público~ municipais a ele 
delegados mcd:ante convento. 

§ 3' No:> lnstmmentos de convênio constarão cláusulas prevendo 
a aplicação da legislação estadual na cobrança de t.arira 011 de outra forma àe 
cobr-.mça cabível que não contrarie a legislação estadual. 

Art. 44. O F:stado poderá destinar recursos flnancelros para a 
construç;lo. conservação, melhoramento. Cltpansão ele capacidade. operação e 
modcml?.aç;\o de obrns e serviços públicos municipais. desde que lals obras e 
serviços nào sejam de responsabUtdade da concessionária. 

Art. 45. Para os fins previstos nesta Lei, a concesslonána que 
receber bens e Instalações do Estado ou dos Municípios. já revertidos ou 
entregues à SL'3 administração. deverá: 

I - arcar <:om a rcllponsabtlldade pela manutenção e conservação 
elos mesmos: 

11 - rcRponsablllz.~r-se p.:la reposição dos bens c cqulpnm-.n tos. 

Art. 46. Extinta a concessi:lo. o poder ~-oncedente procederá a 
sua llellaçào, nos termos desta Lei. 

Ari'. 47 . O 'flibunal de Contas e os órgãos integrantes do sigtcma 
de controle In terno poderão solicitar pam exrune, antes da abertura da~ 
propostas. cOpia de edital de llcltnçr\o já publicado, obrigando-se os Orgào'J da 
Admlnlslr-dçáo à adoção das med!das corretivas que. em função desse exame. 
lhe forem determinadas. 

Art. 48. Os órgãos <.lu /ldmlnlslraçâo podcrilo expedir nonnas 
rclallvas aos procedimentos operar.tonais n serem observados na cxecur;"ão das 
concorrcnctas para outor~:a de concessão. no ãmbtto de suas competenck:s. 
observadas as dlsposlçOes desta Lei. 

Parágrafo único. As nomms a que se refere este artigo. após 
aprovadas pd a autoridade competente. deverão ser publicadas na tmprcnSil 
oficial. 

Ar-t. 49. O Poder Público procedem. periodicamente, a avalln..;:io 
dos concessoes e permlssOes de obras c serviços público ... 

Art. 50. FI r .a o F..stado autorizado a receber delegação. por 
Intermédio de convênio a ser celebrado com os Municípios. para admtnlstmr c 
explorar. diretamente ou mediante concessão, pelo prazo de até 25 (vinte e 
cinco) anos. prorrogável por Igual período, serviços públicos munlr.lpals etc 
saneamento básico. 

Pamgrafo único. Na concessão dOR serviços de que trata este 
artigo o Estado assegurará: 

I - continuidade na prestação dos serviços públicos, atendidas as 
cxJgencias de prestação de serviço adequado, nos lermos estnbelecldos no art. 
7' desta Lei; 

11 - prioridade para a conclusão de obras paralisadas ou em 
atraso. recuperação. modernização e expansão dos sistemas cx.1stcn t~; 

111 - universalidade na prestação dos serviços: 

IV - uso racional dos bens coletivos. Inclusive os recursos 
naturais: 

v - eficiência das empresas cunces,ilonârias. visando ~ elevação 
da compcUUvldade global da economia estadual: 

VI - a competência do., Municípios para realizarem aUvidadcs 
complementares de flscallzacào e controle dos serviços prestados nos 
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respectivos tenitõrtos. com parttclpaç<'lo dos Ulluártos dos serviços. 

Art. 51 . E:sta l..ct entra em vtgor na dala de sua publicação. 

Macopcí, I R de agosto de 2005 

LEI N° 09 I 7 DE I 8 DE AGOSTO DE 2005 
Autoriza o Poder Executivo a ceder o 
uso do espaço físico do Parque de 
Exposição de Fozendinho E~heiro 

Agrônomo Antônio Roberto Ferreiro 
da S ilvo, e dá outros providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que o Assernbliio Legislativa do Estado do Amapá 
aprovou e eu, nos termos do ort. 107 da Constituição EstodU<II, sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. I 0 P'tca o Poder E:1<ecuUvo E:st.ndunl autorizado a ceder o uso 
elo espaço fisico do Parque d~ Exposição da fazendinha Engenheiro A!(rônomo 
Antônio Roberto P'c rreira da Silva. situado no Distrito de Vazendlnha. Municlplo 
de MaC"ap:\. 

Art. 2° A cc~si\o de uso da área ser-.i d~:sUnada à Implementação 
c ao desenvolvimento de atiVIdades que visem à dtnamt7..açào do P'Mquc de 
Exposição. 

Art. 3° A cessão de que trata esta Lei poderá ser realizada com 
pessoas jurídicas de dtrello prtvaclo, de caráter cooperaUvo, a.ssoclaUvo ou 
comunitário. devendo os dlrellos e as obrigações decorrentes ela cess:lo serem 
estabelecidos em convénlo ou contrato a ser celebrado entre o Govemo do 
Es tado do Amap:í - GEA c a tnslllui<;àO cessionária. 

§ t• O convênio ou contrato de que trata o caput deste artigo 
estabelecerá. ainda. o seguinte: 

I - a forma como será estabelecida a cessão: 

11 - o prazo. com te rmo Inicial e lermo nnal da cessão: 

111 - demais comlições de realização du cc:Jsão. 

§ 2• No caso de área não constnrida, o prazo contratual nào 
podcni •er Inferior a 10 (dc-l] anos de cessão. 

Art. 4° O proct•dtnwntn ck rr.s~;\o lk l i SO d~t úrca prl'vis la fl l'Hta 

Lei >l'rú rcl-(ularncntmia pur ato elo Chefe elo i'IJch:r f.xcru tlvo. 

Art . 5° E:stn Lei cmra em vigor na dnt.1 cl•· sun puhlicnção. 

Mocapó, 18 de agosto de 2005 

LEI N° 09 l R DE 18 DE AGOSTO DE 200!5 
Autorizo o Poder Executivo o criar o 
Fundo de Aval pQI'Q oferecer oval. em 
operações de f inanciamentos, junto às 
instituições f inanceiras oficiais. nas 
condições que especifica, e dá outras 
provid~nclas . 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que o Assembliio Legislativo do Estado do Amopó 
aprovou e eu, nos termos do ort. 107, da Constituiçêlo Estadual, sanciono a 
seguinte Le:i : 

Art. t• Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a criar Fundo 
de Aval, de natureza financeira. destinado a oferecer aval, em operações de 
financiamentos ou crédito realizadas por empresas. com domicilio no Estado elo 
Amapá. junto às tnsUtulçlles financeiras ollc lals . 

§ t • O aval será concedido, exclus ivamente, em projetos de 
desenvolVImento de allvldades produtivas priorlzaclas no Plano de 
Desenvolvimerrto tnlegradó - Amapá Produtivo. conforme sumário executivo 
constante no Anexo desta Lei. 

§ 2• A gestdo financeira do Fundo de que trata esta Lei será de 
responsabilidade da Secretaria de Estado do Planejamcnt?· Orçamento e 
Tesouro. 

Art. 2° Constituem recursos do Fundo de Aval: 

1 - 2% da arrecadação do ICMS. na parte correspondente no 
Governo do Estado do Amapá: 

11 - alé 50% das receitas ortgtnadas das contrlbutçoes financeiras 
pagas pelas empresas que exploram recursos núnerals e hídricos. conform~ 
d ispuser o Regulamento: 

111 .'as comissões cobradas por conta da garantia prestada com 
recursos do Fundo, conforme dispuser o Re.I(Uiamcnto: 

IV - os resultados das aplicações financeiras- dos recursos do 
Fundo: 

V - a recuperação de crédito de operações honradas com recursos 
por ele providos: 

VI · outros repasses ortundos do Estado. conforme previsto em 
Regulamento: 

Vll · 30% das contribuições e outras receitas ortunda.. do uso e 
manejo de prod.utos norestals. 

§ 1• O saldo positivo apurado em cada cx.-rcicio será transferido 
para o exercício seguinte. a credito elo P'undo de Aval. 

§ 2• A dlsponliJilldadc Onancelra do fundo d<• Aval será aplicada 
na Instituição nnancclra gestora do fundo: 

§ 3" O valor da comtssâo a que se refere o Inciso 111. do art. 2' 
des la Lei. será cobrado em cada uma das operações c ao f undo de Aval. pela 
lnslltul<;ão nnancctm gestora do F'undo. 

§ 4• f ica o Poder Exc~uUvo autorizado a fazer um aporte Inicial 
para o F'undo de Aval correspondente a I 00% (cem por cento) elo saldo 
existente do fundo de UesenvoiVImcnto Industrial c Mineral do Estado elo 
Amapa - FUNDI MA. no dota da publ!cação desta Lei. 

§ 5" Os recur.;os, créditos e saldos existentes no Fundo de 
DesenvolVImento lndustr1al e Mineral do Estado do Amapá - FUNDIMA scrào 
revertidas para o Fundo de Aval. 

Art. 3° O Poclcr E:xccuUvo Indicará a insillulç.1o nnancctra 
~estom do 1'\mdo ele Aval. dentre as Instituições financeiras de natureza 
públlcn, devendo os direitos<: as obr1gações, decorrentes dessa condi<;ilo. serem 
estabelecida~ em convento a ser celebrado entre o Governo do E.~tado do Alllapà 
· CF:A e a tnsUtui<.;ào financeira de natureza pública tndtc:~da, onde scrllo 
estabelecidos. ainda: 

I · a rorm" <'Orno será prestado o aval nas operações ele crêdlto 
rr.1 1lz.~d:~s por outras tnstt tuiçl>es financeiras: 

11 - o volume máxlmo de operações que serao avallz.~das: 

IIl - os percentuais da comissão prevista no Inciso lll do art. 2• 
desta Lei. 

Art. 4° O f').rndo de Aval suplementar poderá. cobrir até 100% 
(cem por cento] do valor ele cada operação de crédito. 

Parágrafo único. O aval será prestado umn llnica V e'L para cada 
beneficiário em uma mesma atividade. 

Art . 5° O Poder Executivo podcra exigir do beneficiário contra
garantias que assegurem o retomo dos recursM do Tesouro Estadual. mcdtante 
llegulamentaçào própria. • 

Art. é i\ lnslllulção Onancetra credora elo projeto aprovado nas 
condições desta t e:!. somente poderá executar o Fundo para paJ:amcnto do 
débito depois de provar que promoveu todos os meios de cobrança da diVIda 
d iretamente-do IJeneficifl.rto. 

Art. 7° Fica criado o Comitê de Avaliação ele Projetos, com funçào 
deliberativa. que lerá sun composição c atlibni<;Oes estabelecidas por a ro do 
Chefe do Poder E:xecuttvo. 

1994. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° Revoga-se em especial ela Lei n• 144, ele 28 de janeiro de 

Mocopó, 18 de agosto de 2005 
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O presente estudo foi idealizado pela Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Econômico (SEDE), com o objetivo de selecionar quais as 

atividades produtivas. georeferenciadas: capazes de induzir a constituição de 

Pólos de Desenvolvimento, que deverão receber estimules e apoios locados 

visando alavancar a economia do Estado. 

A decisão de sua realização foi fundamentada na Imperiosa necessidade 

da elaboração de um Plano de Desenvolvimento SocioeconOm1co para o Estado, 

com embasamento técnico-cientifiCo. envolvendo um planejamento participalivo 

com a adesão de todas as instituições públicas e Qrivadas que atuam no setor 

produtivo, como as que compõem a Secretaria Especiàl de Desenvolvimento . 
Ec;onõmlco: bem como instituições externas, como o SEBRAE/AP. a EMBRAPA e 

as entidades de classes empresariais. 

O desdobramento do estudo está focalizado na implementação de ações 

interlnstitucionais integradas de curto, médio e longo prazo, voltadas para a 

criação de um ambiente favorável para o surgimento e consolidação de micros, 

pequenos, médios e grandes empreendimentos. com base nas vocaçoes, 

vantagens comparativas e potencialidades naturais do Estado do Amapá. 

O estudo teve como pressupostos fundamentais as qiretrizes 

estabelecidas para o setor econômico do Estado do Amapá. as quais são 

descritas a seguir 

1. Consolidar o Zoneamento Econõmico-Ecolôgico, o Gerenciamento Costeiro 

e o Sistema de lnformaçoes Georeferenciadas como instrumentos de 

planejamento e gestão econômico-ambiental integrada. 

2. Definir a polltica fundiária do Estado, especificando claramente o processo 

de arrecadação e ' destinação das terras publicas, bem como a 

regularização fundiária. 

3. Estabelecer uma política de desenvolvimento lntra-regional. com base nas 

potencialidades e fragilidades ambientais, tendo como prioridade a 

implantação de pólos de desenvolvimento, com integração dos setores 

econômicos. especialmente. por meio da instituição de Arranjos Produtivos 

Locais - API-s. 

4. Apoiar as atividades comerciais do Estado, e fortalecer a Area de Livre 

Comércio de Macapa e Santana - ALCMS estimulando novos 

investimentos. 

5. Estimular as atividades turlslicas (ecoturismo. turismo rural, turismo 

cientifico. turismo cultural . turismo esportivo. turismo de eventos. tunsmo 

religioso, turismo de negócios). 

6. Estabelecer uma política estadual de defesa agropecuária e inspeção de 

produtos de origem animal e vege.tal. 

7. Estabelecer uma politica de ciência e tecnologia para o Estado, com base 

na integração e no fortalecimento das instituições capazes de desenvolver 

a pesquisa articulada com o setor produtivo. 

8. Instituir instrumentos de controle de qualidade da produção industrial e da 

prestação de serviços. promovendo a criação de uma rede metrológica no 

Estado. otimizando recursos financeiros e humanos. 

9. Fomentar a cultura artesanal por meio de transferência de tecnologias e o 

desenvolvimento de produtos com qualidade, para serem comercializados 

no mercado local e externo. 

1 O. Desenvolver e fortalecer a cultura da cooperação e do empreendedorismo 

coletivo. por meio do apoio à capacitação continuada das associaçoes e 

cooperativas do Estado do Amapá. 

11 . Implementar programas de promoção do trabalho e de geração de emprego 

e renda, por melo do apolo a educação profissional e intermediação de 

mao-de-obra bem como do incentivo ao empreendedorismo. 

12. Estabelecer políticas creditfcias e de incentivos fiScais para o 

desenvolvimel)to do Estado do Amapá 

Conforme. os indicadores econômicos verificados. especialmente pelo 

IBGE (2000). o Amapa apresenta sérios problemas estruturais que estrangulam o 

desenvolvimento. listando-se resumidamente: 

Baixo nivel de atividade econômica: participa com apenas 0,2% 

do PIB do Brasil; 

Baixissima participação das atividades diretamente produtivas 

na composiçao de seu Produto Interno Bruto: 4.61 % no Primário 

e 8,69% no Secundário; 

Renda per capita extremamente baixa: R$ 5.233.00, ou seja 

69% da média nacional: 

Queda de posição no IDH-M entre 1991 e 2000: da 10" para a 

12' posição: 

Elevada taxa de crescimento demográfico: 6% ao ano. a mais 

alta do pais: 

Alta taxa de urbanização: cerca de 90%; 

Concentração da Renda: 20% mais ricos detém 42 vezes mais 

renda do que os 20% mais pobres; 

Principais obstáculos de ordem Instit ucional: 

a) as terras sob o dominio do Estado representam apenas 11 ,4% da are a 

total. Retirando-se daquele percentual as UCs estaduais e mais a reserva 

legal (80%). resta apenas 1,15% para a maioria das atividades 

econômicas (exceto ás pennitidas em algumas das UC's): 

. b) o orçamento publico estadual, em 2002, foi composto por 80.40% de 

Receitas de Transferências e apenas de 19,60% de Receitas Própnas. 

Isso comprova a alllssima dependência do Estado por recursos de 

transferências constitucionais e não constitucionais tanto para custeio 

como oara Investimentos. 
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Esses parâmetros balizam a necessidade Imperiosa de se estabelecerem 

nichos de segmentos produtivos que deverão se tomar alvos de ações tocadas. 

especialmente em termos de pollticas governamentais, de forma a impulsionarem 

o processo de desenvolvimento socioeconômico, centrados no trinômio: 

compelillvldade. emprego e distribuição de renda. Destacamos. ainda, que o 

Município de Oiapoque e o setor de turismo, por suas caracteristicas e 

especificidades. serão objeto da elaboraçao de um Plano de Desenvolvimento â 

parte deste documento. 

2 · METODOLOGIA 

2.1 . Referencial Metodológico do Plano Desenvolvimento Integrado 

Na busca da consecução dos objetivos foi u!ilizado o seguinte 

instrumental metodológico: 

a) Base referencial teórica: selecionada a Teoria das Vantagens Competitivas. 

de Michael Porter. Assim, detectar que segmentos deveriam ser alvos de 

políticas de cluslering para apoio â consolidaçllo e dlnamizaçllo de 

Arranjos Produtivos Locais (APLs) com posterior transformaçllo em 

clusters; e. finalmente, alguns setores ainda não expressivos ou mesmo 

Inexistentes, mas para os quais o Amapá apresenta alguns requisitos 

expressivos de atraçao, aos quais designamos como passiveis de 

"e~tímulos e atração às novas atividades"; 

b) Diagnóstico das atividades com vantagens comparativas reveladas: pelo 

uso da técnica dos coeficientes de VCRs - Indicador de Vantagem 

Comparativa Revelada, de Balassa. que revelam os nichos relativamente 

superiores da unidade geoeconômica local (o Estado) em termos da 

uniaade maior (Pais) no quesito Exportaçoes: 

c) Uso dos multiplicadores setoriais e de emprego. bem como dos coefteientes 

de efeitos para frente e para trás. De posse desses dados. foi elaborado um 

quadro dos seus relativos. ponderados por pesos estabelecidos pelá' 

Equipe, destacadamente para os multiplicadores de emprego e de efeitos para 

trás, produzindo um ranking das atividades; 

d) Levaram-se em consideração. ainda, diversos estudos setoriais já 

elaborados por várias entidades do Amapá, para iluminar determinados 

aspectos de cada atividade; 

e) A consolidação do estudo antecedeu a cerca de cinco apresentações para 

o corpo de técnicos do Governo e de entidãdes da área de pesquisa. 

ciência e tecnologia. bem como entidades representativas de empresários e 

de trabalhadores, colhendo sugestões que se refletiram em novos rumos no 

trabalho na medida em que os relatórios parciais (em número de três) se 

sucediam; 

n • Finalmente. na análise dos problemas e na formulação de propostas de 

politicas. considerou-se, também. pesquisa direta efetuada por amostra em 

todos os municípios do Estado, abrangendo todas as atividades 

econômicas existentes em cada um deles. 

2.2. Etapas de Desenvolvimento do Plano do Desenvolvimento Integrado 

1• Etapa 

Na primeira etapa foi efetuada a identificação e mapeamento dos aglomerados 

econômicos que 'poderiam ser transformados em APLs. em parceria 

mullinstHucional como também o estabelecimento dos critérios para a seleçllo 

dos Arranjos Produtivos Locais do Estado, com base em métodos universais 

mais adequados ~ara as necessidades do Amapá: VCR; Insumo/Produto: além 

do cotejo com os estudos e experiências realizadas e efetivadas a nlvellocal. 

2" Etapa 

Na segunda etapa foi procedido o levantamento estatístico das variáveis, por 

munlclpio, para subsidiar a localização dos Arrallos a serem trabalhados: 

detecção dos pontos de estrangulamento de sorte a deslartar desde logo a 

atuação inicial dos grupos, câmaras e/ou comitês constituidos para coordenar 

as atividades. 

3" Etapa 

Na terceira etapa esta sendo estabelecido o Sistema de Coordenação Geral 

(Fórum do APL e/ou Comitê Consultivo) e Sistema de Coordenação Local 

(Comitê Gestor do APL), bem corno a formalização do Protocolo de Intenções 

a ser firmado entre o Governo do Estado do Amapá e as várias instituições 

públicas federais e privadas parceiras do Plano. 

4° Etapa 

Esta etapa é dinâmica, onde está sendo construido de forma participativa o 

Plano de Desenvolvimento, estabelecendo as metas. implementação de açoes. 

monitoramento e avaliação de cada APL estruturado, conforme as 

competências e responsabilidSdes dos parceiros. Dessa forma. são 

caracterizados os principais problemas dos APLs, o levantamento das 

ameaças e oportunidades, pontos fortes e pontos fracos bem como os riscos e 

estrangulamentos. para desenvolvimento de cada Arranjo, tendo em vista a 

construção das parcerias tocais, e inicio do processo de execução dos Arranjos 

Produtivos Locais do Amapá. 

3- PROPOSIÇÕES 

3.1. Apolo a Arranjos Produtivos Locais (APLs) 

Nos últimos anos, têm-se registrado no Brasil inúmeras experiências 

exitosas por meio da abordagem de Arranjos Produ!ivos Locais como estratégia 

potencial de desenvolvimento. por envolver um grande número de atores públicos 

e privados de forma coletiva e participativa. 

Observa-se, ainda. que o Governo Federal acolheu-os corno conceito e 

foco no Plano Plurianual de Açoes 2004-2007, e o Ministério da Ciência e 

Tecnologia - MCT, o Ministério do Meio Ambiente - MMA, o Ministério da 

Integração Nacional · MIN. a Agência de Desenvolvimento da Amazônia- ADA, o 

SEBRAE, já vem implantando programas de ações aplicadas em diversos arranjos 

localizados em todo o território nacional. 

Nestes termos, o Governo do Estado resolveu em consenso com seus 

principais parceiros fazer dos APLs um dos focos de ação das pollticas de 

desenvolvimento econômico e sociai do Amapá. 

Pela definlçêo adotada pela REDESIST (Rede de Pesquisas em Sistemas 

Produtivos e lnovativos Locais da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) 

'Arranjos Produtivos Locais são aglomerações . territoriais de agentes 

econOmicos. polfticos e sociais • com foco em um cor1unto especifico de 

atividades econômicas - que apresentam vinculos mesmo que incipientes'. 

Lato sensu. todo APL constitui um tipo particular de cluster. formado por 

micros. pequenas e médias empresas, agrupadas em torno de um negócio 

(atividades similares e complementares), onde se enfatiza o papel desempenhado 

pelos relacionamentos formais e informais - entre os empreendimentos e as 

demais Instituições envolvidas (empresas produ!oras de bens e serviços. centros 

de pesquisa, centros de capacitaçllo e treinamento, unidades de pesquisa e 

desenvolvimento. públicas e privadas) . Os empreendedores compartilham ilma 

cultura comum e interagem, como um grupo, com o ambiente sociocutturallocat. 

Essas interações. de natureza cooperativa ou competitiva, estendem-se além do 

relacionamento comercial e tendem a gerar. afora os ganhos de escala. economia 

externas, associadas a socialização do conhecimento e a reduçao dos custos de 

transaçllo. 
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Utilizando-se da metodologia exposta, foi eleito como prioritários para 

recebimento de apoio visando seu crescimento e futura transformaçl'!o em c/usters 

os seguintes APLs no Amapá: 

1) PRODUTOS DERIVADOS DO AÇAI. 

Localizaçao: Industrialização: Santana, Macapá; Matéria-Prima: Santana, 

Macapá, llaubal, Mazagão e Calçoene. 

2) MADEIRA E MÓVEIS. 

Localização: Móveis e _PMVA: Distrito industiial (Macapá-Santana); Madeira: 

Macapâ, Santana, Porto Grande, Pedra Branca, Serra do Navio, Ferreira Gomes, 

Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho. 

A localizaçao espacial desses APLs foi deliberada a partir de consultas a 

diversas entidades, como as análises dos relatórios do Programa de 

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável - DUS e outros estudos do 

SEBRAE; o Zoneamento Ecológico-Econômico (IEPA); o Diagnóstico de 

Potencialidades (EMBRAPA): os dados de produçao municipal do IBGE: e outras 

feitas a técnicos de reconhecida competência e conhecimento acerca da realidade 

do Estado. Quanl o aos demais APLs, discutidos e selecionados que também 

deverão receber apoio do Governo do Estado. estilo relacionados conforme 

segue: 

3) TURISMO: 

O Estado possui pelo menos dois pontos fortes para um bem sucedido 

Plano de Desenvolvimento do Turismo, atividade que apresenta forte integraçi!o 

com outras (efeitos de arrasto): a particularidade de ter a única capital brasileira 

atravessada pela tinha do equador: e a rica P.aisagem convidativa para o 

ecoturismo. 

Locais: a serem determinados pelo Plano especifico do setor elaborado 

pelo SEBRAE/AP. que deverâ ser objeto de aprofundamento para um trabalho 

mais focalizado. 

4) GRÃOS (arroz, feljlio, sorgo, milho etc) 

Concentraçi!o da produção: áreas de cerrado, confofTTle exposto a seguir. 

5) MANDIOCUL TURA 

Visando reduzir a dependência - e. conseqilenlernente os vazamentos de rendà

a compra fora de arroz. milho, feijao e farinha de mandioca. Também se contribui 

para deter o êxodo rural e melhorar as condiçc:les de vida da populaçao do 

hintertand. sao alividadt!s oriundas do agronegódos ideais em termos de 

mercado, para áreas degradadas, aptas para grandes Investimentos, pois exige 

empresas com conhecimento tecnológico bem como determinadas áreas de 

cerrado, aproplladaa para essa finalidade. As culturas da soja e do aorgo nlo 

somente servirlo para atender 'o mercado interno e externo, como I~ 

servira<> de base para o posterior desenvolvimento da avicultura e da suinocultura. 

Locais prioritários: ~ ttaubal, ~. Porto Grande, Tartarugalzinho, 

Ferreira Gomes e Calçoene. Mtnd!oçultura: Macapâ, Oiapoque, Tartarugalzinllo, 

Pedra Branca, Mazaglo, Porto Grande, Laranjal do Jari e Calçoene. 

6) FRUTICULTuRA 

Culluraa ~aa: cupuaçu, abacaxi, banana, maracujá etc): Locala 

prloritirios: Porto Grande. Pedra Branca. MazaQêO, Calçoene, Tartarugalzinho, 

Laranjal do Jari e Serra do Navio. 

7) HORTIGRANJEIROS 

Prover a área periurbana do Estado desse gênero de produtos alimentares a 

preços men?res do que os obtidos pelas importações de outros Estados: 

aumentar a renda dos produtores e retê-los nas éreas rurais dos municípios 

produtores. Locais: Macapã, Santana, ltaubal e Porto Grande. 

8) PECUÁRIA DE CORTE 

Modernizar a criação de bovinos e bubalinos, com m~lhoria de qualidade de seus 

plantéis a fim de se obterem aumentos de produtividade: reduzir e mesmo eliminar 

as compras de outros Estados; a médio e longo prazo. com a erradicaçi!o das 

zoonoses, partindo para a conquista de outros mercados. Locais: Macapá; 

Amapá; Cutias; Pracuúba; Calçoene e Tartarugalzinho. 

9) PESCA ARTESANAL 

Dinamizar a atividade: abastecer o mercado estadual; ampliar a renda de seus 

pequenos pescadores. Locais prioritários: Maca pá; Santana, Calçoene, Amapá 

e Pracuúba. 

10) APICULTURA 

Ampliar a produtividade e melhorar a qualidade da produção, incluindo-se 

produtos com maior valor agregado, com vistas a suprir o mercado estadual e de 

outros Estados, melhorando a renda dos produtores e reduzindo sua evasão . .. 
Localb:açlio prloritárl.a: Macapá; Porto Grande, Mazagão e Pedra Branca. 

11) PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS 

Aumentar a produção de modo a garantir fluxos estáveis e suficientes para atingir 

o mercado externo ao Estado e também fornecer insumos para bioindüstrias 

locais, em especial de fitolerãpicos e litocosmélicos, aproveitando a intensa 

biodiversidade da biota amazOnlca no Amapá. Trata-se de elaborar um projeto de 

otimizar o aproveitamento, pelas comunidades presentes nas RESEX e demais 

UCAs onde tal explotaçao é permissível, nao somente da madeira via manejo. 

corno também das espécies vegetais que seri!o utilizadas como insumos para: a) 

fitolerápicos: b) fitoaromáticos: c) frtocosméticos: d) óleos comestíveis: e) fáticas e 

resinas para usos industriais: f) cipós, a exemplo do cipó-titica e g) alimentos. Em 

lodos os casos, a meta deverá ser a de implantar unidades de elaboraçao dessas 

matérias primas para se agregar valor na área, melhorando a renda dos 

produtores. T ambêm espécies da fauna deverêo ter projetos para crfatórios em 

cativeiro, com licenciamento do IBAMA. nos moldes dos projetos pesquisados pela 

ex - SUDAM, hoje ADA, de criatórlo de capivaras e outros animais. 

Locais: Laranjal do Jari; VItória do Jari; Mazaglo; Pedra Branca; Serra do 

Nlvlo; Macapá; ltaubal e Pracuúba. 

12) COMPLEXO OLEtRO.CERÃMICO 

Loc.llzaçlo: Santana, Macapá e Mazagao. 

3. Z Estlmuioa e AtraçJo a Novas Atividades 

Ademais, pro~se a criaçêo de grupos de trabalho que possam elaborar 

estudos de viabilidade técnica e econômica, de forma a se ana~sar a possibilidade 

de implantaçlo dessas novas atividades dotadas de consideráveis efeilos na 
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geração de emprego e renda. diven;lflcando-se a economia amapaense, 

relacionadas a seguir, em ordem decrescente de prioridade: 

MINERAÇÃO E SIDERURGIA: aproveitamento dos recursos 

naturais, como o ferro: o calcário; o manganês ainda restante: a 

brita; a possibilidade de petróleo e gás natural: e outros. 

Localização: Pedra Branca; Serra do Navio; Porto Grande; 

Tartarugéllzinho; Mélzagão e ainda outras áreas onde sejam 

mapeadas ocorrências minerais. 

INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES; a partir dos benetrcios fiscais 

da área de livre comércio. é plenamente posslvel a atração de 

empreendimentos para produçao desses produtos, em especial para o 

mercado da América Central e Caribe. Trélla·se de alividade de elevado 

efello em termos de emprego. Localização: Macapá; Santana. 

ROCHAS ORNAMENTAIS: dada ocorrência desses recursos 

em Calçoene, Ferreira Gomes, Tartarugalzlnho e Olapoque; 

bem como a localizaçlio do porto de Santana em relaçlio aos 

mercados Importadores (EUA. Espanha. llália. China); 

INDUSTRIALIZAÇÃO DO PESCADO: o Brasil. com a criação 

da Secretaria Especial dél Pesca, eslá voltando novamente os 

olhos para él exploração de suas costas, e o Amapá terá que 

aproveilllr essél janela de oportunidade. Os peixes oceânicos 

são tidos como ricos em Omega 3, com demanda em 

crescimento nas populações mais ricas. Localização: Macapá, 

Santana e Calçoene. 

AQÜICUL TURA: a aUvidade deve ser incentivada, inclusive 

co!Yl o aparato da pesquisa e assistência técnica. pois se pode 

exportar. tanto para o restante do pais: como para o exterior, 

variedades como o camarão. a lartaruga, o plrarucu, o tamuatá 

e outras. todas. variedades de alto preço no mercado. 
Localização: Calçoene; Pracuúba; Tartarugalzinho; Macapá, Amapá. 

Porto Gfande c Ferreira Gomes. 

BIOINDÚSTRIAS: o Amapá possui os insumos, em termos de 

óleos. látices. resinas, cipós, etc .... Torna ·se necessário um 

reforço no Centro de Pesquisas (IEPA) para consolidaçlio dos 

inventários florestais nas regiOes potenciais e. em conjunto com 

o Centro de tncubaçao de Empresas. buscar a maror agregaçao 

de valor ate chegar ao produto acabado, para colocaçao no 

mercado nacional, inicialmente e. em etapa posterior. após as 

necessárias qualificações para certificaçlio, no exterior. Janto 

dos fitoterápicos, dos fitocosméticos e alimentos. Localização: 

Lara!lal do Jari; Macapã, Vilóna do Jari. Mazagao. Pedra 

Branca, Serra do Navio e ltaubal. 

AVICULTURA: atividade de bom nível de emprego, mas que 

exigira inicialmente a base de insumos (ração) na forma do 

milho e produtos derivados da soja. Localizaçao: Santana e 

Macapá. 

SUINOCULTURA: Igualmente com bom posicionamento 

revelado na análise, mas dependente também, como a 

avicultura. da matriz de ínsu!f10S em termos alimentares. 

localizaçlo: Santana e Macapá. 

3.3. Serviços especializados 

O Empreendimentos sllvlculturals: se explorara o filão do 

seqOestro de carbono. a partir de 2005 com o Inicio efetivo da 

if11plantação do T ralado de Kioto. Contudo, trata-se de atividade que 

inicialmente poderá ser implantada apenas em escala piloto, para testar· 

se sua viabilidade em função da forte concorrência de outros palses, 

como a Rllssia. Localização: em função do ZEE. 

O Manutenção de turbinas de jatos comerciais: possível, 

dada a inexistência. entre os EUA e Jundial (SP). de outro centro 

especializado. aliando-se a vantagem da posição central na América. 

oferecendo economias de horas de vOo para os demandantes. 

Localização: Macapá-Santana. 

4. PLANO ESTRATIÕGICO 

4.1. Para os APls 

Com base na Metodologia do Desenvolvimento de Arranjos 

Produtivos locais- Projeto PROMOS I SEBRAE I BID, recomenda-se a criação 

de uma estrutura de gestão. Cámara Gestora. para a gestão compartilhada, 

monitoramento e avaliação para cada um dos APLs selecionados. Adaptando 

essa metodologia para a nossa realidade, propomos a nossa intervenção nos 

mesmos com base nos seguintes eixos de atividades. processos e açOes. com 

lempos distintos de atençlio. que precisam ser trabalhados simunaneamente e de 

formas próprias: 

a) Eixo 1: Dinâmica dos APLs; 

b) Eixo 2: lnformaçao e Acesso a Mercados: 

c) Eixo 3: Desenvolvimento Empres::rrial e Organização da Produção: 

d) Eixo 4. Acesso ao Crédito e 

e) Erxo 5: lnfra·Estrutura Produtiva. 

A estrutura proposta identificará. em seu conjunto, as seguintes questões· 

,. Pessoas e/ou instituiçôes·chave no arranjo (lideres. animadóres. atores 

e protagonrstas locais), identificando as suas relações; 

.,. A configuração do APL (contexto sócio-econõmico-cullurat. estrutura da 

sua cadera produtiva, formas de governança. estratégias inovativas. etc): 

.,. Obstáculos e condições favoráveis á capaddade de artlculação. 

cooperaçlio, interação e aprendizado; 

.,. Gargalos produtivos. tecnológicos. comerciais, de acesso ao çrédito. de 

recursos Humanos. etc: 

,. Necessidade de estudos específicos para promoção e Inserção do 

arranjo no mercado (ex. estudos sobre novos canais de comercialização. 

esludos de viabilidade do adensamento da cadeia produtiva local. 

estudos sobre novas tecnologias de uso comum, estudos para o 

desenvolvimento de novos produtos, etc); 

,. Ativos materiais e imateriais locais que possam ser utilizados, ao mesmo 

tempo, em estratégias de atração de investimentos e em estratégias de' 

ma1keling dos produtos e serviços e do território; 

1> Potencialidades e posicionamento competitivo (segmentaçlio. cánais de 

distribuição. concorrência. logistlca, etc) de mercado; 

,. Capacidade produtiva do APL. 
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Essa Câmara Gestora terá a função de coordenar e alinhar as iniciativas. 

observando prazos. atividades. atribuições e responsabilidades, motivação e 

comprometimento. entre outros. 

A Câmara deverá ler um Coordenador, escolhido pelos participantes do 

APL Sua função principal é ser o elo de lig<Jçao com o Governo e demais 

lnstitutções públicas de financiamento e de apoio. 

A Câmara deverá levantar o diagnóstico acerca do APL. ou seja: 

• Número de empreendedores envolvidos por local; 

• Caracterizaçáo do tipo de produto: 

• Seqüência de atividades para se ter o produto: 

' Gargalos da atividade 

• Propostas de superação dos gargalos; 

• Canais de comercialização para dinamizar a produção; 

' Estratégias mercadológicas; 

• Financiamentos; 

' Outros 

Com base nesse Diagnósllco, será feito um Plano de Desenvolvimento 

do APL. Esse Plano deverá cobrir dois momentos· o curto prazo. com um Projeto 

P1toto em ·uma área selecionada. o qual serv1rá de laboratório para o APL; e um de 

longo prazo, cobrindo todas as areas selecionadas. 

·4.2 Para as Atividades Novas 

Sugere-se que seja constituído um Grupo de Trabalho reunindo 

representantes qualificados da: SEPLAN: SAT; SEDE; SEICOM: SEAF: 

EMBRAPA; RI,JRAP; IEPA, PESCAP; DIAGRO; DNPM; SEBRAE; UNIFAP. 

Esse GT exammará cada uma das atividades novas sugeridas, 

designando técmcos para elaborar o d1agnóstico de cada uma. ~isando levantar as 

c_ond1ç6es para sua implantação no Estado. 

Deverá ser dado um prazo para cada levantamento e, ao final. o GT 

deverá ~voluir para a constituiçáo de uma Câmara Gestora que coordenará o 

processo nas etapas seguintes. 

5. GARGALOS INFRA-ESTRUTURAIS E TECNOLÓGICOS 

Conquanto os Comitês ou Câmaras Gestoras dos APLs e os GTs para 

atividades nt>vas ê quem deverão levantar os problemas e propor sugestões para 

cada caso, convém preliminarmente relacionar aquilo que foi detectado a part1r 

dos estudos jâ realizados por Instituições existentes no Estado. E o faremos por 

municlpio e por grupo de atividades. o primeiro. com base nos Fóruns de DLIS 

(SEBRAE): 0 segundo, a partir da análise tabular da pesquisa direta amostrai 

realizada nos 16 municlpios do Estado, no final de 2004 {ADAP e RURAP). 

5.1 Atividades Prioritárias e Principais Demandas por Munlcfplo 

5.1 .1 Amapá 

Atividades prlorltérias 

- P~âria de corte. pesca artesanal. madeira e aqOicultura. 

Demandas 

_ Abertur:a de agência ou posto bancário; 

_Adequar as linhas de crédito à realidade local; 

- Regularizaçáo Fundiária; 

-Melhorar a assistência técnica aos pequenos produtores: 

-Construção de reservatórios de água na regl<'!o das fazend<~s: 

- Melhorar a qualidade genética do rebanho: 

-Necessidade da erradicação da anosa: 

- Investimento em cortes especiais (baby ou novilho de búfalo): 

- Promoção mercadológica das vantagens da carne de búfalo. 

- Instalação de usinas de beneficiamento: yogurte e mussarela de búfala, 

- Expansão de energia para as áreas rurais, com possibilidade de levar 

energia alternativa para as pequenas localidades. 

5.1.2 Calçoene 

Atividades prioritárias 

- Pesca artesanal. Industrialização do pescado, rochas omamenta1s; 

aqüicultura, produção de açai, culturas alimentares {grãos). fru ticultura e fannha 

de mandioca. 

Demandas 

- Criação da escola de pesca e aqOicuttura: 

- Criação de um centro de capacitaçáo no tratamento de rochas 

ornamentais; 

- Asfaltamento da BR 156; 

-Acesso a sistema de Telefonia Celular. 

- tnstalaça·o de agêncJa bancária; 

- Insta laçao 'de unidade de conservação e industrialização de pescado. 

5.1 .3 Cutias de Araguari 

Atividades prioritárias 

-Pecuária de corte 

Demandas 

Escoamento da produção: 

-A estrada que liga o município a capital AP- 070 (150Km) é de chao e 

encontra-se em precárias condições. dificultando o acesso e escoamento da 

produçáo. assim como, as estradas vicinais. em pior estado que a AP 070, fator 

inibidor do desenvolvimento; 

Assistência tácnica: 

_ Insuficiência de extensionista com a função de coordenar e acompanhar 

0 tratamento do gado: vacinação. verm1fugaçao. inseminação artificial visando 

melhorar o plantei e demais cuidados; 

_ Instalação de uma unidade de processamento associativa para o 

processamento de derivados: iogurte e mussarela. 

5.1.4 Ferreira Gomes 

Atividades prior itárias 

Madeira, culturas alimentares (grãos). aqOicultura e rochas ornamentais. 

Demandas 

- Oistribuiçáo de sementes melhoradas; 

_ Melhorar a assistência técnica aos pequenos produtores; 

- Necessidade de armazenamento da produção: 

-Atração de empresas do setor de rochas ornamentais; 

- Qualificação da mão-de-obra; 
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5.1.5 ltaubal do Piri r lm 

Ativld~dcs priorit.irias 

- Culturas alimentares (prãos). hortifrutigranjeiros e açal. 

Demandas 

- Aquisição de patrulhas ~P ·icei as mecanizadas para atender o setor 

primário; 

-Aquisição de equipamen:.:>s pa'a irrigação (tubos e bombas); 

Construção de poços arter-:anos comunitãrios para irrigação das 

lavouras. 

- Aquisição de fertilizantes (adubo) e calca rio; 

- Criação de cooperativas mista para apoiar a comercialização e a oferta 

de créditos a custos compatíveis com a realidade do setor primário do município; 

- Pesquisa e análise do solo para melhorar o aproveitamento no plantio do 

setor agrícola; 

- Reunir rodos os agricultores com o objetivo de solucionarem a 

regularização dos problemas fundiários e assentamentos para o crescimento 

econôf!!ico do municiP.l9: 

- Realização de cursos de capacitação para os pequenos produtores: 

- Aumentar contingentes de técnicos do RURAP e melhorar a infra

estrutura da assistência técnica para a difusao de novas tecnologias; 

• Facilitação de linhas de créditos para pequenos e médios produtores, 

Incluindo a instalação de agência do BASA ou BB; 

- Atração de empresa para a instalação de esmagadora de graos: 

- Intermediar a negociação junto aos Bancos Oficiais da srtuação dos 

agricultores inadimplentes; 

- Elaboração de projeto para pavimentação das estradas que interligam o 

municlpio com a capital do Estado para o escoamento da produção: 

· Elaboração de projeto para as melhorias dos ramais e pavimentação 

asfál!lca ·das estradas que interl igam a sede <lo município com as comunidades: 

Carmo do Macacoari. Rio Jordão, São Miguel, Curicaca e lnajá para o 

escoamento de produção; 

• Construção de um armazém para depôsito de grãos produzidos no 

município; 

- Construção de uma escola técnica na sede do município voltada para a 

área rural. 

5.1.6 laranjal do Jari 

Atividades prioritárias 

Produtos florestais não-madeireiros; mandiocultura. fruticultura e 

biolndústria. 

Demandas 

• Aber.tura de novas e/ou manutenção das estradas (ramais) existentes 

para escoamento da produção: 

- lnstalaçao dentro dos castanhais de depôsitos para guarda temporária 

da castanha-do-brasil; 

- lnstalaçao de um armazém junto aos portos de Laranjal do Jari (origem) 

e Santana (de5tino) para estocagem e proteção dos produtos; 

• Melhor~ o nlvel de capitalização e organização dos produtores; 

_ Proceder estudos para o aproveitamento dos cipós, talas e palhas. e das 

plantas e ervas medicinais; 

5.1.6.1 Medidas complementares necessárias 

Psra que o setor secundário do município possa se desenvolver é 

necessário ainda: 

- A preparação de mão de obra capaz de fazer frente ao processo de 

transformação dos produtos naturais; 

- A implantação de um sistema de fornecimento de energia . alravés da 

hidrelétrica de Santo Antonio ou de um linhão da hidrelétrica de Tucurul, que 

garanta o fornecimento de energia elétrica de qualidade e amplração da 

distribuição; 

- A existência de linhas de crédito que viabilizem os investimenlos 

necessários aos empreendimentos, 

-A presença efetiva de organizações como o SEBRAE, SENAI, SEICOM. 

IEPA e outras mais que possam apoiar efetivamente o setor industrial; 

- Melhorar a infra-estrutura urbana em especial com a criação do distrito 

industrial; 

-O acompanhamento de técnicos em alrmentos para garantir a qualidade 

e segurança dos produtos ofertados: 

- Implantação no município de agências do Banco do Brasil. BASA e 

Caixa Econômica Federal; 

- Regularização urgente da situação fundiária existente, inclusive 

aceitando as terras do Projeto Jari dadas em garantia e destinando-as â 

re~lização de projetos de assentamento, bem como, finalizando a da Reserva 

Extralivista do Cajari 

· Construção de uma PCH - Pequena Central Hidroeh~tr!ca na Cachoeira 

de Santo Antônio de modo a garantir a energia tão vital ao destino do comunidade 

do Laranjal do Jari ou a construção de um linhão proveniente da hidreletrica de 

Tucurul; 

• Levantamento de riquezas florestais (inventários) nas diversas áreas do 

munlclpio; 

- Ap.:>ro a implantação e consolidoljáO do Campus Sul da UNIFAP 

Univer~idade Federal (JO Amapá. para realizar atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

- Apoio ao Projeto Jari para permitir a viabilidade do empreendimento nos 

molde do que é realizado com outros projetos situados na região sudeste e sul do 

pais; 

- Regularização da pista de pouso situoda na sede do município para uma 

melhor fiscalização e dotar Laranjal de Jari de mais uma alividade econômica: 

- Conclusão da estrada BR-156 que liga de maneira precária Laranjal do 

Jari à Macapâ, capllal do Estado: 

• Conclusão do Zoneamento Ecológlco-Econõmico sendo realizado pelo 

IEPA - Instituto de Estudos e Pesquisa do Amapá; 

5. f.7 Mac<>pá 

Atividades prior itárias 

• Madeira e Móveis, produtos derivados do açal, culturas alimentares 

(!lráos). mandiocultura, pesca artesanal, l!picultura. hortifrutigranjeiros, indústria 
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oleiro-ceramista, indústria de confecções, aqOicultura, bioindústria, avicultura, 

suinocultura. industrialização do ~scado e pecuária de corte. 

O amplo leque de atividades em Macapá, deve-se á concentração urbana 

elevada, necessitando da geração de empregos, bem como da presença das 

condiçOes infra-i!struturais que requerem menores investimentos. além das 

condições naturais em seu hinterland. em especial, no arquipélago de Bai11que. 

Demandas 

Dada a magnitude das atividades prev1stas para apoio, sugere-se que 

sejam criados: os Comitês Gestores e/ou Câmaras de cada APL. bem como os 

GT' s para as atividades novas, a fim de serem feitos os dev1dos levantamentos 

setonais de necessidades. 

5.1.8 Mazagão 

Atividades prioritárias 

- Mand•ocultura oleiro-cerâmica, apicultura, produtos florestais não-

madeireiros, açai, pesca artesanal , fruticultura e aqüicultura. 

Demandas: 

- Construção das pontes sobre os nos Matap1 e Vila Nova; 

- Instalação de agência ou posto bancáno no município; 

- Garantir assistência técnica visando preservar a qualidade e a 

durabilidade da castanha-do-brasil; 

- Proceder estudos. pesquisas e assistência técnica para 1neõ1\or 

aproveitamento das espécies florestais. inclusive para sua domesticação (ma ··e,.-
1 

e agregação de valor 

5.1.9 Oiapoque 

Atividades prioritárias 

- Mandiocultura, pesca artesanal, turismo e rochas ornamenta•s 

Demandas 

- 'instalação de um pequeno porto fluv1al para embarque e d;:;;embnrque d" 

cargas e passageiros; 

Capacitação de cooperalivas e associaçõe~ cc•r. cursos 

profissionalizantes nas atividades selecionadas (SENAR, f; f:'NAt. SENr,c 

SEBRAE): 

- Construção da ponte transfronterlça Brasil-Guiana Frante .,i, 

- Melhorar sinalização ao longo da BR-156 até a ponte do r' ~ss.pmê; 

- Dar continuidade na melhoria da BR-156 e prinapais estrauas VICinais. 

- A aquisição de veiculas para escoamento e comewahzaçào dos produtos 

agrícolas: 

- Capacitação técnica para os pequenos produtores rurais (RURAP. 

DIAGRO. EMBRAPA, SENAR); 

- lmpla_ntar fonte de energia alternativa (solar, eólica e outras) para as 

comunidades rurais; 

- Conclwr o ramal que ligar a BR- 156 ao povoado de Vila Velha. 

5.1.10 Pedra Branca doAmapari 

Atividades prioritárias 

- Madeira. produtos florestais nilo-madeireiros, culturas alimentares 

(grãos). fruticultura. apicultura e aquicultura. __ 

Uamandas 

Proc< dPr ar Jl c;~ de so1o · . :.· :. :J .. ~ r•;"a,s 

'nlrocuçâJ u~ ,nàotrin~ ~· · í 1·~ ·:· -~ ·~· d.) · , J,) ··Jn.s pequer·~~ 

proprm;:IRJ <S rtlr3 i~: 

ReHlJiari.~a;~r- I 11c· ã.T.:. 

MP.Ihorar o e">" ,r n:t· .,,,.. (tra:lt.i;; f1•! e ·~ ~ t r~d , ,;_, v~~~njc, fad l1tnr a 

co1erc .l;JZ1Çc;o dr's prodl.!os. a'Jrr-,.;3# JJ··i:.. , 

lnot 'uor L•ma JA: Ii i•CJ aa•1 ··iJ P' ~ TI>' 'I, J. 

t.lgur.s! s•u-:::o· . d1:!=- c• .. , olv1 :Cs , i, 4. 'l ... ~~rra 2:011 t~ o C'f.; i1r'ca er·rr.-- o 

~.c~c ' · com a mate• ta a .:r• ~·orn ;ot.r· .J ;tr.· .. ir'.JeS~t :u.: ~ .2 ' 

Neste caso. er:rr=·ani~J d~:.;trlc;.-' H \1~1 f(,• i; · ~x,gé-r• t ·~n· ,,_Jit.ll ~b •; "n 

,'lf:;l garantir a r.errayeor ~~ c t1a11s: " d1 - ~···~;,n,;ac. • _n 1·n . F ·h:. 1 ,, 

~~sembclso em pagamento dl' serw;o . E'J 1 ws ... o -'ISiema .t ,:~d·•· , !Jnrl .

t.11.; como iliUQIICI de mo:o~p"" tralc.r • c .un:·• 1 .. o. 

- C' r Jr.on de u,,." cr nt.il :1f ; J,J 

pr:>duto· .Ig·iccoas 

u lf.''1:• oara 

• O RURAP dt:.eri;, tr abc.~~t-m na -.. ,,· ·v1;. .o da~ c1,. "'"'~('! ,,, ,, •• • ; 

existentes no municipio. para irc:emer: - t ·w ' Y ializ.;;;:i<• tg ·,.;~,-; 

- As comunidades deveriam organ •; 31 . 11 J l cr de •IO•:•Jy..•.:, p·t·. ,J 

comcrciall7..ação r:otel v J de orn•i 1tos ng11 · . !1 ;j '\'15:.<-~S . 

- t, .r ,1, \ c•· J') ·h1 JJ .,a ·) fi ; ·n ;~ para pr'"•~: lltt;. CP. p,:!'que.·-o~ Cble' c, 

z··.:tde ,t '' J r',('!~ .;; n .,, , I e!J!On;!l f!IT! Vil , , Çl tf~ 0 mf;Hlt ~J w llGiestal ( 

5.1.11 Pono Gr.:ndc 

Ali 'I irlar.le:; prioritárias 

- .=rut.:ultura. •JIIuras alimentares (griios) ~o>t rJtigrliot,eiros. apicultL.:ra. 

man:l:ncJitva. prcodt:tos floresta1s n.:lo-1r.;;~ r!1re11Js, . ~adeíra. rochas 

crnamar;!ais , aqu1collura. 

Ocmaml3s 

- ill.e!horm o escoamento do prodcçáo agncoi;J; 

- lvlelhor<.tr c acesso ao crédito para os çe~ ·-~·,o- prooutc·es. 

-Melhorar a assistência técnica. 

- Melhorar o suprimento de 1nsumos e eqHtpor·, •entos agriculds; 

- Proceder a eletrificação rural no mun1c•11 J , 

- Melhorar o sistema telefOn1co 

- Introduzir sistema de captação - VIII t~MBRATEL - na zona rural; 

-Promover a regularização fund1<iria. 

- Promover a construçJo de <trr.raL""" j Lullo aos pontos de origem para 

estocagem e proteçao dos produtos: 

• Promover a capacitação dos pequPnos rr?rlutores: 

- Introduzir a cultura do asso"' ''!ovismo e do coooeralivl'l.. 

pequenos produtores; 

- Promover a real integração dos diversos órgaos envo:vrdos com a 

atividade. como o Ministério da Agricultura, INCRA. TERRAP, EMBRAPA. 
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RURAP.IEPA, Secretarias de Agricultura Estaduãl e Municipal; 

- Adequar as tecnologias de produçAo de mudas. no que se refere a 

coleta. germinação de sementes e transplante; 

- Disseminar novas tecnologias de controle biológico de pragas e 

doenças; 

- Incentivar e promover o desenvolvimento de formas associativas de 

produção e comercializaçllo, criando nucleos de produção comunitária; 

- Adequar a oferta de energia de modo a permi tir o pleno potencial em 

cada unidade de produção; 

- Estabelecer parcerias entre EMBRAPA. RURAP e Prefeitura do 

Município. para repasse de tecnologias apropriadas. 

5.1.12 Pracuuba 

Atividades prioritárias 

- Pecuária de Corte. pesca artesanal. aqOicultura. mandiocultura, culturas 

alimentares (grilos), fruticultura. rochas ornamentais. 

Demandas 

- Melhoramento genético e sanitário do rebanho; 

- Industrialização de derivados do gado; 

-Melhorar o escoamento da produçao; 

-Capacitar mão-de-obra para beneficiamento do pescado; 

- Capacitar os pequenos produtores para o desenvolvimento da 

aqíiicultura; 

- Eliminar a presença de atravessadores na comercialização do pescado: 

-Criar condições para o processamento do pescado no município; 

- Promover a capacitaçao empreendedora no município: 

- Instalar uma câmara de conservaçao e fábrica de gelo no municlpio; 

- Dinamização do papéis da colônia dos p~scadores Z-11 de grupo de 

associados para execução de projeto de comercializaçao; 

- Promover a aquisição de um caminhao frigorffico. 

5.1.13 Santana 

Atividades prioritárias 

- Madeira e Móveis; produtos derivados do açai: hortifrutigranjeiros, pesca 

artesanal. industrialização do pescado. industria oleiro-ceramista: culturas 

alimentares (grilos): fruticultura; aqOicultura. 

Como no caso de Macapá - e também por SU!J conligOidade - o extenso 

leque de atividades exige a prévia consti tuição dos Conselhos Gestores e/ou 

Câmaras dos APLs; e GTs para cada atividade nova, a fim de se debaterem as 

necessidades e encaminharem as proposições por atividade, o que não cabe nos 

li!fliles deste trabalho, que apenas tem como escopo a escolha das mesmas. 

5.1.14 Serra do Navio 

Atividades prioritárias 

- Madeira; mandiocultura; produtos noreslais não-madeireiros: apicultura; 

fruticuftura e culturas alimentares (graos). 

Demandas 

Suprimento de mudas e sementes para atender os agricultores; 

Melhorar a assistência técnica aos pequenos produtores; 

Capacitação empreendedora para as unidades de benefiCiamento 

dos produtos: 

'Pr~Íler a an'éOse de solo para viabilizar a produçao: 

f~s(ituir uma "'poií?ca il!lriCola "no ínunicipio; -- ~· ·----

Articular a negociação junto aos bafiCos referente a inadimplência 

dos pequenos produtores; 

Estruturar a organização da produção e gestão das fábricas 

(agroindustrias - Projeto PED); 

c .onstrução da cantina comunMria no assentamento; 

Promover o aproveitamento da madeira das roças; 

Proceder a regulariZação fundiária das áreas rurais; 

Melhorar a infra-estrutura de escoamento da produçlio; 

Incentivar a criaçao de cooperativas no municipio; 

Instituir uma polltica educacional para o setor rural; 

Melhorar o atendimento tecnológico da produção; 

Reformar e estruturar fábricas de polpa e farinha. 

Implantar cursos técnicos profissionalizante. 

5.1 .15 Tartarugalzinho 

Atividades prioritárias 

- Culturas alimentares (graos); pecuária de corte; fruticultura; pesca 

artesanal; mandiocultura; madeira e aqüicultura . 

Demandas 

- Necessidade da instalaçao de agrolndustrias para o processamento da 

produção agrícola: 

- Melhorar a assistência técnica aos pequenos produtores: 

- Promover a regularizaçllo fundiãria; 

- Promover a capacitaçllo para introdução da atividade da aqüicultura no 

munjclplo: 

Ampliar a rede energia elétrica na sede do município e das 

comunidades rurais. com o fornecimento de energia proveniente a usina Coaracy 

Nunes; 

-Assegurar recursos crediticios adequados para o custeio da produção: 

- Fortalecer a produção agrícola. através da assistência técnica. 

escoamento e financiamento da produção; 

-Implementar medidas que melhorem a infra-estrutura rural e urbana; 

- Implantar sistemas de telefonia próprio na sede e comunidades rurais; 

- QualifiCar recursos humanos pa'ra a industrialização de rochas 

ornamentais. 

5.1.16 Vitória do Jari 

Atividades prioritárias 

Mandiocultura; fruticultura e produtos florestais nao-madeireiros. 

Demandas 

Energia: 

- Redimensionar/adequar a energia para o município. 

- Efetuar convênio com a Universidade e o CNPQ para a realizaçao de 

estudos visando a produçêo de energia de fontes aHemativas. como eólica. mini-

quedas d'água, solar. biomassa. 

Transportas: 

-Fazer a ligaçao rodoviária com a BR-156. 

- Construção de estradas vlcinais, estabelecendo ligação por terra entre 

os distritQ!! e a sede; Jl - --



Macapã, 18.08.2005 (DIÁRIO OFICIAL) Pãg. 28 

• Cria~o de sistema de transporte de cargas e passageiros, fazendo a 

liga~o enire a sede municipal e seus distritos. no mínimo 01 vez por semana. 

permitindo o transporte da produçao e de produtores para a sede municipal. 

· Criar serviço de transporte fluvial. que permita maior ligação com as 

comunidades rurais. em especial as da Reserva do Cajari e Jarilándia. 

Crédito 

• Abertura de agência ou posto de atendimento bancário no munlclplo. 

• Financiar os produtores para o custeio do plantio, nos aspectos de 

preparo do terreno para plantio e tratos cullurais necessários inicialmente; 

Qualificaçllo 

· Montagem de escola/curso profissionalizante no municlpio, de acordo 

com o Plano de Desenvolvimento do Setor Secundário. 

Comunicações 

· lnstalaçao de estações. em todas as comunidades rurais, de telefonia 

celular rural. 

Exlensiotusmo 

• Incentivo ao cullivo da caslanha-do-brasil; 

• Ampliar sua produ~o. através do manejo florestal e plantio racional de 

castanheiras. aumentando assim a rentabilidade econômica das famllias, 

agroextralivistas, por meio de parceria entre a EMBRAPA, o RURAP, o IEPA e a 

prefeitura local; 

• Capacitar os produtores para realizar o plantio da castanha, 

consorciando com outras culturas perenes. 

5.2 RESULTADOS DA PESQUISA DIRETA- POR GRUPO DE ATIVIDADES 

Nesta seçao exporemos sucintamente a amilise dos problemas a partir da 

tabulação dos dados da pesquisa direta amostrai levada a efeito em lodos os 16 

municípios do Estado. no final de 2004, por agrupamento de atividades. 

5.2.1 Necessidade de beneficiamento 

Extratlvlsmo 

a) Resfriamento/Congelamento; 

b) Mecanizaçao; 

c) Transformaçao em pó ou em liquido. 

Lavouras perenes: 

Mecanização. 

Cultivos de subsistência: 

Quase lodos: Mecanizaçao. 

Criação animal: 

a) Mecanização; 

b) Resfriamento/Congelamento. 

5.2.2 Principais variáveis externas que afetam negativamente a atividade 

Extrativismo: 

a) Sistema de escoamento precário; 

b) Energia: 

c) Telefonia. 

Agricultura de subsistência: 

a) Sistema de escoamento precário: 

b) Distãncia dos mercados: 

cl Crédito. 

Criação animal 

a) Sistema de escoamento precário: 

b) Telefonia: 

c) Crédito: 

d) Elevado custo da ração. 

Lavouras comerciais 

a) Crédito: 

b) Telefonia; 

c) Distância dos mercados. 

5.2.3 Dificuldade de acesso às matérias primas 

Extra ti vis mo: 

a) Poucos fornecedores: 

b) Distancia. 

Lavouras comerciais : 

a) Poucos fornecedores; 

b) Distância. 

Agricultura de subsistência: 

a) Distãnc1a: 

b) Poucos fornecedores: 

c) Elevado custo de insumos agropecuários. 

Criação an imal: 

a) Poucos fornecedores: 

b) Distância: 

c) Alto custo da ração. 

5.2.4 Dificuldades para acessar o mercado 

Extrativismo: 

Quase lodos apontaram como a maior dificuldade o escoamento da 

produção. 

Lavouras comerciais: 

Quase todos apontaram como a maior dificuldade o escoamento da 

produ~o. 

Agricultura de subsistência: 

Quase todos apontaram como a maior dificuldade o escoamento da 

produ~ o. 

Crlaçao animal: 

Quase todos apontaram como a maior dificuldade o escoamento da 

produ~ o. 

5.2.5 Principa is variáveis Internas que afetam negativamente a atividade: 

Extratlvlsmo 

a) Baixa mecaniza~o: 

b) Baixa qualifica~o da mão-de-<>bra; 

c) Insuficiente agregação de valor. 

Lavouras comerciais 

a) Insuficiente agregação de valor: 

b) Instalações e equipamentos inadequados; 

c) Insuficiente mecanização. 

Agricultura de subsistência 

a) Baixa qualificação da mão-de-obra: 

b) lnsufidente mecaniza~o; 

c) Ausência de armazenagem. 

Criação animal 

a) Baixa qualificação da mão-de-obra: 

b) Insuficiente mecaniza~o; 

c) tnstalaçOes e equipamentos inadequados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo, concebido pela Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Econômico procurou manter-se fiel ás suas premissas 

fundamentais, quais sejam: 

a) referencial teórico moderno e operacional: a Teoria das Vantagens 

Competitivas de Porter; 

b) georeferenciamento, com a aplicação da metodologia de Arranjos 

Produtivos locais - APls, com visla a um processo de desenvolvimento 

harmonioso com retenha nos territórios selecionados os frutos de seu 

crescimento; 

c) seleção de atividades com base em métodos universais mais 

adequados para as necessidades do Estado: VCR; Insumo/Produto; além do 

cotejo com os estudos e experiências localmente realizadas e efetivadas; 

d) detecção dos pontos de estrangulamento de sorte a iluminar desde 

logo a atuação inicial dos grupos. câmaras e/ou comitês, que deverão serem 

constituídos para coordenar as atividades a serem apoiadas ; e 

e) diretrizes estabelecidas para o setor econômico do Estado. 

Como estratégia de desenvolvimento e implementação prática do Plano, 

sugere-se a participação efetiva das instituições que participaram da sua 

construçao. tanto na execução e financiamento das açOes como na coordenação e 

orientação geral por meio de um Comitê Consultivo e/ou Fórum de 

Desenvolvimento do Estado. 

Esse Comitê e /ou Fórum Integrará o sistema de gestao encarregado de 

implantar. monitorar e avaliar o Plano de Desenvolvimento, responsabilizando-se 

pelo alcance dos resultados definidos para cada um dos APls. 

Finalmente. o detalhamento da estratégia de desenvolvimento do Plano. 

com a implantaçllo de cada APL selecionado. será discutido com tod~s os atores 

co-responsáveis pelo mesmo, sendo entao estabelecidas as competências e a 

matriz de responsabilidades de cada parceiro. 

LEI N° o•H9 DE 18 DE AGOSTO DE ZOO!l 

Dispõe sob!"~ o ordenamento tcrrltoriCll 
do Estado do Amapá, e dó outras 
providinclas . 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que o Assembléia legislativa do Estado do Amapá 
aprovou e eu, nos termos do art. 107, da Constituição Estadual, sanciono a 

seguinte Lei: 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS· 

Art. 1° Esta U:l dispõe sobre a poiiUca de gestào e ordenamento 
territorial do Estado do Amapá. sendo o conjunto de pr1nciplos doulrinários 
que confonnam e dào prática aos proct."<<lmentos e às ações insUtuctonals no 
que conccm e à mediação dos direitos e Interesses sobre o uso e ocupação do 
território (solo!. assim como sobre a conservação dos recursos naturais. 

Art. zo A política de gestão e ordenamento territorial do Estudo 
tem base nos seguintes fundamentos: 

t · o território e entendido como um conjunto ·nalurnl, passível de 
uUilzaçào, obedecida à lcgtslação existente e as que vierem a ser estabelecidas 
para garantir o desenvolvimento estadual, em bases s ustentáveis: 

11 . o ordenamen to do território consutul uma função precípua elo 
poder público, de modo a garanUr o uso adequado dos recursos naturais. bem 
como o reconl)cclmento dos direitos sociais à te!T3: 

111 • o ordenamento do território é um processo continuo que 
necessita ser alimentado por estudos técnicos cada vez maiS partlculru-lz."ldos. 

§ I" A poliUca de gestão e ordename.nto terri torial do l'staclo se 
estrutura ria Implantação de um arcabouço Institucional Integrado e 
dcsccntral17.ado que permita identificar e qualificar o espaço. considerando 3 
(tr~sl escalas: 

I • escala regional: 

IJ • escala sub-regional. e 

UI • escala local. 

§ 2" A articulação das tres escalas. constantes do parágrafo 
anterior. leva em consideração o prtnclpto da hierarquização e n.."o 
conc.or!·~ncla _~os ob~~ 

Art. 3° Fica criado o Sistema Esladual de Gerenciamento 
Integrado Territoria l · SEGIT. · 

Art. 4° O SI':GIT te rá os se~:utnlt:~ objetivos: 

· I · coordenar a gestão Integrada e descentralizada do tcn1tórto do 
estado do Amapá: 

li · arbitrar administrativamente os conllltos relacionados com o 
uso do território; ' 

terri torial: 
111 · Implementar a poUUca estadual de gestão e ordenamento 

IV· planejar, regular e controlar o uso na forma da lei. 

Art. 5° O SEGlT terá sua consUtulção. competéncla c alrlbutçill's 
deflnJdos por alu do Chefe do Poder Executivo. 

CAPÍTULO n 
DAS DIRETRIZES DE AÇÃO 

Art. 6 ° Constituem dlretrl7.eS para a Implementação da política 
de gestão e ordenamento territorial do Estado do Amapá: 

. § I" Na condição regional. em acordo com o macrodlagnóstlco 
sóc•a ·arnbtcntal do Estado do Amapá. reconhecer as se~,rulntes recomendações: 

I · as áreas lnslltucionaltzadas de uso especifico Já existentes e 
aquelas que vierem a ser criadas ou estabelectdas, nos ámbltos federal. 
estadual e municipal. obedccer.io, para fins de Indução do desenvolvimento 
cconõmtco e social, procedimentos de gestão Integrada, caracteri:tando, no 
Estado do Amapá. um corredor de blodlverstdadc conforme regulamento 
espcr.íllco: 

ll · as áreas nào enquadradas no Inciso anterior estarão sob o 
efeito desta Lei. 

§ 2o Recomendar que o uso/ocupação do território. no nível 
regional, Independente dos atuais processos de usos especillcos. eleva relevar 
as funções ccosslstemicas das grandes Identidades naturais da reglào. assim 
admitidas: 

I · ao macrodomínto dos slslemns Inundáveis fica controlado o 
desenvolVImento de atividades que, Isoladamente ou em conjunto, coloquem 
em 11sco a baJxa estabUJdade natural. altamente dependente dos regimes 
hlclrodlnãmlcos locais, mediante as seguintes obscrvaç<le.~: 

'a] prolblç~o à Implantação de obras ou servlço,s que lmpliquc111 
em modtficaçOes na confommçào fis logsãflca. sem o cumprlmtnto da legislação 
ambiental: 

b ) diagnóstico do atual quadro d~ atMdade pecuária. como 
possível agente de desequilíbrio ambiental. pressupondo a neecssldadc de 
ordenamento da atividade mediante estudos técrúcos especializados, que 
apontem para a capacidade de suporte natural e redefinlc;âo de módulo 
produtivo: 

c) lmplantaçao de medidas que favoreçam a melhoria do padrào 
tecnológico da pecuária, levando-a a modelos mais vanlajosos ccomimlcamcntc 
c com menor pressão sobre os recursos naturais; 

dl vinculação da exploração madeireira c do pa.lmtto de açai na 
vár7.ea. à obrigatoriedade de cadastro ambiental e de credçncla:nenlo de 
manejo florestal; 

c) a exploração de outros produtos não madeireiros está sujeita 
às regras deste Inciso l; 

f) garantia de uso dos estoques faurústlcos. prioritariamente. 
como supr!mento alimentar pelas populações residentes locais. com o objeUvo 
de subsistência. , sendo possível. excepcionalmente, a exploração comercial, 
desde que. obedecidas às extgenclas regidas por lei especifica: 

11 • ao macrcxlominlo dos sistemas savani!lcos tipo cerrado 
amazônico. fica controlado o desenvolvimento de atlvlclacles que. Isoladamente 
ou em ccnjunto. possa."Ll causar danos lrreversfvcls ã paisagem natural ou 
causar constrang~mento ao 1110dus uivendl das populações tradlctonalment.e 
estabelecidas, scmlo definido: 

a] Implantação de medidas que garantam a criação de unidades 
de conservação em áreas repre...entallvas do er.oMis tema; 

bl acompanhamento de aUvldades que potenclalmenle promovum 
grande$ transformações naturais. através da avaliação socloeeonõmlcn e 
ambiental, mediante estudos técnicos esper.lallzados que analisem os 
problemas cxlstcnt~s: 

c) garantir me('.ant,.mos de proteção aos mananciais que têm 
origl!ln uu alimentam o cerrado; 

d) prover incentivos para que a produção agrossllvipaslorll em 
ce!T3do prioriZe " regtonallzaçâo de outras conexões produtivas, voltadas á 
ngreg:~ç:\o de maJor valor social; 

lll . ao macrodominlo dos s istemas florestais de lciTII tlnnc. 
entendido como reglâ.o natural sustentada por complexos processos 
silvlgenlcos. fica controlado o desenvolvimento de atividades que. Isoladamente 
ou em conjunto. concorram para a conversão da estrutura e funcionamento do 
ecossistema. medianle: 

il) reconhecimento dos ntuats eixos de ocupação humana que se 
apresentam baseados no uso da floresta para fins de agricultura de 
subslst~ncta: 

1. incentivar atividades de subslsttncta do uso da floresta que 
promovam alternativas para a redução da prática agrícola IUnerante: 

2. o uso da floresta por p:~rtc das populações tradicionaiS devem 
ser considerado prlorltãrto em programas de floresta de produção e receber os 
necessários Incentivos e l'inanctamentos publlcos: · . 

b) a crlaç~o de novos assentamentos humanos em áreas de 
t101;:sta, para fins agropccuâlios, rcsguardacla a legis lação exlstcntr.. 
dependerá de autorização do órgào estadual competente e da Assembléia 
U:gislaUva: 
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c) será desestimulada a conversão da lloresla em pastagem e só 
poderá ser, evenlualmcnte, realizada. resguardado o cumprtmento da 
legislação amblenlal existente. quando comprove ser lrnpresclndivcl para o 
beneficio da população: 

d) estimular o uso das formações llorístlcas sccundârlas 
[capoeiras) em programações produ!Jvas que sejam centradas no emprego de 
técnicas de uso e conservação do solo: 

e) lncenüvar u uso racional dos recursos Oorestnls rnadetr-J.vcls c 
náo madelrávels. através do manejo Ooreslal sustentãvel. com vistas ã geração 
de produtos e serviços florestais: 

n u uso econômico dos maciços florestais deve submeter-se no 
totru acompanhamento e supervisão do poder púbUco estndual. através da 
rcgulamenlação de categorias lerritortals que permitam a concessdo de 
manejos sustentáveis. 

DISPOSICÕES GERAIS 

Art. 7 4 A condição normaltva do uso c ocupação tcnitorial 
referente às escalas sub-regional c local lerá como lnstn1menlo técnico os 
rcsullodos do Zoneamento Ecológico-Econômico e Gerenciamento Costeiro, e 
devera ser estabelecida na fonna da lel. 

e <lcflnlrá: 
Art. ao Esta Lei será regulamentada por ato do Poder Exceullvo 

l o incentivo à crtaçâo <le programas que levem ao 
aproveitamento sustentável do conteúdo cênteo-paisagistlco aliado à promoção 
do desenvolvimento soclocconômlco das populações tradicionais: 

11 - as garantias ao direito de livre acesso ôs comunidades 
dispersamcnlc dlslr1buidas, priorizando a resolução dos conO!tos já 
estabelecidos: 

Jll - a regulari7.ação fundiária das terras pübllcas, priorizando, 
para árens acima de 500 ha. o sistema de concessão de uso ou de aforamento 
tcmporárto, antes de se proceder à eventual alienação por utulação deflni!Jva: 

IV - a garantia de incenllvos à promoção de estudos. pesquisas e 
experimentação voltados ao aproveitamento múltiplo dos recursos naturais: 

V o definição dos espaços e regularização do território 
qullomboln. áreos de uso !memorial de comunidades locais e dos t<!rrttórios 
que Já vêm sendo tradicionalmente utilizados como ârea comunitária em 
situação de convivência humana c de pr-.l.l!cas produtivas ou reconhecidas pela 
Constltulçào 1.-edcral. 

Ar t. 9° A Intervenção decorrente de otlvldade mlncrárta dcvr. 
cumprir cum o disposto em legislação especifica e ambiental vigentes. 

Art. 10, Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcação. 

Mocapá, 18 de agosto de 2005 

_, .-~· · . ) ~ 
:::= I==-

~NTÓNI WALDEZ ~ SILV~ 
Governador 

LEI N" 0920 DE 18 DE AGOSTO I>E 2005 

Altero o Fundo de Desenvolvimento 
Rural do AII\Clpá - FRAP, criado ~la 
Lei Estadual n° 0039 de 11 de 
dezembro de 1992, e dá outras 
providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMA!Á. 

Faço saber que a Assemblélo Legislativa do Estado do.. Amapá 
aprovou ~ ~u. nos t~rmos do ort. I 07 da Cons tituiçao Estadual. sanciono a 
se!jUinte Lei : 

Art. 1 o Fica allerado o Fundo de Desenvolvimento Rural do 
Estado do Amapá - FRAP. dotado de autonomia. financeira e contâbU e de 
càràter rotnl!vo. a ser administrado por estabelecimentos bancãrtos oficiais. de 
acordo com o disposto no lnctso 11 e no § I • do art. 4 I . das Disposições Gernls 
~ Tmnsltorins da Constituição do Estado Amnpâ. 

Art. 2° O Fundo que trnta a presente Lei tem por objetivo, 
promover a elaboração e a compaltbillzação de ações especifica~~ para o 
desenvolvimento de atividades agropecuárias. cxtratlvlstas vegetais. 
agrolndustrtals. pesca artesanal e aqütcultura , a partir dos seguintes 
instrumentos; 

rural. 

1 - Infra-estruturo de apoio à produçdo e à comerelnllzaçdo; 

li - fomento à produção: 

111 - crédito: e 

IV - apolo às lnstltutções representativas da produçdo famiJJru-

Art. 3° Compete às lnsl!tu tções financeiras oficiais. na condtçllo 
de ndmlnlstrndon:s do Fundo, manter o controle e o acompanhamento da 
aplicação dos recursos. efetuando os registros contábeis necessários. 

§ I" A lru~Utulção flnnncelrn adminis tradora do Fundo fard jus à 
remuneração a · titulo de taxa de admlnlstraçào, calculada sobre o patrtmóntu 
do Fundo. a~urada no final de cada m~s. que será definida de acordo com ns 

taxas praticadas em mercado, observadas as regras definidas pelo Banco 
CentraL 

§ 2• As operações do Fundo serão rcallzadas sob a llnha de açào 
na Assistência Pinancclra a projetos. com recursos flnancclrm; não 
reembolsflveis para o setor público, para apolo às Instituições representativas 
da produção famlltar rural e empréstimos agricolas ao setor privado. 
desembolsados conforme cronograma aprovado pelo seu Conselho Diretor, em 
condições. custos c prazos previstos em Regulamento Geral. 

-. § 3" O prcjulzo decorrente das operações de créditos que, a 
despeito de ações administrativas e judiciais promovidas. venham a 
enquadrar-se como de dlficll recuper-açao ou de liquidação duvidosa. nos 
tem1os das nonnas bancártas vigentes. s erá absorvido integralmente pelo 
Pundo. 

Art . 4° Constituem recursos do Fundo de Desenvolvimento 
Rur-al do Estado do Amapá - FRAP: 

I - os de origem orçamcnlâria do Estado do Amapá, em valor 
nunca Inferior a 2% (dois por cento) do produto da arrecadação· ela recella 
próprta: 

Jr - os encargos financeiros oriundos de emprestlmos concedidos 
c os rendimentos de aplicação financeira de seus recursos: c 

111 - outras dotações ou contrlbulçào destinadas ao Fundo. por 
pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras. 

Art. 5° Os percentuais de dtslr1bulçõcs do total elos recursos 
disponibilizados para financiamento não recmbolsflvets e rccmbolsávets serão 
dellnidos no Regulamento Gemi du Fundo. 

Art. 6° As normas c os procedimentos opcrnctonals de ap!kaçào 
dos recursos do Fundo. para atingir seus objetivos, dispostos no arlJgn 2". 
serào dellnidas em seu Regulomento Geral. 

Art. 7° O saldo positivo do Fundo de Desenvolvimento Hural do 
Estado do Amapá - F'HAP. apurado em balanço. será transferido pam u 
exerciclo seguinte. a crédito do mesmo Fundo. 

Art. ao O Fundo de Desenvolvlmento Rural do Estado do Amapá 
- F'RAP. terâ um Conselho Diretor. devendo ser auxlltado por umn Secretaria 
Executiva. 

Parãgrafo único. A competéncla e as atribuições do Conselho 
Diretor e dn Secretarta Execu!Jva do Fundo serão clellnldas no seu 
Regulamento Geral. 

Art. 9° Para atender às necessidades de funcionamento do 
F'undo serào criadas Câmaras Tccntcas de apolo às decisões do Conselho 
Diretor. 

A~. 10. Os recursos orçamentários deOnldos no inciso I. do 
a111go 4 " desta LeJ. serão liberados. pela Secretaria de Estado do Planejamento. 
Orçamento e Tesouru. na forma do Decreto n• 004!:!. de 17 de janeiro de 1902. 

Parágrafo único. A Secrctarta de Estado do Planejamento, 
Orçamento c Tesouro Informará. mensalmente. à Secretaria de Estado dn 
Agricultura. PcsC"a, Floresta e do Abastecimento - SEAF e aos administradores 
do Fundo. a suma de arrecadaçào das receitas próprtas. bem como a previsão 
da data de cad>~ liberação. 

Art. 11. É vedado qualquer financiamento com recursos do 
Fundo a pessoas fisicas ou juridicas que se encontrem lnadimplenlcs com o 
Fisco Estadual ou com os administradores do Fundo. 

Art. 12. A fiscalização da gestão do Fundo será efetuada pelo 
Conselho Diretor e . na forma do artigo 111 da Conslltulção do Estado do 
Amapá. 

Art. 13. O Poder Executivo. no prazo de 30 dias, a contar da 
data de publicação desta Lei. publlcarã as mudanças e procedimentos 
necessários à regulamentação do Fundo de Desenvolvimento Rural do Estado 
do Amapá - F'RAP. 

Art. 14. Esta Lei entra em vtgor n:~ data de sua publtcação. 

Macapó. 18 de agosto de 200!5 

LEI N° 0921 DE 18 DE AGOSTO DE 2005 

Institui o Programa de Parcerias 
Público-Privadas - PPP, no íilnblto 
do Estado do Amapá e dó outros 
providinclas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a AssemblÉia Legislativa do Estado do Amapá 
aprovou e eu, nos termos do art. 107, do Constituiçao Estadual, sanciono a 
se!jUinte Lei : 

CAPÍTULO I 
DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBUCO-PRIVADAS 
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Át't. 1° ~1ca Instituído. no funblto do Estado c de sua 
Admlnlstraçào direta e Indireta. aos fundos especlals. às autarquias, às 
fundaçOes publicas. às empresas públicas, às oocledad"-" de economia mis ta e 
às demais cnlldades controladas direta ou lndlrelllmenle pelo E. .. tac!o. o 
Progra.m:~ de Parcerias Públlco-Prtvadas-PPP. desllnado a fomentar. coordcnru·. 
regular c nscall1.ar a atividade de agentes do setor privado que, na ~-ondlção de 
colaboradores. atuem na Implementação das políticas públicas voltadas ao 
descnvolvtmento do Estado e ao bem-estar coletivo. 

llrt. 2° Parceria público-privada é o contrato administrativo de 
concessão. na modalidade patrocinada ou administrativa. conforme definido na 
Lei Fedcraln' 11 .079, de 30 de de7.cmbro de 2004. 

Parágrafo único. O PPP observará os limites estabelecidos na Lei 
Feder:~ I n' 11.079. de 30 de de?.cmbro de 2004. e aJnda as seguintes diretrizes: 

I - eflclencla no cumprimento das mlssOes de Estado c no 
emprego dos recursos da sociedade: 

li · respcllo aos lnleresses c direitos do~ dr.s tlnal.ártos dos 
serviços e dos entes privados Incumbidos da sua execução: 

111 · lndclcgabllld:Jde das funçOcs de regulac;ào, jurisdlclon:ll. do 
cxercicto do poder de polfcla c de outras atlvldarles exclusivas do Estado: 

parccrf:~s: 
IV - responsabilidade fiscal na celebração c execução das 

V • trnnsparencla dos procedimentos c das declsOes: 

VI · repartição objetiva de riscos entre as partes: 

VIl · sustentabllldade nnanceir<1 c vantagens soctoeconOmlcas dos 
projetos de parcet1a. 

1\rt. 3° O PPP será desenvolvido por meio de adequado 
planejamento. que definirá a~ prioridades quanto à lmplantaçao. expansão. 
melhoria. gesU\o ou exploração de bens. serviços, atividades. llúra-e~truturas. 
estabel~elmcnlos ou empreendimentos públicos. 

Parágrafo único. 1\ execução dos projetos de parcerias pübllco· 
privadas <.lcvcrà ser acompanhada permanentemente para nvallaçao de sua 
eflctencta. por melo de crttcrios e objetivos previamente <.leflnldos em 
regulamento. 

llrt. 4" Vlca criado o Conselho Gestor do Pl'l'. vln r.ul:~do ao 
Gabinete do Govemndor. Integrado pelos segulnlcs membros: 

Tesouro: 

Estado. 

I · o Secretário Especial de 0('.senvolvlmcnto Econômico: 

11 - o Secretàrio Especial de Oesenvolvl.mento da GC'SL1o: 

UI - o Secretário Especial de Desenvolvimento da Infra-Estrutura: 

IV - o Secrclfu1o da Receita Es tadual: 

V - o Secretàrio de Estado do Planejamento. Orc;:Jmento c 

VI • o Procumdor·Oer..J du Estado: 

VIl - até 3 (trcs) membros de livre escolha do Govcma<.lor do 

§ I" Cabe ao Governador indicar. dentre os membros do 
Conselho. o Presidente e quem. nas suas au~nctas ou Impedimentos: rlever.i 
substitui-lo. 

§ 2' Poderão subst.Jtulr os membros a que se rercrem os ind->US 1 
n V <.les te arllgo representantes. por eles ln<.licados. 

• ~ 3" O Conselho poderá. convocar O!> rlemals Ululares de 
Sccrcla!ias de Est:~do. que tiverem Interesse direto em determinada parccrt.1 . 
em razão de vinculo tcmãUco entre o objeto desta c o resper.llvo cmnpo 
funcional. 

§ 4 • O Conselho deliberará mediante voto da maioria de seus 
membros. tendo o Pres idente direito ao voto de qualidade. 

§ 5" caberá oo Conselho Gestor. 

1 · analisar projetos rlc parceria público-privada~. recomendando 
ao Governador sua Inclusão no PPP. em caso de aprovação do projeto. 
ob.~crvadas as condlçOcs estabelecidas no artigo 3": 

11 - fiscaliZar a execução das parceria~ público-privadas: 

1ll • opinar sobre :llter<1çào. revisão. resclsào. prorrogação ou 
renovação dos contratos de parceria público-privadas: 

IV · fixar diretrizes para a atuaçào dos represcntanl<'s do F:sl:~rlo 
nos órgàos de admlnlstmçào da Empre!>a /\mapa Parcerias S/ A: 

V - publicar. no Dl:irlo OOclal do Estado. :\5 Atas de suas 
rconioes. 

!i 6" /\o membro do Conselho é vedado: 

I - exercer o direito de voz e voto. em qu:llquer ato ou mall!rla 
olljetu do PPP em que tiver Interesse pessoal conOitante, cientilleando os 
demais membros do Conselho de seu Impedimento e [aY..cr constar em nta a 
natureza c extensão do conflito de seu lnler~sse: 

li - valer-se de tnronnaçâo sobre processo de parceria ainda nllo 
divulgado para obter vantagem. pam ::;1 ou para terceiros. 

!i 7• A participação no Conselho não sem remunerada. sendo 
considerada serviço público relevante. 

§ 8' cabem. à Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico. 
através de u nidade e•p<.·dflr.a. executar as atiVIdades operacionais e de 
coordenação de parcerias publico-privadas. assessorar o Conselho Gestor do 
ppp e divull(ar os conceitos c metodologtas próprios dos contmtos de parceria. 
npol:~<.la P<>r e<Julpe técnica. 

1\rt. 5• São condlçOes para a Inclusão de projetos no PPP: 

1 - crcuvo Interesse publico. considerando a na ture-m. relevância e 
valor de seu objeto. bem como o carâter prioriU\rio da respectiva execu~·ao. 
observadas as dlrelrlze~ govcmamcnt.als: 

11 : estudo técnico de sua viabllidade. mediante demonstraçilo das 
metas e resultados a serem atlnl!ldos. prazos de execucào e de amorUzac<'lo do 

capital Investido. bem como a Indicação dos c.rllérlos de avaliação ou 
desempenho a serem o!Jltz.ados: · 

111 - a fonna e os pra?.os de amortlzaç-.lo do capital Investido pelo 
contratado. 

Parágrafo ünico. A aprovação do projeto fica condicionada ainda 
ao seguinte: 

I - elaboração de estimativa do Impacto orçamcntârio-Onancelro: 

11 - demonstração da orlgcm dos recursos para seu custeio; 

111 - comprovaçólo de compatibilidade com a lei orç.amentárla 
anual. a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. 

CIIPÍTULO n 
MS PIIRCERIIIS PÚBLICO-PRIVIIDIIS 

1\rt . 6° As Parcerias pübllco·privadas silo mec~lsmos de 
colaboração entre o Estado c os agentes dp Mtor privado, remunerarlos 
segundo critérios de desempenho. em pra>.o compatível com a amorttzaçao dos 
Investimentos realJzados. podendo ter por objeto: 

I a Implantação. amplla~o. melhoramento. reforma, 
manutençào ou gestào de Infra-estrutura publica: 

li - a prestação de serviço público: 

lU - a exploração de bem pübllco: 

IV • a exploração de rll rcltos de natureza Imaterial de titularidade 
do Estado. tais como marcas. patentes. bancos de dados. métodos e técnicas 
de gerenciamento c gestão. resguardada a privacidade de Informações s igilosas 
disponíveis para o Estado. 

§ t• Os contratos de parceria publico-privada dcverào prever que. 
no caso de seu objeto se reportar aos setores regulados. as regras de 
dt:sempcnho das allvldnd~ ·~ serviços deverão ficar submetidas às 
dctcnnlnadas pela agencia reguladora correspondente. 

§ 2" Não scr:lo objeto de parcerias públlco-prtvadas a mem 
tercelri7.açào de mão-de-obra c as prcstaçOes stngelns ou Isoladas. 

1\rt. 7° Podemo Ogurar como contmtnntes nas pnrcerlas 
público-privadas os entes estalais a quem a lei, o regulamento ou o estatuto 
conOram a Utulartdadc dos bcn~ ou serviços objeto da conlrntaçt\o. Incluindo 
autartjuias. funduçôes ins tituí<.! as ou manlldns pelo Estado. empresas puhll~as 
c sociedades de economlu mlstu. 

1\rt. 8° As parccrlas público-pr!V:ldas Implicam pam os parceiros 
do setor prlva<.lo: 

I - a assunção de obr1g:1ç0es de resultado d~Onldas pelo Poder 
Público. com liberdade para a escolha dos meios para sua Implementação. nos 
Umltes previstos no Instrumento: 

11 • a submissão a controle estatal permanente dos resultados: 

111 - submeter-se à Oscrutwçào do Poder Público. pennlllndo o 
acesso de seus agentes às ln~talaçOes. JnromtaçOcs c documentos Inerente~ ao 
contrato. Inclusive seus rej!lstros cont(lbel!>: 

IV - a lncum!Xncla de promover as desaproprlaçOes decrcta<.las 
pelo Poder Público. quando prevista no contrato. 

Clll'ÍTULO m . 
!>OS CONTRIITOS DE PIIRCERIIIS PÚBUCO- PIUVII[)AS 

Art. 9° Os contrr.tos de p:~rcerla público-privada atenderão ao 
disposto nesk'l lei. na Lei Federal n• 11.079/04. lls normas gerais fe<.lerais e 
estaduais do regime de concessão c pennlssdo de serviços públie11s. assim 
como. il Lei Federal n• 8.666. <.le 2 1 de junlto de 1993. 

1\rt. 10. A remuneração do contrntado. observ~da a n:.tlurr1.a 
jurldlc.1 do Instituto escolhido para vlabiiiT.ar a parceria. podem ser fella 
mediante :1 uU!Itaç:1o Isolada ou combinada das seguintes alternativas: 

I - tarifas cobradas dos usu:\rtos: 

11 - pngamento com recursos orçamentário.": 

111 - cessão de cn!dllos do E.~tado. excetuados os relativos a 
Impostos. e das entidades da 1\<.lmlnistrução Estadual: 

IV - cessão de direitos rclnllvos à explor.u;.;o mmcretal de bens 
pübllcos mater1als ou Imaterial~: 

V - transreréncia de bens mnvcl~ c Imóveis: 

VI - titulas da divl<.la pübliea, emitidos com obscrv~cla da 
lr.glslaçno oplicàvel: e 

VIl - outras receitas alternativas. complementares. accssOrtas, ou 
de projetos assocladoH. 

1\rt. 11. Sem prejuízo elas san~'Oes pre,•lstas nesta Lei. o 
contrato podera pre-..cr. para a hlpútese de Inadimplemento da obrigação 
p~cunlâti:l a cargo do contratante. o aerêsclmo de multa de atê 10% (dcl por 
cento) c juros. segundo n trum que estiver em vigor para a mora no pagamento 
de lmpo:<~tos devidos à Fnzencln Estadual. 

1\rt, 12. Os Instrumentos de parceria publico-privada poderão 
prever mecanismos amigáveis de solução das dlvergwclas contr<1tuals, 
Inclusive por melo de arbitragem. nos tenno~ da lcgtsloçào em vigor. 

Par.igrafo unlco. Na hipótese de arbitramento. os ãrbltro.q deverão 
ser escolhidos dentre os vinculados a lnsUtulçOe~ especializadas na matcr1a c 
de recrnheclda Idoneidade. 

CIIPÍTULO IV 
[)1\S GAAI\NTII\S 

1\rt. 13. As obrigaçOes pecunlârlas contraídas pela Adnúnis· 
lr<~çào Püblica em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas 
mediante: 
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I - vinculação de receitas. observado o d isposto no lns_ls.cL!Y..!:I!! 
art. \67 da Conslituiçào Federal: 

li - !nstltuição ou utilização de fundos especiais previstos em lei: 

111 contratação de seguro-garantia com as companluas 
seguradoras que nàu sejam controladas pelo Poder Público: 

IV garantia prestada por organismos lnlemaclonnls ou 
lnstilui~'Ocs nn:mcelras que não sejam controladas pelo Poller Pübllr.o: 

V - garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal 
cnadn para essa nnalldade: 

VJ -outros mcC'.anlsmos admitidos em lei. 

Art. 14. Os projetos de parceria público-privada scrào objeto ele 
consu lta publica, com antecedência mínima de 30 (trin ta) dias da publicação 
do edital d.'l respectlva licitação, mediante publicação de aviso na Imprensa 
oficial. ern jornais de grande ci rculação c por melo eldrõnico. no qual serâo 
Informadas as jusUilcauvas para a contrataç:'lo, a ldentlllcação do objeto. o 
pra.:o de duração do contrato e s~u valor estimado. ftxando-sc prazo para 
fornccirnenlo de sugestões. cujo tcnno dar-se-á. pelo menos. com 7 (sete) di<~S 
de am cced<im·la da ela la previ~la para a publicação do edital. 

Art. 1!5. Os órgãos c as entidades do Estado envolvidos no 
processo de licenciamento ambiental deverão priorizar a trnrnltaç;lo da 
documentação pertinente a projetos tncluidoR no Programa de Parceria 
Púulim-Privad:~ 

CAPÍnJLO V 
DA EMPRESA AMAPÁ PARCERIAS S/A 

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir pessoa 
jundicn. sob a fonn:1 de sociedade por aç(>cs, denominada · Empresa Amapâ 
Parrerlas S/ A. para o Om especifico de: 

I - colaborar, apoiar c viabilizar a lmplcmentaçi\o do Programa de 
Parcerlns Público-Privadas: 

11 disponibilizar bens, equipamentos c utilidades para a 
Adminis tração Estadual. medtante pagamento ele adequada rontrapar11da 
finnnc:ctrn: 

111 - gerir os a tivos patrimoniais a ela transferidos pt!lo F.swdu uu 
por entidades da administração Indireta. ou que tenham s ido adqutr1dos a 
qualquer título. 

Ar-t, 17. A Empresa Amapá Parcçnas S/ A terá sede c foro no 
Munlciplo de Macapá. 

Art. 18. A Empresa Amapá Parcclias S/A operarâ mediante o 
regime de ca pital social autorizado. que ser.i composto por ações ordlntl.rlas ou 
p rcfcrcncl>lls nominativas, sem valor nominal, podendo o Estado lnlegrallzâ-lo 
em d inheiro. ou em bens e direitos avaliados na forma da legislação pertinente. 

§ 1° Podemo participar do capital da Empresa Amapá Parecr1as 
S/ 1\ outrns entidades da Administração Estadual. desde que o Estado 
mantenha. no mínimo. a titularidade direta da maioria das ações com direito a 
voto. 

§ 2° Fica o Pollcr Executivo aulorizado a subscrever c lntegrali~ar 
o capital da Empresa Amapá Parcerias S/ A com '?s seguintes bens e ulrellus. 
na furma do "ropur deste ariigo: 

I - Imóveis: 

11 - açOcs ordinárias ou preferenciais de Utu lnrldade do Estado c 
de suas autarquias, no capital de sociedades anõnimas. que não sejam 
n~cessàrias pa ra assegurar o exercício do respccllvo poder de controle em 
canitcr Incondicional: 

111 - títulos da divida púullca. emili<los na forma da lcglslaç~o 
aplicável: 

IV - outros bens e direitos de Utular1daclc direta ou lndtrct:. do 
Estado. Inclusive recursos federais cuja transfercncla independn de 
autortz;tçâo lel:fslaliva especifica. 

§ 3° Pa ra a s ubscrição e integralização de Imóveis ao capital da 
f.mpresa Amapá Parcerias S/ A serJ. nct-cssária a préVIa au torimçao legislnlivn. 

Art. 19, Pam a consecuç;lu tlc seus objetivos. a EmprcRa ;\m:Ip:l 
Parcerias S/ A podcni: 

I celebrar. de forma Isolada ou e m conjunto com a 
Admlnistra~·ào direta e indireta do Estado. os contratos que tenham por objeto: 

al a claborac:\o do~ estudos técnicos a que se refere o art igo 4". 
Inciso 11. desta Lei: 

b) :1 lnslttulção de pareelias público-privadas: 

c) a locação ou promessa de locação. arrendamento, cessão de 
uso ou outra modalidade onerosa. de Instalações e equipamentos ou outros 
bcn~. vinculados a projetos de PPP. 

11 assumir, total ou parcialmente. d ircllos e obrigações 
decorrentes dos r.ontmtos de que trata o Inciso I deste artigo: 

111 - contratar a aquisição de lnstalaçOes c equipamentos, bem 
como a sua construção ou refonna. pelo regime de empreitada, para 
pngamento a . prazo, que poderá ter Inicio após a conclusão elas obras. 
ob~crvada .n lcgtslnçào pertinente: 

rv - con tratar com a Admtnlslra~'ào direta e Indireta do Estado 
locaçào O'! promessa !jc locaçao, arrendamento. cessão de uso ou oulra 
modalidade onerosa, de Instalações e equipamen tos ou outros bens In tegrantes 
de ~cu p:ltr1mõnlo: 

v . contrair empréstimos c emitir titulo~. nos tcnnos da legislação 
e m vtgor: 

V_l - prestar garantias reais, fidejussórias c contrata r seguros: 

VJI - explorar. gravar c alienar onerosamente os bens Integrantes 
de seu património: 

VIII'- participa r do ca pital de ou tras e mpresas controladas por 
cnll: ptíhllco ou privado. 

§ t • O negOcio poder:\ ncar condic~do à constituição ele 
sociedade de propósito especillco. cotnctdcnte com o 'llejcto do contrato. sem 
prejuízo da responsabilidade solidária do contratado pelo cumprimento integral 
das obrigações que a essa sociedade rouher~m. 

§ 2° ~ facultado á Empresa Amap:i Parcerias S/A constituir 
Fundo Fiduciário. cujo agente lerá poderes para administra r recursos 
llnancelros. por meto de conta vinculada ou. para promover a alienação ele 
bens gravados. segundo condições previamente acordadas. aplicando tais 
rccurt.os no pagamento de obril-(açócs conlraladas ou garantidas a que se 
refere o caput deste artigo. di retamente ao bcneOci:irio da garanti" ou a favor 
de quem financiar o projeto ele parceria. 

Art. 20. A Empresa Amapá Par cerias S/ A não poderá receber elo 
Estudo lmnsfcrenclas voh mt:irtas de recursos para o custeio de detipcsas 
operacionais. 

Art . 21 . A Empresa Amapá Parcerias S/ A não dispor<\ de quadro 
próprio de pessoal. podendo. par.1 o consecução de seus objetivos. celebrar 
convenlos com órgãos c entidades da Administração t::sladuai e conlmlar. 
observada a leglslaçilo pertinente, serviços espcclall7.ados de terreiros. 

Art. 22 . A sociedade ser:\ administrada por um~ DlrctoJia, 
compMtn de at.; 3 (lr~s) membros. c por um Conselho de Administração, 
composto de a té 5 (cinco) membros. c terá. em caráter pcnnanentc. um 
Conselho Fisc-al. 

§ I 
0 

Os membro~ da Dtrctor1a c do Conselho de Aclmlnlsl rnçàu 
serão Indicados pelo Covemador do Es tado. 

§ 2• !\lem dos poderes previstos na lcgtslaçôlo societária e. sem 
prejuízo da obscrv:'lncla das politlcas e dtre tri~es deOnldas por outros órgãos da 
Administração Estadual com compctênda espccinca sobre a matéria, 0 
Conselho de Admlnistraçào devera apro••ar. previamente, os termos c as 
condições de cada uma das operaçc'lcs a que se refere o artigo 15. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSI ÇÕES FINAIS 

Art . 23. Para atender às despesas decorrentes da execução 
desta lei. Oca o Poder Exeeullvn autorizado a: 

I - abrir créditos especiais. atê o limite necessário, para atender 
às des pesas cnm a constllulçúo e lnstalaçào da Empresa Amapá Parcc:rias S/ A: 

li - proceder à Incorporação da Empresa Amapá ParceJias S/ A no 
orçamento do Estado: c 

11! - promover a abcn urn de créditos adicionais suplementares. 
atê o limite necessário para a Integralização das parcelas do capital social da 
Empresa Amapá Parcerias S/ A. 

Para~:rafo tlllil'O. Os valores rins r nxlllos adiciuuais a 'l"r se rcfcn· 
este arlip,o serão collcrlos na fm m:l previ~"' no li t •. tio art1gn 4:1 ria Lei Feckral 
n• 4.320. d<- 17 de mar~u de: I !)()4 , 

Art. 24. Esta Lei cnt ra «"m vigor na data "" s1m pubhcnçào. 

Macopó, 18 de agosto de 200!5 

J OU1'(~ 
ANTÔ~ WALDfZ 6ãi; I,P{ SI LVA 

Gover nador 

LEI N° 0922 DE 18 DE AGOSTO DE 2005 

Cria o Fundação Tumu<:umoque e 
o Fundo Fiduciário para o 
Conservação do Natureza do 
Amapá e dá outrd.S providências. 

O 60VERNAt:>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que o Assembléia Legislativa do Estodo do Amapá 
aprovou e eu, nos termos do ort. 107 do Constituição Estodoal, sanciono a 
seguinte Lei: 

Ar1. 1° Fic.·a c.·rlada a F'unctaç:"lo Tumucum:lttue cum objetivo 
de fomelllar c dt!scn\•oh·cr ;u;ões para a conscrvncflo c· uso nu:iunal das 
água~. Uas 11un.·sta'i. da l>IOCII\'C~Idadc, m t>.lli:uulo u l::slarlo 11:1 

lmplrmcnlaçfto c cou~lillH<;fau das po1ttlcas plthllf-ns dt· melo aml>letlt(' c.
C'Iêncin c tccnnlt,gla, 

l'aro"!_~r.alO llnlco. A Fundação Tuutuc.:ulltmtuc Ll'f~i 
pcr~rmali dm.l l' juridlca de cllrcJto prfv:uio. com prnzo de Uuraçâo 
inc.lctcnninado. com .~ceie: r. rom na Cidade de MáCtlp;i , vlncuktda 
diretamenlc ao Govcrn:lclor do (;~lado du t\rnapá. 

Art. 2° Constit ttlrào i>alrimónlo ela F'unctaç;io Twttltt:unwquc: 

I - doaçocs. lc~tados c oux illo~ rC<'rbidos de JX':;so.,s fisit:ts ou 
j u ritlicas naclon;tls 011 lnt l'nl a\~lonais: 

li - ix:n~ c direitos que adquiri.-. 

Par~gr:tfo 1111 IC'O. V t:: TA 0 0. 

Art. 3° Constituem n::ceila da F\mdaç:.o Tumucumactuc: 

I - doações e subvcn~<ks t-onccdldas pr.la Unl:\o. t::st~llos, 
Disl ri lu Fe<kral c Munlciplos: 

11 - cont rlhulçOc.• pecuniàrias reill lzadas por prssoas fislc.,. ou 
por f)C-c;.so.1s j u ri<JiCiiS de dtrclto público ou privado. nac.:lonõ.JIS ou 
h11enlt. 1dur1al~: 

111 - rvr.ursos provl•nlcnle::. de convéntos. contrato~ ou ilrordus 
r.clehrnrios com cnlitladc.s ou organismos públicos nu JWivaclos. nacionais ou 
lnlcn1acionais; 
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IV · rr.nclimentos. de qualque-r nuturcta, que venha a nuft."rir 
c:omo rcmunrr:l\,-10 tl~cor~me de apllca~<les do seu próprio ll:lll"lm6ulo: 

V - rcndtmcmns n.·.sullanlcs da vellda, ncHoclaçf\o ou 
intcnnedlaçM ele prudulos e prcslaçao dr. ~rviços a órl(ào.• do Covrruo du 
Estado. por força de convtnlos com estes nmmdos; 

Y1 ·ou c~ n:c.·ursos decorrcnh:s ele suas ativldad~. 
l~uj\grnfo ünlr.n. O Governo Uo Estatlo elo Amapil tk.slfnar:.·, do 

sC'u orç~1rncnlo nnual rcrursos suficlenles para alcnclt"r .:_.. neccssJdad~ nr 
umnutenÇ':'t.O. lnrluslvc dus l'i.lrJ.!os c s.1hlrlos advindos da cri:u;:~n da 
Fundaçoio Tumuf'IHJtaquc. 

Jlrt . 4" Sao nrg;\os de dellllcraçào c admluislraçüo s uperior rln 
Funrlnçi\o Tun1uc:umaquc: 

I · Conselho Curador; 

li · Conselho F'lsca!; 

I!! - Olrr.lorln ~xccullvu. 

Art . 5° l'ica criado o F'undo ~-ldudàrio para a CouRcrvnçào <.lu 
~alurczn c Uso Suslerllilvel da l:liodlvcr.ldade du Amapá. a sr.r g•·rldo pela 
~ un<laç;\o 1\unucumaquc - Fundo Tmuut·umaquc. 

Art. 6° Consllluir~o património c recursos <.lu fundo 
T\l n\\IC\IIll:..lqu~: 

I · doaç<'>l's e sullvençOcs roncedidas pela Unl:'lo. ~:stmlus c 
MunlcipiM; 

!J • contrlhulçõcs p<!cunlárias e do:u;õcs tl~ bens móvci~ ~ 
imõn:is rcall7 .. 1dtls por ~.SOi'S fislcas ou juridicas de direito puhllcu ou 
pr1vado. nncional~ (• inlcrnê-1rlonals: 

Jll • recurso~ provenl~nLc:s de contrafo!i ou ;.ll"urdos cclcbrndns 
rom .:utld:1C1cs ou orgnni$U10S públicos nu pri"adus, nacional~ ou 
ifJh:nlaclonaJ~: 

IV • rendlmcutos. de qualquer natureza. <ttle venha a auferir 
con1o n'IHUill'liiÇ:,u (h .. "Corrcnlc dr: :&flllcac,;ão dos seus prót>rios rct.'\trsos: 

V · ou I ros rct·u rsos dcsllnnclos por ld. 

§ t• Os recursos rio Fundo Tumucumnque j)(XIer.\o ser 
1 ransfcrldus medl~nte conlrmos. acordos ou ajustes. 

§ 2o Os saldos apurados no final do ex:crr.iclo Onanctlro scrt\o 
n edHmlus no próprio Fundo 110 cxerciclo RCgu ln te. 

Art. 7" fi ca a F'undaçâo Tumucumaqlle responbâvcl pelo 
J.lcrcncl~m~nln ~•dminlstrallvo c flnancci ru do Fundo F:speclal de Recursos 
p~ra u Meio Ambiente - FEr<MA. previsto na Lei F:slmlual n• o Hl5. etc 18 de 
agoslu d•• I 994 e do I'Undo <Ir Ampar·o à Pc:;tjulsa Clr.niiOra c Tecnológica 
do f:slado do Amaj>á. prcvl~lo na Lei Estadual n• 688. de 07 de )unho dr. 
:wo:l. respeitadas ns dcstlnaç6cs emanadas dos respccllvos ,;'!!~os 
exttutorts destes Funrtos. 

Art. 8° O estatuto. a estrutura organizacional. llcm como a 
rcmuncm~:'lo dos cargos c sal;\rlos da Diretoria ~:xecullva c dcmnl~ 
sc:rvhlor~s da F'unclaçào senlo d~llnldos em <lt-cn:to regulamentar expedido 
pelo Poder r.xerullvo. no prazo máximo tJe 00 dias. a comnr da pullllcaçâo 
<la presente lei. 

Art. 9" v ~: ·r A ll o. 

Art. 10. VI::Tt\00. 

Art. 11 . t-... lm o Pndt~r F:xc:ru1 ivo nulprl:mdo n nluir C'réclito.:.. 
adicionais de R$ 200.000.00 (duzentos mil reais) para nlcnrlr.r ns <lcspr.sns 
provenientes dõt c:xecuçi\o da presente lc.i. 

Art. 12. t:;~tê\ lei cnlnl r111 vigor na d<,llH de suu puiJiic;u;úo. 

Macapá, 18 de agosto de 2005 

DECRETO W 

ANTÔI\ " WALDéZ ~ 1;>-l' SILVA 
Governado,..-

3752 

DECRETOS 

de 18 de AGOSTO de 2005 

ABRE CRÉDITO SVPLEMENT AR NO 

VALOR DE R$1 .157. 388,00 PARA O FIM 

QUE ESPEaFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNaAS. 

O GOVERN ADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas através do inciso Vlll, do art. 119, da Constituição 
Estadual e d·o art. 8° , da Lei n .• 0877, de 19 de janeiro de 2005, que 

estima a Receita e ftXa a Despesa paro o Exercício de 2005. 

DECRETA : 

Art. 1 ° Fica aberto o Crédito Suplementar n o valor de 

R$1.157.388,00 WM MILHÃO. CENTO E aNQVENTA E SETE MIL E 

TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS ) , d estinado ao reforço de dotações 

consignadas no o rçamento vigente, conforme anexos constantes d o presente 

Art. 2 • Os recursos necessários ã execução do disposto no wtigo 

anterior, decorrerem de Anulação Parcial ou Total d e Dotações Orçamentárias, 
na forma do inciso lll , § t• do art. 43, da Lei Federal n .• 4 .320/64. 

Art. 3" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 

Macapá-AP, 18 de r__.uu!.sto de 2005 

1-(MfY)~ 
ANTÔNI( w

1 
ALCt~fs'~ SILVA 

Governador 

r 

EZ 
Secretário de Estado PJanejame t o, Orçamento c Tesouro 

Anexo do Decreto n.• 37 5Z de ! 8 de de 2005 

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

04.000- MINISTÉRIO PÚBLICO 

04.101 - PROCVRADOIUA GERAL DE JUSnÇA 

R$ 1 00 
C DIGO _, __ _FT 1----NAT. VALOR TOTAL 

L-0~.~2~~~:~~- _L.~~- --~4._90_..1_' _L-____ '_oo_.ooo __ l._ _____ too_._ooo_ 

15.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E TESOURO 

15. 101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PlANEJAMENTO.ORÇAMENTO E TESOURO 
R$100 

CODIGO FT NAT. VAl-OR TOTAL 

04.121.0045.2639 001 3350.'11 

16.000- AUDITORIA GERAL DO ESTADO 

16. 101- AUDITORIA GERAL DO ESTADO 

CO DIGO FT - - -·-NÃ'i': 

04.124.0021.2165 001 4490.52 

36.000 36.000 

R$ I 00 
VALOR TOTAL 

4.142 4.142 
L_ _ ___ .J._ _ __l. ___ ..J._ _____ _J.... _______ - -

24.000- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 

24. 101 -SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENtlEDORISMO 

~ R$..!..._00_ 
f-_..!C:!eóO:~D~IGO FT NAT. VALOR TOTAL 

I I.JJl .0074.22S I 007 ))50.43 40.000 40.000 

li.JJ3.0180.2541 007 3390. 14 20.000 

007 3390.30 80.000 
007 3390.35 10.000 

007 33'10.39 190.000 
007 4490.52 200.000 500.000 

--· 
33.000 - SECRETARIA DE ESTA DO DA JUSnÇA E SEGURANÇA PÜBLICA 
33 . 101 -SECRETARIA DE ESTADO DA JVSn ÇA E S€6URANÇA PúBLICA 

CODI GO FT NAT. VALOR ToM...!"ºº-
06.128.0056.1213 001 

001 
3390.30 
3390.36 

2.415 
15.431 1 7.8~6 

L......----...L..- -.1._- _......~.. _ _ _ _ __.JI_._ _ _ ___ _ 

33.000- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PúBLICA 
33.202- INsttTVTO DE ADMINISTRAÇÃO PéN:I:T&JCIÂRIA DO ESTADO 

R 1 00 
CóDIGO FT NAT. VAl-OR TOTAL l 

t~.m.oos9.2t8J 001 JJ90.l0 

37.000 - POLÍCIA TéCNICO-CIENTÍFICA 
37.101 - POLÍCIA TÉCNICO- CIENTÍFICA 

CO DIGO FT NAT. 

14.122.0001.2001 001 JO'Xl.92 

359.400 

R$ 1,00 
VALOR TOTAL 

100.000 100.000 
L_ ______ _L _ _ _L _ _ _ J_ _ _ ______ _ ___ ~ 

ANEXO n - ANU~ÇÃO 

04.000- MINISTÉRIO PÚBLICO 

04.101- PROCIJRADOIUA GERAl. DE JusnçA 
R$100 

CO DIGO FT NAT. VALOR TOTAL 

02.062.0005.2004 001 JJ90.JO 100.000 100.000 

'- - - ·-
_ _ _1. ___ _._ ___ _. _ _____ __.:__ _____ _ _ 

15.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E TESOURO 

15 . 101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E TESOURO 
~~ 00 

CODIGO FT NAT. VALOR TOTAL 

04.122.0001.2001 001 )J9().J9 )6.000 36.000 
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16.000- AUDITORIA GERAL DO ESTADO 

16.101 -AUDITORIA GERAL DO ESTADO 

R$ 1 00 
PDIGO FT NÃT.'- VALOR _TQ TAL 

~.0021 21_6_5__~. _ _ oo_~_...__3_3_9o_.J_9 _ _._ _ _ _ __ 4_.14- 2 ... ___ 4.-14_2..J 

24.000- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 

24.101 -SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 

poDIGO 

I 11.333.0074.225 1 

FT 

007 3390.48 

R$ 1LqQ_ 
V A.L.Q~ .. -- 1------'T,o:O'-'T-"'A,_L_-l 

40.000 40.000 

24.000- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORI SMO 

24.301 • FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO 

R$ 1 00 
1-- CODI GO FT VALOR TOTAL ·-·'-

11.333.0081.1186 007 4590.66 500.000 500.000 

'-----------L----~------'--------· -·- --------~ 

33.000- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

33.202- INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO 

06.4~ 1.0061.1055 001 
001 

NAT. VALOR TOT~tJ...9Q. 
3390.30 
3390.39 

107AOO 
252.000 359.400 

'--------'----'--------

37.000- POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 

37.101 - PÇ)L.ÍCIA TÉCNI CO-CIENTÍFICA 

CÓDI GO 

14.122.0001.2001 

FT 

001 

001 
DOI 
001 

NAT. 

3390.36 

3390.30 
3390.33 
3390.36 

VALOR 

17.846 

52.431 
3.9 17 

43.6~2 

R$ 1 00 
TOTAL 

17.846 

100.000 

DECRETO N " 3753 de 18 de AGOSTO de 2005 

A BRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 12.331 .710,00 PARA O 

FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O GOVERNADOR DO EST ADO DO AMAPÁ, usando das atribu ições 
que lhe são conferidas através do inciso Vlll, do art. 119, da Constituição 
Estadual e do art. s•, da Lei n.• 0877, de 19 de janeiro de 2 005, que 
estima a Receita c fixa a Despesa para o Exercido de 2005. 

DECRETA: 

Art . 1 ° Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 

12.331.710,00 (DOZE MILHÕES. TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E 

SETECENTOS E DEZ REAIS) , destinado ao reforço de dotações consignadas no 
orçamento vigente, conforme anexos constantes do presente Decreto. 

Al"t. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior, decorrerem de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias, 
na forma do inciso lll, § I" do art. 43, da Lei Federal n.• 4.320/64. 

AJ"t. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua pu blicação, 
revogadas as disposições em cont rário. 

Macapá-AP, 18 de ~ de 

I ()tMo( IS) 

~ ~. ~~AREZ 

2005 

Secretário de Estado P ~nejamen o, Orçamento e Tesouro 

Anexo do Decreto n.0 37 53 de 18 

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

21.000- SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE 

21.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE 

de agosto ''e005. 

R$ 1 00 

fT N ' T VALOR TOTAL ~ºQIID~I:§G0~--1--IT--+~~~~-~~~~~--~--~'-'~~--

26.122.000 1.200 I 001 
001 
OOI 
OOI 

3390.14 
3390.30 
3350.41 
3390.37 

MO.OOO 
50.000 
11.000 

277.699 

26.781 .0 I 62.2447 

26.782.0162.2440 

26.782.0162.244 I 

26.782.0163.2443 

26.782.0162.245 I 

26.782.0163.1171 

26.782.0163. I In 

26.182.01 63.1180 

26.782.0163.2448 

26.782.0163.2455 

26.782.0162.2461 

1 26.784.0162.244~ 
~.784.0162.2~69 

001 

001 
001 

001 

001 
001 
001 

001 

007 

001 

001 

001 

007 
001 
001 

001 

001 
007 

001 

001 

3390.39 

3390.30 
3390.39 

4490.51 

3390.39 
3390.92 
4490.51 

3390.30 

4490.51 

4490.51 

4490.51 

4490.51 

3390.30 
3390.39 
4490." 

4490.5 I 

490.51 
4490.5 I 

4490.5 I 

3390.39 

30.000- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

30 .301 - FUNDO EST ADUAL DE SAÚDE 

CO DI GO FT NAT. 

244.378 

158.200 
235.000 

400.000 

133.)34 
89.120 

310.000 

300.000 

500.000 

120.000 

80.000 

150.000 

1.453.976 
992.021 
340.636 

669.062 

442.952 
257.048 

135.000 

80.000 

VALOR 

669.077 

393.200 

400.000 

532.454 

300.000 

500.000 

120.000 

80.00(1 

150.000 

2.786.633 

669.062 

700.000 

135.000 

80.000 

RS100 

TOTAL ~ 
L--lo_.J_o_2._oo_90 _ _ .23_2_9_J __ oo_7 _ _.__33_s_o._43_..L ____ 4._si_6_.2_84_L ______ 4.s:6.284 

ANEXO ll - ANULAÇÃO 

06.000 - GABINETE DO GOVERNADOR 

06.101 - GABI NETE DO GOVERNADOR 

04.122.0001.2001 

04.122.0055.21 11 

001 
001 

001 

3390.30 
3390.39 

3390.39 

20.000 
110.000 

30.000 

IJO.OOO 

30.000 
L_ ________ L_ __ _J _______ J_ _________ J.. ________ _J 

13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

13.103 ·SISTEMA I NTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

r--cõDI GO 

04.122.0041.2426 

FT 

001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 

NAT. 

3390.14 
3390.32 
3390.33 
3390.35 
3390.36 
3390.39 
3390.47 
44Y0.51 
4490.52 

VALOR 

55.770 
5.000 
4.000 

11.000 
18.000 

140.000 
2.500 
2.500 

30.000 

R 1 00 
TOTÃL 

27?.770 

---·--·-----L----~------~---------L--------~ 
13.000- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

13.203- ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PúBliCA DO AMAPÁ 

CO DIGO 

04.122.0001.200 I 

04.128.0032.2090 

04.128.0032.2 100 

04.128.0032.21 01 

001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 

001 
001 
001 
001 
001 

001 
001 
001 
001 
00 1 
001 

001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 

NAT. 

3390.14 
3390.30 
3390.33 
3390.35 
3390.37 
3390.93 
4490.52 

3390.30 
3390.33 
3390.35 
3390.36 
3390.47 

3390.30 
3390.33 
3390.35 
3390.36 
3390.39 
3390.47 

3390.30 
)390.33 
3390.35 
3390.36 
3390.39 
3390..17 
3390.93 
4490.52 

VALOR 

'40.000 
40.216 
10.000 
5.000 

38.000 
4.000 

-79.000 

36.999 
20.000 
20.000 
50.000 
10.000 

4.000 
R.OOO 

10.000 
~.000 

20.000 
2.600 

10.000 
5.000 

10.000 
18.000 
22.000 

8.400 
3.000 

14.000 

R$ 1 00 
TOTAL ___ . 

216.216 

136.999 

52.600 

90.400 

- ------------------------------------- --~ 
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04.128.00l2.26SI 001 3390.30 
001 3390.35 
001 3390.36 
001 3390.47 

04.128.0041.2 103 001 3390.33 
001 3390.35 
001 3390.36 
001 3390.39 
001 3390.47 

15.000 
10.000 
15.000 
3.000 

5.000 
10.000 
20.000 
10.000 
5.000 

43.000 

50.000 

- '---
_____ ..__ ____ , ___ -

16.000- AUD!TOIUA GERAL DO ESTADO 

16.101 - AUDITOIUA GERAL DO ESTADO 

1-.---_-_:c,.,o"-'D"'IGO=._-J--..!.FT...!.-~ ---~AJ ···-· 
04.122.0001.2001 

04.124.002 1.2060 

04.124.002 1.2165 

00 1 
001 
001 
001 

001 
001 
001 
DOI 
001 

001 
001 

04. 12&.0032.2090 001 
001 
001 

3390.30 
3390.36 
3390.37 
3390.39 

3390.14 
3390.30 
3390.33 
3390.36 
3390.47 

3390.30 
3390.39 

3390.14 
3390.33 
3390.39 

VALOR 

3.000 
1.000 

13.000 
27.863 

6.000 
10.000 

441 
8.000 
1.100 

29.150 
15.857 

1.000 
1.000 

20.000 

100 
l'OTAL __ _ 

<44.863 

15.$41 

22.000 

1------· ·- .. ... - · - .. 
- L. - _ __. _____ ....._ ___ ____; 

17.000- OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

17.101 - OUVIDOIUA GERAL DO ESTADO 

,.-- CÓDIGO 

14.422.0021.1076 

14.122.000 1.2001 

14.422.0021.2332 

14.122.0021.2337 

FT 

001 
001 
DOI 
001 
001 
001 
001 
001 
001 

001 
001 
001 
001 
001 
DOI 
001 

001 
001 
001 
001 
001 

3390.14 
3390.30 
3390.33 
3390.36 
3390.39 
3390.92 
4490.52 
3390.37 
3390.39 

3390.14 
3390.30 
3390.33 
3390.36 
3390.)9 
3390.92 
4490.52 

3390.14 
3390.30 
))90.36 
3390.39 
4490.52 

VALOR 

10.000 
8.300 
3.000 
2.880 
6.836 

860 
6.879 
1.480 

37.378 

10.000 
14 .. l&l 
5.000 
1.350 

15.000 
928 

10.000 

10.000 
~.n9 

5.000 
11.194 
10.000 

19.000 ·CENTRO DE APOIO À COORDENAÇÃO SETORIAL 

19.101 - CENTRO DE APOIO À COORDENAÇÃO SETORIAL 

04.122.0001.2DOI 001 
001 

3390.37 
3390.47 

70.000 
20.499 

RS100 
TOTAL 

J8.7SS 

61.1161 

41.913 

R$ 1 00 

90.499 

L--- ----'----- -. _ ___ __ _J_ ______ L__ ____ .J 

22.000- SECRETARIA DE ESTAt>O DA INDÚSTRIA. COMÉRCIO E MINERAÇÃO 

22.202 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 

14.122.0001.2001 001 3390.37 15.000 85.000 

14.665.0012.2014 001 3390.30 15.000 15.000 

22.000- SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COM~RCIO E MINERAÇÃO 
22.301 - FVNDO DE DESENVOLVIMENTO INOUSTlUAL E MINERAL 

R$ I 00 
CóDIGO FT NAT. VALOR TOTAL 

28.845.0159.1211 007 4S90.66 4.232.644 4.232.644 

23.000- SECRETARIA DE EST. DA AGRIC. PESCA, FLOR. E 00 ABASTEcrMENTO 

23.203- AG@NCIA DE PESCA DO AMAPÁ 

..--CODIGO 

20.122.0001.2001 

1 20. 1 22.0001.2~~- 1 

FT 

001 
001 
001 
001 

001 

001 
001 

NAT. 

3390.14 
3390.3J 
3390.37 
3390.47 

I 
4490.S2 

3)90.36 
- 33~ 

VALOR 

13.000 
15.000 
5.000 
2.000 

100.500 I 
s.ooo 

20.000 

A$ 1 00 
TOTAL 

135.500 I 

20.541.0137.2403 

20.57J.0131.1216 

20.602.0131.2390 

20.602.0137.1122 

20.602.0137.2395 

20.602.01J7.2398 

20.602.0137.2399 

001 

001 
001 

001 
001 

001 
DOI 

001 
00 1 
001 

001 
001 

001 
001 

001 

3390.39 

3390.36 
3390.39 

3350.41 
3390.36 

3390.39 
4490.52 

3350.41 
3390.33 
3390.36 

3350.41 
3390.39 

3390.14 
4490.52 

4490.52 

20.000 

2.000 
3.000 

15.000 
40.000 

10.000 
14.000 
5.000 

10.000 
80.000 

5.000 
5.000 

10.000 

45.000 

s.ooo 

7S.OOO 

33.000 

29.000 

90.000 

10.000 

10.000 

23.000 - SECRETARIA DE EST. [)A AGRIC. PESCA, FLOR. E DO ABASTECIMENTO 
23.301 - FUNDO DE DEsENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÀ 

R$100 
CODIGO 

20.605.0134.D031 

FT NAT. VALOR TOTAL 

· ~~~---45_9_o.66--L----2.2_~_.664~L----2--2-9-4._66_j4 
24.000- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 
24.101 • SéCRêTARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 

11.331.0215.2660 

II.J33.D081.2279 

11.333.0031.227~ 

II.JJJ.0215.26JJ 

II.JJJ.D21S.2634 

11.33).0215.2635 

001 
001 

001 
DOI 

001 

001 
001 
001 

001 

001 
001 

3390.11 
3390.39 

3390.30 
3390.39 

3390.30 

3390.14 
3390.30 
449~.52 

3390.39 

3390.14 
3390.30 

534.608 
236.000 

12.000 
19.000 

9.000 

9.000 
27.000 

145.000 

10.000 

6.000 
3.000 

710.603 

JI.OOO 

9.000 

181.000 

10.000 

001 339U.39 1.000L j 001 « 90.52 10.000 16.DOO 

001 Jl90.14 6.79S 
001 3390.36 21.000 
001 3390.39 43.000 70.7:5 

11.333.0215.2636 

24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMI'REENDEDORISMO 

24.301 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 00 ARTESANATO DO AMAPÁ 
RSIOO 

FT NAT. 

11 .3JJ.OOa2.2286 ~07 « 90.66 500.000 

25.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 
25.101 - SéCAETARIA DE ESTADO DA crÊNCI.o\ E TECNOLOGL\ 

19.122.0001.2001 001 

19.126.0112.2349 

19.126.0112.2352 

19.128.0070.2370 

19.5n.oo70.2363 

19.573.0070.1237 

001 
001 
001 

DOI 
DOI 
DOI 
001 
001 
001 

001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 

001 
001 
001 

001 
001 

001 
001 
001 
001 
001 

001 
001 

3390.14 
3390.36 
3390 47 
4490.52 

3390.33 
3390.35 
3390.36 
3390.39 
3390.47 
4490.52 

3390.14 
3390.30 
3390.35 
3390.36 
3390.39 
3390.47 
4490.52 

3390.20 
3390.33 
3390.35 

3390.20 
4490.52 

3390.30 
3390.33 
3390.35 
3390.36 
3390.39 

3390.47 
<4490.52 

2.340 
4.200 

840 
16.000 

2.000 
7.000 
3.200 

10.000 
640 

4.000 

6.000 
2.000 

10.000 
3.200 
3.250 

640 
7.160 

120.000 
6.000 
3.000 

&1.150 
5.000 

20.000 
11.500 
1.620 

16.300 
s.ooo 

7.660 
20.000 

TOTAL 

500.000 

23.3110 

26.840 

Jl.lSÓ 

129.000 

95.080 
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19.573.0070.2354 

19.S7J.0070.2J60 

001 
001 
001 
001 
00 1 
001 
00 1 
00 1 

001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 

3390.14 
3390.18 
3390.30 
3390.33 
3390.35 
3390.36 
3390.39 
3390.47 

3390.30 
3390.33 
3390.3~ 

JJ90.36 
339039 
3390.47 
4490.52 

1.250 
2.000 
1.750 

13.000 
3.000 
2.000 

20..560 
940 

17.000 
4.900 
9.000 
6.5DO 
9.000 
3.800 
8.660 

44.500 

58.860 

26.000- SECRETARIA DE ESTADO DO.M""E--IOJ....A_M_BI~E,...,.,NTE:-::----L.------
26 .101 - SECRET AlUA I>E ESTA !>O 1>0 MEIO AMBIENTE 

~==~c;Ó~t>;IGO;~==~~~.:..Fr.:... _ 1_ NAT. 

18.122.D001.2001 

18.541.0106.2338 

18.541.0 I 06.2339 

18.541.0113.2340 

001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 

001 
001 
001 
001 
001 

001 
001 
001 
001 

3390.14 
3390.30 
3390.33 
3390.36 
3390.39 
3390.47 
4490.52 

3390.14 
3390.30 
3390.36 
3390.39 
4490.52 

3390.14 
3390.30 
3390.36 
3390.39 

R$ 1,00 

~--~VA~L=O~R~--I--~T~!~ 

15.000 
5.000 

15.000 
7.000 

20.000 
2.000 

13.903 

13.371 
8.935 
7.164 
7.164 

21.495 

2.711 
3.952 
3.850 
3.850 

77.90) 

58.129 

••. )63 

18.S44.0113.2JSS 

18.542.0113.2366 

18.542.0113.2378 

18.542.0113.2379 

18.542.0113.2380 

001 
001 
00 1 
001 
DOI 
001 

001 
001 
001 
001 
001 
DOI 

001 
001 
001 
001 
001 

001 
001 
001 
001 
001 
001 

001 
001 
001 
001 

3390.14 
3390.30 
3390.35 
3390.36 
3390.39 
4490.52 

3390.14 
3390.30 
3390.35 
3390.36 
3390.39 
449052 

3390.14 
3390.30 
3390.36 
3390.39 
4490.52 

3390.14 
3390.30 
)390.35 
3390.36 
3390.39 
4490.52 

3390.30 
3390.36 
3390.39 
4490.52 

28.000 
8.050 
7.SOO 
5.750 

12.000 
13.800 

6.624 
4.272 
2.208 
7.000 
3.000 
8.832 

6.250 
5.500 

3.400 
3.900 
4.500 

25.000 
6.300 
6.000 
4.440 

10.000 
9.74 1 

11.250 
11.463 
6.937 
7.701 
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75.100 

31.936 

23.550 

61.481 

37.351 
___ _t_ __ _t_ ___ __j_ ___ __j 

00 1 
DOI 
DOI 
001 
001 

3390.14 
3390.30 
JJ90.36 
3390.39 
4490.52 

27.120 
9.902 
8.147 

34.643 
92.000 171.811 

35.000- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ 

3!>.101 - POLÍaA CIVIl. DO ESTAI>O 1>0 AMAPÁ 

18.541.0113.2343 

18.541.0113.2497 

18.542.0113.2346 

18.542.0113.2348 

Gabinete Civil 

001 
001 
001 
001 
001 
001 
DOI 

001 
001 

001 
001 
001 
001 

DOI 
00 1 
001 
001 
001 
001 

001 
00 1 
001 
001 
00 1 

3390.14 
3390.30 
3390.35 
3390.36 
3390.39 
3390.47 
4490.52 

3390.14 
3390.30 

3390.35 
3390.36 
3390.39 
4490.52 

3390.14 
3390.30 
3390.35 
3390.36 
3390.39 
4490.52 

3390.14 
J3Y0.30 
3390.35 
3390.36 
3390.39 

Luis da Conceição Pereira Góes da Costa 

P O lt TA R I A N• 044/ 05-GABI 

O CHER DO GMIII!TE CIVIl., no uso da r.culdade 
de delegaçao, que lhe ~ conlerldl pelo ">dso 11, do •rt. 123, da 
ConstlllJiçJo EsUdual, Lei n° 0664, de 06.04.02 • tendo em vista o -
do Hemo,. 136/05-<:AMIJGEA, 

ltESOLVE: 

Do!lgnor o Cel Q0PM IIIÚ.UUO ltOSANI GONDIM 
CRUZ. o.m da em Hlbr/GfA. C6dfoo cos-s, para vtajr da 5l!de de 
suas ~ MacaJ>'-AP. lb! a localidade de Holoc~A, no dia 
16 de agosto de 2005, • smiÇO da Admlnl!lraçllo Esll!dual. 

CHDIADO GAIIJIITE ~~ 16 de aOQ>to de 2005. 

Alt1Uit De l SOT.lo 
~do M180vll 

P O lt TA R I A N• 04$/05-GAIJ 

O atER DO GAIIlllnl! CIVIl, no W10 da llculdade 
de delogoçao, que ... ~ -· pelo ~ISo 11, do llt. 123, da 
Constllulçlo Eslidull, lei rP 0664, de 08.04.02 e tendo em vlsiJ o -
do Momo rP 064/05<B!/GABI, 

RESOLVI : 

22.213 
16.062 
17.770 
10.000 
11.108 
2.553 

22.236 

5.252 
6.000 

2.014 
3.0DO 
8.132 
5.037 

7.827 
7.940 

12.654 
7.882 

15.000 
30.971 

2.500 
1.500 
2.500 
2.000 
2.250 

06.122.0001.20bl 

101.942 

06.181.0060. 1036 

29.435 
06.181.0055.2179 

06.122.0055.2170 

82.280 
05.302.0056.2593 

06.181 .0061.1046 

10.750 

COI·I e JOSI! MAIUA F!IUWIOI!S DOS SANTOS, Mo1Drislll do 
Gollemador, Oldlgo COI·2, lotados neste Gabinete Ovl, que viajaram da 
sede de suas ~ M.la!>'-AP, •té o muntclpto de Lan111Jal do Jari, 
onde ocomponllorlm o exmo. Sr. Gcoomldor do Esll!do, nas asslnoturas 
de conv!nloo, \'IÕbs, llllllguno~ e r<onl&es de Trabalho, no perrodo 
de 07 I 09.08.05. 

PORTA R 1Aif<044/05-GAII 

o CHfl'! DO CiAIJN!TI! CIVIl, no 1150 dl 1'acuklade 
dt delegoçlo, que lhe ~ Cllf1lerldl pelo lnd!o 11, do lrt. l2J, dl 
Con5tltulçlo Eslldual, Lei rP 0664, de 08.04.02 • tl!ndo em vtsu o
.do Hemo rP 061/(IS<EJVGABI, 

RESOLVE: 

liomOioOir o ~do servidor .J0St .JÓNIOR 
cbwtA UNA, A!lente ~. lcbdo no 5ecr<llltta de 
Comunlc:IQio·SEC!lM, l dlsposlçlo de!IJ! Gablnde Ovl, que viajou da 
sede de SUIS ~ ~-AP, oté o munlclpio de I.Nanjal do Jari, 
onde~ o E.,,, Sr. Govtmldor do Estlodo, nos Wlnotum de 
CDnYlnlos, -· inlug<XIçi!es • rttnl!os de trobah>, no perlodo de 07 
• 09.08.05. 

atmA DO GAIIINfT! CIVIt.;; ~de~ d• 2CXH. 

AIITUitDe~ SOTÃO 
Olefeilo Cl'lil 

178.000 
90.000 
38.000 

161.520 
4.736 

158.947 

001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 

3390.14 
3390.30 
3390.33 
3390.39 
3390.47 
3390.92 
4490.52 19.517 710.780 

001 
001 
001 

001 
001 
001 

001 
001 

001 
001 

001 

3390.30 
J390.J9 
4490.52 

3390.30 
3390.39 
4490.52 

3390.30 
3390.39 

3390.30 
3390.39 

4490.52 

8.DOO 
6.735 

10.000 

19.000 
10.000 
20.000 

30.000 
15.000 

5.000 
5.000 

100.000 

P OR TA R I A NO 047/05-GABI 

24.1JS 

I 

49.000 I 

45.000 

IO.ODO 

100.000 

O CHEFE DO GABINETE CMl, no uso da faruldade 
de delegoçllo, que lhe ~ comenda pelo InciSO 11, do art. 123, da 
ConsmulçJo Estadt!al, lei rP 0664, de 08.04.02 e tendo em 'l1!>t1 o -
do Hemo n• 063/0S·CEIVGABl, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocomentD do servidor JOSt JÚNIOR 
c.lMARA LIMA, AQent• AdmllllstratNo, lotado na Se<marta de 
COmunl<açli<>-SfCOH, • d!sposlçlo deste Gabinete CMI, que viajou da 
sede de suas atribulçl5os Hacapá·AP, ~ o muNc:ipio de Calçoene, onde 
portld)>OII junto com o E>an•. 5<. Governador do Estado, da assinatura 
de ~to mm a Prefelt!Ka do rele<ido mul\ldillo, no dia 05.07.05. 

CHEFIA DO GAIIIIETE C1VJ1., em Maco!>'-AP, 16 de agosto de 2004. 

ARnJit o~~,Âi SOTAo 
Cloefedo~ll 

Corpo de Bombeiros 
Cel. José Furtado de Souza Junior 

UNIDADE DE CONTRATO E CONV~NIOS-CBMAP 

E X TRA T O DO TERMO DE RECisAO DO CONTRATO N' 
014120Gl-UCCJC8111 A f> 

PARTES: ESTADO 00 AIIAPA por lntenn~io do CORPO DE 
BOMBEIROS IIIIJTAR. E A EIIPRESA CAPITAl IMÓVEIS 
L TOA. 

_!:!'UNDAIIENTO LEGAL: 
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A presente resclslo enconlra respaldo legal no Art. 79. Inciso 
11. § t•. da lei &.66193 e allf"IÇ&Is. 

li-DAS OBRIGAÇOES 
AI obftgaçOQ que decorrem do pr..,te conlr8to cessam a 
parllf do dl.a 19 de agosto da 2005. 

tn - OAS DISPOStÇOES FINAIS: 

E como prQYa de usim h__, ti" mtn1e Ptcluldo. r .. mam o 
presente Instrumento em 3 (TRES) ..tas. de igual teor e foona 
na pmença de 02 (duiS) testemunha&. 

Oat. da Aulnatura : 09 de 1g01to de 2005. 
ASSINARAM: JOSE FURTADO DE SOUSA JO 
BMJComandantt Genol do CBIIAP e THASSO 
LIIIIA DA SILVA. 

UNIMOE DE COIITRATO E COMYtNios.aMIAP 

E X T R A T O 00 2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 
Ot51Z004-UC~8MAP 

PARTES: ESTADO 00 AMAPÁ, por ~ermlldlo do CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR. E A EMPRESA R.R. DO R!GO -
t:PP. 

I·FUNDAIIENTO LEGAL: 
Art. 57. 11 e art. 65. inciso n. da l ei ~ 8.666. de 21 de junho 
de 1993 e suas ~çOea posteriores ; 

11.00 08JtiTIVO 
O presente Termo Adi!Jw tem P« objeto ofetuar a seguinte 
akeraçlo no Ccn1ralo ~4rio: 

1. Prorrogar a Yigêocia do contrato n• 015/200-4-
CSMAP. 

111 - DA PRORROGAÇAO : 

Fk:a prcnogade 1 'IIQ~II per 12 (dose) m•11. contados de 
1 O de agosto da 2005 A 09 de agosto de 2006, conforme 
preoisto ne CLÁUSULA NONA - DA VIGENCIA E DA 
PRORROGAÇAO. do conllato crtglnllrlo. 

VI .OAS OISPOSIÇ0ES FINAIS: 
Pennenecem lnalleradu as dem•is CUusulas do Cootrato 
Origlnllrio. 
Elevam as partl8e o f«< da Comarca de Mac:ap~ . com r81\4lncla 
a qualqu&r outro. per mais pri111legildo que Mja. patt diri!M n 
dúvidas e questl!es oriundas do presente conttalo. 
E como prova de IWm h....,em ~ Ptctllldo, firmlm o 
prHente Instrumento em 3 (TRES) ãa. da Igual teor e ~ 
na pnasonça de 02 (dull) leatemun~. 

Deta da Aalnltara : 08 de ag01lo de 2005. 
ASSINARAM: J08t FURTADO DE SOUS 
HIComiAdanle Qeraf do caM 
RODfUGUiil DO Ü GO. 

UNIDADE DE CONTRATO E CQN\'~NIOS.CBIIAP 

E X T R A T O DO r TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 
018/2004oUCCICBIIAP 

PARTES: ESTADO 00 AMAPÁ. po< intermlldio do CORPO De 
BOMBEIROS MILITAR. E A EIIPRESA SALOM.lO 
ALCOLUIIBRE e CIA L TOA. 

I·FUNOAIIIEHfO LEGAL: 
Art. 57, 11 a art. 115. inc;lto R. da Lei~ 8.1166. dt 21 de junho 
de 1993 a suas allereçOes poeterlores 

11.00 OBJETIVO 
O pruonto Termo Adbtvo tem por objeto efelu11 a aegulnte 

•a•trtÇio no C<lnlmo originAri<1: 

1. Prooogar a 'llglncia do contrato n• 01612004-
CSMAP. 

111 - DA PRORROGAÇAO : 

Flee prorrogadt a ~tnçia per 12 (doM) maset, canlldoll do 
08 de agosto de 2005 • 09 de de 2006, ccnforme pr!Mato na 
CLÁUSULA NONA • DA VIG!:NCIA. do contrato origin6rlo. 

VI .oAS DISPOSIÇOES FINAIS: 
Petm.,ecem lnlllerad• 11 demllt Ctautulu do Contlalo 
Or!glnjr1o. 
Elegem • pirita <1 foro de Com~rea de M~e~p6, com remlncia 
• qualquer culto, per mal& pri~legledo que &eia. para dirimir aa 
dúvidas • quét10ft <111und• do preHflltl contnrlo. 
E como prov. de assim hlwrern i'olremente pactuado. firmam o 
P<ll&nle lnatrumenlo em 3 (TR!S) vi,., de lguel 1e0r e forma 
na Pfiii!IÇ8 de 02 (cllrll) lntemun!IU. 

O. ta da Aalnatura : 08 de egO&! o de 2005. 
ASSINARAM. JOSt FURTADO DE ~OUS JÚNIOR·CEL 
811/Coma~dant. Genol do CBIIAP t PIO PEREIRA 
DUARTE. 

JOSt=~=~dt;,EL BM 
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COMISSAO PERIWCENTE OE UCtTAÇ.lO 
AVISO DE IHC!.UJAo. DE ITEM E AOW!EHTO DO 
COfMJE te UI?!!!!!H'JIMAP. 
O ComMcllnle Gef.& do COfl)O de BGmbelro. Militar do 
Eatada do ........,. - C8MAP, .nvM de aua ComlUio 
Pt~ de Ucltaçlo - CPL. no UIO de auas 
alrlbulç&. ....._ conr.nct. pela Poftalta n.• ~ 
DORH, de OI Aoo OI. 

ConMterwndo que o olljelo do CONVITE N.• tt/2005-
CPUCBMAP 6: VElcuL.os DE PASSEIO t .O ZERO KM; 
Conelderando o principio da laonomla • a RltçAo da 
llf'OpOMa 11111s wntl!joel pera o CIIMAP, • a. prlnclplos 
da leoelldtde, publlcldede • de lg.... çonfonnot 
caput do alt. 3", de Lei Federal n.• 8.MMI3 e suas 
~a.; 
Conaklerando o t.or de lAI Federal n. • 1.051, de 02 de 
)ullto de 1tecl, que dls_plles IIObnt leençlo de IPI pan1 

veicula. Mclulridoe peloe Cotpoe de Bombeiros do 
Bnaell; 
ConaldetMdo o dlepaeto no art. 21, 1 4•, 1111 lAI Fedenll 
n.• II.IM/I3 •-·~; 
RESOLVE: 
t • lftCiulr no illarn da fi"'O))eea do Comtb o uguintla: 
*4U. ~ de 1Mnç1o 110 lmpaeto de proc1utoe 
lnduatrteiiDdoe de IICOI'do c:om • lei 1.058110,publlcacla 
no DOO de 3 julho de 111110, rwgula~ pelo lncleo 
XXIII dlo Artigo 41 dlo o.cr.to Fedenll 11"2.137, de 2MIMIII, 
publlclldo no Dl6lto Ollc'-l de Unllo de 2110e111. O valor 
do Yekulo dewt6 MtM IMnto dlo lmpa.to de Produtos 
lnd~ (IPI). deYenclo Mti upllelto na P~ta 
• na Nota FIM:al.f'lltln de wnc~a.• 
2" Adiar • dec. de recebimento • abenunt doe trrYelopee 
"OOCUIIENT/oÇAO E PROPOSTA•, marcado pare o dia t i 
dei!IC*o, .. 11:00 horM, !*a o ~~ 

- ~ a. de eom-..o ,__de IJcltaçlo dlo CBMAP, 

~-~~ 
..._da CPLICBMAP 

Secretarias de Estado 

Administração 
Carlos Alberto Sampaio Cantuária 

EDITAL No. 020/2005 

COHVOCAÇÃO PARA EXAME DOOJMEHTAL I! 
EXAME MÉDICO 

O SECRETÁRIO DE ESTAOO DA 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribulçiSes e na 
Gwl'ldade de Presidente da ComlssSo Organizil<f(>lil do 
Conwrsq Públia> Estadual, par4 Ingresso ao prov!-nto 
aos CirrpM d« Nlyú SUpador c Nfre{ H6d/o. 
pertencente ao Quadro de Pessoal da ~..JH!I..B 
EstM!o dil S«/kk - SESI!. cooforme disposto no 
Decreto n• 1.369, de 28 do! maio de 2004 e Edital no 
008/2004 de 23 de deiembro de 2004, publicado no 
Diário Ofklal do Emdo n• 3426, datado de 27 de 
dezembro de 2004, 

ll E SOL V f: 

I - Convocar os cand:datos oonstantes do 
anexn, habilitados na primeira fase - prova objeti,•a - do 
Col1cur.io Púbftco, obedeoendo à ordem de dolssif12ção, 
o número de IIZigas, !!Siabelocldas no 1tem 3.1 do 
capiluio m e do Anuo m, e de liCOrdo com os aens x -
DOS EXAMES MfDICOS e XI - EXAME 
DOCUMENTAL, do Edital n°. 006/04, com as 
seguintes informações: 

L · ·o- DA co~=-:o:fA=O:::... __ _ ::J 
1 - O exame documental e o exame médico 

setá realrzado n' ddade de M.xapã,'AP. 

2 - Os candidatos coovocados deverão 
apresentar-se nos tocais, datas e horários espocilicados, 
oonforme Anel<o I. 

3 - Não haver~ ex.1me documental e exame 
médiCo fora do tocai, datas e horários preestabelecidos. 

4 - N3o haver~ segunda chamada sob 
hipótese alguma implicando a ausênda do candidato na 
sua etlmtneção. 

I - Para os Qarpt d t Nlwl SUperfgr os 
c:anclidatos devem comparecer munidos dos seguintes 
documentos (or1gln;ll e xerox): 

a) Somente será admitido para rea!lzaçllo do 
exame documental o candidato que estiYer munido d! 
documento que bem o identifiQue como: Ca teiras e/ou 
Cédulas de Identidade ellpedidas pelas Sec."!tanas de 
Segurança, pelas f'or9ls ..vm.das, pela Polida Militar, 
pelo M~ das Re!açi!es Exteriores; Céd<t.as de 
ldentklade lomeddas po< Ordens ou Conselhos de 
OaSSl!, que po< Lei Federal IIZ!Iem como documento de 
ldenbdade, corno por exemplo, as do CREA, OAB, CRC. 
rtc., a Ca~lll de Trabalho e Ptl!vidênda Social, bem 
como a Carteira Nac:loo~ de Habilitação (com fotografia), 
na forma da Lei no 9.053/97: 
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b) Diploma, emllldo por estabeledmeoto de 
ensino reconheddo peta Minlstér1o da Educação; 

c) r otulo de Eleltor e comproyante da última 
eleição ou Certidão Expedida pela Justiça Eleltoral; 

d) Documenm Militar, se do sexo masa.dlno; 

e) CertidÕes ele antecedentes a imlnais e de 
conduta, expedido pela Polícia Técnica e 
Oentlflca/POUTEC, Justiça Federal do Estado do Amapá 
ou da cidade/município onde residir o candidato; 

-CPF; 
f) Cadastro de Pessoa FÍSica na Receita Federal 

g} 02 (duas) fotos Jx4, recentes, de frente, 
coloridas, fundo branro; 

h) Rl!!llstro em Conselho Regional ProfiSSional; 

I) Titulo de especialista reconhecido pela 
Sodedade Brasileira de EsoecaaUstas ou ter certificado de 
residência reconhecido peta Comissão de Residência 
Médica/Residência de Enfermagem/Outros; 

J) PIS/PASEP; 

L) Comprovante de residência. 

2 - Pata os C«!ROS de Nírtl Nédio os 
candidatos devem comparecer munidos dos seguintes 
documentos (or'.ginal e xerox): 

a) Somente será admltldo para reaUz.ação do 
exame documental o candidato que estiver munido de 
documento que bem o ldentinque como: Carteiras etou 
Cédulas de Identidade el<pedidas petas Secretarias de 
Segurança, pelas Fot>as Armadas, pela Políoa Militar, 
pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de 
Identidade f«neddas po< Ordens ou Conselhos de 
Oasse, que per Lei Federal valem como documento de 
idenbdade, como por exemplo, as do CREA, OAB, CRC. 
etc., a Carteilll de Trabalho e Previdência Social, bem 
como a Carteira Nadonal de Hablllw.)o (com fotografia), 
na forma da Lei n• 9.053/97; 

b) CertifiCado de Conclusão de Nlvel Médio e 
Cllrso fltoflsslonallzante fornecido pela Instituição de 
Ensmo legalmente habilitada; 

c) Titulo de Ele1tor e comprovante da última 
ell!fçAo ou Certidão Expedida pela Justiça Elei!xral; 

d) DoaJmento Militar, se do sexo masculino; 

e) C!rtidÕes de anti!Cedentes criminais e dP. 
conduta, expcãldo pela Polioa Téabca e 
úentiflca/POi.lTEC do Estado do Amapá, Justiça Federal 
do Estado do Amapá ou da cidllde/n>un!Ópio onde residir 
o candidato; 

- CPF; 
I) Cadastro de Pl!ssoa Flslca na R«ccta Federal 

. g) 02 (duas} fO!os ~4, recenl::s, de frente, 
coloridas, fundo branoo; 

h) R~tsuo em Conseillo Regional Profl:sslonal; 

I) Paro os cargos de Técnico em Enfermagem, 
TécniCO em Higiene Dcnt!l, Técniro em Laboratório, 
fécnlco em Nutrlçlo e Oletetlca, Técnico em Radiologia 
e Auxl~ar de Enfennagem comprovar registro em 
Conselho Regional ProflsSlanal; 

J) PIS/PASEP; 

L) ComprovJnte de rcstdênda. 

1.1 - Os documentos deveria estar em 
perfeltliS condições, de forma a perml~r. com clareza, a 
idenlii'ICaç:lo do candidato. 

2 • N3o serão aceitos protoa>los dos 
documentos exiQidos. 

3 - A feita de êomprovaçlo de requisito para 
Investidura até a data da posse acarretará a eliminação 
do Cllndidlllo e anulação de todos os atos a eles 
referentes, ainda que já tenha sido homologado o 
reout!l!do An.al do concurso, sem prcjulzo do sanção lcg<~l 
e CAbível. 

4 - Não setá permitido em hipÓtese alguma, a 
norneaçllo do candidato, quando esta implicar em 
acumulação de cargo que não atenda aos pressupostos 
legais e regulamentares que diSCiplinem o assun!D. 

s - No ato da posse, o servidor apresentara 
dedaração de bens e valores que constituem seu 
patrimõnlo e dedaraçllo quanro ao exercido ou não de 
outro Caf90, emprego ou fun~ pública. 

6 - o servidor empossado será regloo pela lei 
n• 0066 de 03 de ma10 de 1993. 

7 - Os candidatos que não atenderam a 
convocoção no Pf"OlO estabelecido e derlalrem de 
entregar os exames documentais espedficados no ~em 1 
(um) e 2 (dOIS), conseQ(ientementl! perde:-ão os d!reitos 
decorrentes de sua dasslltci!çJo no Conarso Pllbitco. 

I IV DOS EXANS HtDICOS E.SPEC.TALl2'AD 
1 - Os candidatos deverão apresenta"~ na 

Junta Médica do Estado nos dias 22/ 08/2005 a 
26/08/2005 munido dos ~laboratoriais. oara 
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submeter-se à perida ~lca reladonados no rtem 10.2, 
nas alíneas •a• a •d• do Capít\Jio X do Edital de Abertur.~ 
de lnsaições, com os seguintes e><ames: 

a) Exame panss~ológico de fezes; 
b) Exame de Urina- tipo I; 
c) Exame de Sangue: Hemograma, 

Glicemia, Colesterol total e frac;i5es, 
Trlgficerideos e VORl; 

d) PCQJ (par.~ candidatos do sexo 
fem~n~no). 

2 - Se necessáriO, a Junta Médlca solldlilrá 
exames romplementares, para dmmlr eventuais dúvidas. 

3- A partir da avaWação médica e da avabaçllo 
dos exames complementares, o candidatx> serli 
conslderado apto ou Inapto temporariamente para o 
exerdoo do,cargo. 

\ 
5 "'\ Os candidatos QU(: não atender.~m a 

convocação no prazo estabeleado e deixarem de 
entreçar osªmes médicos especificados no Item I 
(um), não submetidos à avafia~o médica e 
conseqõenteme e perder~ os direitos decorrentes de 
sua dassifi • 1 no Concurso Público. 

1 
\ 

\ 
' 

ANEXO I 

EXAME J)()ÇUMENTAI 
DATA 22 08 OS A 2608 OS 
I OC At_ SC"Cretana de Estado da Adm1mstr.aç;loiSEAD, S.da 
da 01\'ls.ão de Desenvolv1mcnro de rc.ssoai-DDPIDKH 
ENDGRFCO Av fAD.SIN Ba1rroCen1ral 
HORÁRJO. 8. JOh AS 17 OOh 

EXAME MEDICO 
OATA :2 08 OS À 26 08 OS 
LOCIIl D•vl$3o (;erol de Pencou Mtd~ea-ORIIISE/10 
ENDERloÇO Ru• Leopoldo Machado. n• OOQ~.Bslfru ).,ta 
dcNvnrt 
HORA RIO 1 JOh ÁS laOh 

MUNI("! PIO AMAPÁ (Nivel Sup.:nor) 

' QiFERMEIROS 
NOM~ 

SORAYA ELEONORA MAGAIIIAES 
CARNJ::IRO 

+=,-~ANN~!NEGÕNÇi\ivES LIMh 
JOSE ALDENOR MONI'EIRO 
CI IERMONT 
RAIMliNOII GORETH ASSUNÇÃO 

f-,.---+c~--l ;;ES;:;P:,;i;;:N.:;:DOI':";;.II+::~.~===:-:-c==:-:--l 
DANitLLf LENI~ Pl:RCIRA 

PORTO GRANDE 

FERREIRA GOMES 

ODONTÓLOGO 

I ('lass•f llnxnç I NOME ~ 
!-'J:-:==+-z'"w~l .. +""v"'u::;K;,;ro=--~,..,~"'o-=R=rr::_.~:_-=._-_-_-_-- ==:J 
OIAPOQIJE 

SANTANA 

rtc. Li\BORATÓRIO 
ú lns .. JI:OME 

7382 ELOA SAL VI ANO DA COSTA DOS 

SANTO~- --------
MACAPÁ 

] 
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20 1~94 

21 7038 
22 26116 
23 13484 

J4 . 439 
25 9964 

'iÃÕERSO NLUJZ CASTI\NifEIRA 

Li\ CORDEIRO REIS 
SOARES 
ANÃCAR 
RÕSANA PAIVA APIXÃO 

NDRAOOSSANTõSõõMES 
RA SANTOS FONS!iCI\ 

BRLEISA 
WALDENI 
ELziANE DO SOCORRO- RAMos 
PINtiEJR o ____ __ _ 

FISIOTF.RAPEllrA - - -
l.f._W.ú l'""'riç I NOME - 1 
lL1497ZAIRADAYANEFREITASSMml ] 

TEC ENFERMAGEM 
~rf~. NOME - ·-
~- 11418 VITORJÃREGINATEIXEIRA_~ 
~- 7119 RITA DE CASSII\ Mf:DEIRÓ~-t!$!ª-
99 492.1 OSMARINA DOS SANTOS SILVA 
100 8288 DEOCMIA BAIA SILVA MARTINS 

fJõí. 10010 ISAILDES li RITO DO RÓSAJUO 
102 6279 BETHANIA GAMA DIAS . 
103 7978 DEOLlNDA LUZ DO NASCIMENTO 
104 5787 IZALTINA DOS SANTOS 
lOS 11557 GLEISON NOGUEIRA~D;?'A;-cS;;;I;-;LV"-A,---
106 6m I..EDA MARIA AQUJNO FARIAS 

NOBRE 
~- JlJB MIIRLENlCBARJU,TOVAZ ·-
~- 5750 DEOORA ÔE AlMEIDA LIRA . -

109 979~3-i-:'E';;;R~IC~_LUCIA ANDRADE F~ f-TW- -1186 NEILA RAQUEL DOS PASSOS .. 
NASCIMENTO 

L.!..!ll.!..l _..,B::::l8,__..l..~S,_,ILVANA SIMÃO BATIS1"A LEITE 

LANRANJALDO JARI 

ENFERMEIRO 
c~os,.r ln.scriÇ. 
~- 5391 14---7 .3271 

8 8406 

9 4050 
lO 828Õ 

-NOME 

JAIR DOS SÃNT OS PII>HEIRO 
IU>S DE NAZAfi_E 
N,\ SILVA 00S 

MARJAOELOÜ 
CARINA SÃãRI 
SANTOS 
Li\GERSON MA 
ALCEOlllflES 11 
PIN.Hl,liRO 

UADFREJTAS 
lJGUSTO llOS SIINTOS 

PORTARIA N° 92(~ 2005·5EAO. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO OA AOMINISTRAÇÂO <"" 
Gov~no do Amapá, "'· \H· rL1 <omoetênoa ~uP ,,..,. f·. 
deeçada pelas Oeaeros rl's , • 97, rw ;6;10'92 e OHS. o, 
23/01/ 98, e, 

- Considerando a necrsStdadc de O•SCJphnar a ren\ú(ào de 
5erv4dores pertencentes .:to Quadro de Pessoal (MI do <.,overnn 
do Amapã, bem como. dos !.CrvtdOfes mtegrantes do Qu,:1&o de 
Pessoal do extinto T emtó110 Fe~eral do AmaDã. ceclldo' ,)" 
Estado; 

· Considerando :> m·mento de loúções, relotilçôes ,. 
,..moções de servldotPS, t!l••twadas •l"'ltemarne.ne l)f'Joc. ôrl)àos 
e enbdades que •ntegraM a "dm.ntstr4ç.1o Ju·e:t;. c jndlreta no 
Governo do Es~c:Jo •lu A.m.aoà. o ~ue vem :>~~anca 
sobremaneora os colres do Estado e cavsando '"'"'' 
transcorncft para a Sccretana de tstMto da Adm•n•stritÇâc,, 
quanto ao deserwofvtmenro •lOimal das abVld~ dt:> •·.Pu .. 
õrgãos, em raz:io do conmnte rodino dcst('S servidores 

• Considerando alnd1, oue e dever da acJmin•stração 
estadual, zelar pelo compru"PPto dos princípiOS da fe9ai~C1C' 1.' 

rnorahdade, entre (IUttOS, 1nsc;ulp1óO"J 110 artiqo 3' da 
ConsotutÇào Federal, ltt..•rn como, pelOS hm1t~ de' gasroo.. cem 
pessoal, estabeleCidos no • ., de Responsabtildade Ftscal 

RESOLVE : 

Art. 1 o • ftCCUr. vedidas .a::. rMK>ÇÕes de ~.otdOt~ 
pertencetttes aos Qu.lctros vc P('Ssoal i. IV1t do Guvemo -lO 
Amapá c do e-<bnto lem1or10 rede"'' do <mapa. <Prtodo' "' 
Estado, pelo periodo de Oô :se•s) meses 

Art. 2° • Excetu<t rn-e,e da vedação conMa no art,qo 
anterior, a transferénaa O\J remoção de servidores entre ()~ 
orgàos ou enbdadcs dcl Adn\nrstração Direta c hrdrreta, paro o 
exercic10 de cargos etn comis!tão ou fur~çao o~ tonf•<tnç.1. 

Art. Jo ~ Excetuam-)t tambfi.n• da 'lí"ddÇdV 'cntlda nesta 
Portana, ao; transtcrerl(1cl'.t dt s.er.rroor~ em carater 
emergencial e flCI -.1ntc1 •ntrrc-sst no 1:'\taóf•, ,.,.,,, ·'"' 
clll~ de ~uca.,.àc'. ..õ\ut'k. J,Jolte•a (Ntl t. tro~ i1tA• ,-. 
flsu ,,zaçao. 

Art. 4• • Os ped1dos do r~o ele servidores conlldos no 
artigo JO desta Portann. que ~o se encontrem plenJJmenm 
justffkMJos • lufldJJmentJidos com • comprovJJçSo d• 
Massid.IIIH peto ó<gàc propoo('Oie, com as espeohcac;nes 
das ra1ões. serão rndefendo~ rlf' olano vela Secre[anõ or 
Estado da Admmstrac;"<• 

Parigr.tfo único t""4UbOif'IHI·\c no 11spost1,.. .:k. , r'IJ·•: 
deste aroga, .nclusi.-e. as /ot~ ~ nlot.ções detu.laa> 
lntemamonte, que /mpllq~m mudMJp de munidpio.. ,, 
ofim de não caractema• dospesas ddte•onaiS ao Estado. ~ ~tul" 
de 6jwb dll CIUto e int,ioliz6çlo. 

Art. so • Nio poder ao ser remOV1dos os S!?'rvrdor~ trut 
estejam respondenao a sindlc:Anda 0o.1 ProcKSo 
AdmlnlstrMivo DIK ipiiMr. enq..anlo não conciJdos lodO'l' 
as procedimentos quP .:uln•IC'fu CDI'"" ;, aohca~c rlt · . }t.ot\dli<1a~ 
ou a absotv.ção. 

Art. 6.0 · Tarnbérn 11tk' pooeràt' s~ ref'I'IC:'NidO$ os ser\'IOofC!> 
rcrnanescent.S"·dos c:ham.l((os ""992", de que trata a lri n<. 
0887, de J9 de ab(il de 2005 

j Art. 7• · Em·,caso !1.1 n.io OO>cnoànaa das d•sposiçôe> 
cpnlidas nesta Pprtar•a o 9@StO< publtco respondera 
qtsoPIInarmente atr;ollk dos P<OCedtmenl<>< leoais 

Pâg. 38. 

PORTARIA N•9/y~ /2005- SEAD 

.O SecretartO de Esta<Jo oa Admin1stra(,.ào do Governo 
do Amapa, usando da, "irtlN•ções """ lhe roc-a"' conreuoas 
pelos Decretos nOs 1 ·1~~ I~ nc OUtubro óe 1"9t 01 18, de '1 
de ~alletro de 998, 

som efeito • Portaria n• 822/2005· 
005, publtedda no Dláno Df1Cl31 do Estado do 
7 d<l 'lleSmO mês e ano, Qtl<! • des!Qnou 
de Sá • oora exercf!f em substnwção o cargo 
stado da lnous:na. Comerc.o • t~·ner.1ão 

.-~í/g ~ 

PORTARIA N° Cf4 !112005- SEAD 

O Secretàno de t slatlo da Jldn>'llstraçào do Go<~"'' 
do Alr.apâ, usando dd\ i'tnbwç~ que 1r'ltl foram conll·rrdas 
pelos Decretos"'' 1.4~7. 16"" outubro de 1992. 01-18. ~· n 
de1aneoro de 1996 e 1 J73, de 10 ae fevere•o oe 20!JJ • teaJo 
ff'll vssta o t1do no Proceuo - Ptotocolo Geraf/SEAO no 
27700/2005, 

PORTARIA N8~6/2005-SEAD. 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO d11 

Gov~ do fstado do Amapá, no uso oa comoetênc.., Que lhtt 
f01 delegada pe'os Decretos n°< I 497, de 1&/10/92 e. OI•M, ne 
23/01/98, resolve. 

Uuz: Olivetra de Vasconcelos 
.. V•q•lánc•a 

PORTARIA N•=IJ.(f"/lOOS·SfAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO ; 
~vE.I'rfH: ao Cstaoo de r,n'"pit, lC u!;C t1a competf.nr ' .~~. ... _. Wl• 
to• rtch:qada pelos Ü(>4 rcto\ n:'ls: 497, oe :h/10/9:' CiO:.,:- ·'l\ 
23/0ll9d. reso!V 

Santos Lima 

PORTARIA N•S~ r / 2005- SEAo 

O Secretâno tJe Estado rld AdmWllstraçào do t~nv 
do Amapá, usando ~as atnbuw;ões que lhe foram confer•d"' 
pelos Decretos n•s 1.497. 16 de wtubro de 1992. 0148, ele 23 
de janeiro do 1998 e 1313. ri<' lO do l"""'etro de 2003 e te•IClo 
em vtSta o coo~do no Processo - ProiDcolo Gtral/ SESA n° 
26725/2005, 

11 ES O V~: 

at • destgnação do seMdot Marco 
de Alm~d•. para responopr petas 

HCALJSES.O.. Código CDI-3, d•w.,lr 
TI!SPt<IIYo bllllar. ~a Clelde FurUclo 
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PORTARIA N•9"t9 t 2005 - SEAD 

O S«ret~no d<> Estado da Ad"""'stração do Govcm~ 
do Amapá, usanoo das atnb<J1ções que lhe foram confendas 
pelos Decretos n"s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
do Ja"""" de .1998 e 1373. dt 10 de f""e<c"o do 2003 e tendo 
em vlst>o o con~no Processo - Protocolo Geral / SUO n• 
29669/2005, 
I I RE s o v~= 

Designar set111doo a Mario do So<e>rro Ferrelnr do 
Sll•a, para respoj>e~er pelas Advloades de PessoaliSI:AF, 
Códogo COI-2, dura'J!• c ~to do respe<;!No aMar Ano 
Ulla Castro do Aqulno, QUe se afostará para usufruto de 
ônas r~ula~""'· no per '1:_ 2005. 

:TO oe 2005. 

O SECRETARio DE ESTADO DAADIIIINISTRAÇAO, nouooda 
COI'nplliOOc:ia que ... foi delegada pejos Oea8'm 11'1497, de 16110/92, 0148, de 
23m1198, 1endo em Ylslao laordo OJic:il n'~AOICAISEAD, 

RESOLVE: 

por mais lO (lltlta) dias, o prazo para o:n:luslo doo 
do Slndlcaneía ~~ Disciplinlr, ~ 

3C6S lnlllulda pela IIONrio n'T~~EAD. da 
Di.lrio Ofclal do ESiildo do Nnapâ no dia 15 do mesmo 

PORTAR1Aif'3SJ ~. 

O SECRET ÃRIO DE ESTADO DA ADMIHISTRAÇÃO, no uso da 
oompe!tnda que ... ~ delegada pejos Dec:nlbs 11'1497, de 16110192, 0148, de 
23m1198, londo em l1sta o laor do 0t1cio rf' 003f2005.GI>~. 

RESOLVE: 

O SECRETARIO DE ESTAOO DA AOIIINISTRAÇAO, no ""' da 
COflllllllência que lhe foi delegada pejos 0ecte1os rf' 1~97, de16/10/92, 0148, de 
2Jm1/98,1endo emYisla otoordo Oflcbn'~AOICAISEAD, 

RESOLVE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA NO B5~ /2005- SEAO 

O Secretâno de Estllao da i\dmin1straçáo do Govemc. 
do Amapá, usando das atr1buoçÕCS quo lho foram oonfenda> 
pelos Decretos n"s I 49/. 16 de outubro de 1992, 0 14H, de 23 
de janeiro de 199!! • :373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vim o:>nl ido no Pro<ouo - Protoa>lo GeroltSESA n• 
264 / 2 

PORTARIA N° 3 51 / 2005- SEAD 

O ~âno de Estado da 1\dmi,..straç:io tJo Govem•> 
do Amapá, usando oas atr1bu1ÇÕCS que lhe foram confemiM 
pelos Decretos n"s 1.497, 16 de outubro~ 1992, 01 48, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fe~1ro de 2003 e tendo 
em vista· ontido no Pt-oceuo - Protocolo Gerai/SESA n• 
~2524/200 

Homol or a desognação da servrdota Regina Coell 
Mlnrnda da Sil• , para rf'Sj)()n(jtr l>eld Oleha do Posto de 
Saúde/SESA, · COI 3, ~uraute o 01ipedomento n.; 

respectJvo Otular arfa ~usa Miranda da Silva, Qu• se 
encontrava afasta para usufruto~ férias regulamentares, no 
periodo de OI a 3 7/2005. -·Y----

PORTARIA N.g S$" /2005- SUO 

O Secretáno oe fstaoo da i\dmlflostraçãu do Governo 
do Am.1pa, usando das atnoou;ões que lhe foram conf1!<'1/l$ 
pelos Do<:retos n"s I 497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 73 
de ,a..,.no de 1998 e t )13, "" lO dl• fcvere~ro de 2003 e tendo 
em VISta o contido no Processo - Protocolo Genri/SEAD n• 
29660/2005, 

R ES OL V f : 

PORTARIA N• ;j5G / 2005- SfAI> 

O S«retano Je ~Stado oa Adrn!ni<;tr ar;ão do Govemo 
cto Atnapã usando Ca!J dtnbu<ões QUt tht foram ccníert\lM 
pdos ()('cr~t05 nos 1 .;9':', 16 de OtJtuoro de> 1992, 01 4 8. t1P ' J 
de )aneoro de 1998 e 1373. ,,. 10 de IOVI're~ro de 2003 c,.,...,._ 
em VIsta o con~ no Processo- Protocolo Gerai/S'fSA no 
22913/ 2005, '. 

R E S àLv E: 

PORTARIA N°~ 57-/2005 - SUO 

O Secret.ino do Estado da i\dmlllÍStraçào do Governo 
do Amapí, usando das atrib<Ju;ões que lhe foram confenaas 
pelos Decretos n•s 1.49/, 16 d• OUIUbro de 1992. J l48, 0t ~l 
de janeiro de 1998 e l373, de 10 oe fever01re de 2005 c tendo 
em •ISta o contido no Processo - Protocolo Geral / SUO n• 

29662/200~ 
R ES LV E: 

0es1 a scrv~oora Dalse Socorro Plcanço da 
UI, para res pelas Atividades de Pessoai/SEICOM, 
· '!I" CDI-2 ~e o ~mped>mento do respectiVO ntula• ~gtla Re9~~JOIIvelra Gulmaries, queo se afastará par• 

Utll de fc '"" rcçvramentares. no penado ~ OI • 
09j200S. , 

Pãg. 39 

PORTARIA lf'.958 ~. 

O SECRETARIO DE ESTADO DA AD•MISTRAÇAo, no t:SO da 
00/1'4)etencla que h! foi clalogade pelos Decrebs rf' 1497, de 16110/92, 0148, do 
23/0t/98,111ndo .. vlôl o leor do OJicb n' 006/2006-GSICAI, 

RESOLVE: 

nas 30 (ttnlll dias. o ,_, para o:mus~e c1oo 
Slndlcllltlt, P-~ GoniSEED 
Pot1aria n' 13412005-SEAD, de 12.(17 .2005. 

PORTARIA W g 53 /2005-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
AOMINISTRAÇÀO do Governo do Amapá, no uso das 
atribuiçOes que lhe foram conferidas pelos Decretos rr" 1497. 
de 16.10.92 e 0148, de 23.01.98 e lendo em 'lista o contido no 
Memo. n° 12912.00S.DRHISEAD, 

RES OLVE: 

,. r os servidores CL~SIO CASTRO DO 
MO - Che da Divisão do Desenvolvimento de 
oai/DDP/DRH EAD, Código COS - 2. UBIRAELSON DE 

IVA FARIAS - torisla do Secte1ério, Código CDI - 2, 
ora ,;RJ&rem de acopá/AP, sede de suas atividades 
nc:Jonals, ai~ o Mu ciplo de Amapá, a flm de acompanharem 
reaiL<açào elas pro as do Concurso PúbliCO do Governo do 

stado do Amapá p nr prow nento do Magistério. no período 
13 e 14 08.2.005 

O Secretâno o. Esla!lo da "<<n~"s~açáo do Governo 
do Amapa, usondo oas • lribuu;õcs que lho foram :onteridd\ 
pelos Oecreto; n"s 1.497, 16 de outUOro de 1992, 0148, de l3 
de Ja'll!lro de 1998 e 1373, oe 10 de fev«o"" de 2003 e tendo 
en> vista o CllOIJdo no Procesoo • Protocolo G.,I/ SEAD n° 
2768$/2005, 

....._ 
RE 

Design<l Francisco das Chagas ~rnlnr Fel,ló -
Chefe de Gab• e/OEFEr4AP, Cód1go CDS· 3. par• exercer 
cumulabvamonte en. sul>st•tuoção o úrgo de S..a·Oefensoo 
">•bloc:o/OEFENAP, qc SPG, 1urante o ""Ptd•n•nto n•: 
respectrvo trtuóar M\onool Oordmar Gonçalves S..rtrosa, cuc 
se afas·rar.i p.wa usldnt!o oe fenu reoyulameot.ar~ 110 penedo 

OI a 30/0C/2005: 

PORTARIA N•~ GJ / 2005-SEAD 

O Secret.lno Oe E<la<IO da .1\dmonostração do Governe 
do Amapa. usa:'do aas •mbu~ que ~ foram conferida< 
pelos O.Oetos n"s 1 491, 16 ~e outub<o de 19'12, 0148. de 2) 
de l<l~ de 1998 e 1373, rlt tO de f..,er.,ro de 2003 e tendo 
em v o c.onbdo no Proc.--Protoctllo Gerai/SEAD n• 
23499/2 

PORTARIA H"!I6a2 12005- SEAO 

O Socretirlo de Estado da Admlnlstraçao do Governo 
do Amep~. usando elas atribulçOes que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n•s H97, 16 de outubro de 19112, 0148, de 23 
de Jlneiro de 1998 e 2733, de 26 de fevereiro de 2002, e Art. 
3' do Dectelo n• 1373 de 10 de leverero de 20031! tendo em 
VIsta o contido no Me mo. n' 08-4106-{)FPIORHISEAD: 
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R· SOLVE: 

Prorrog r por mais 30 (TRINTA) dias a Portaria de 
Substilulçao n' 539/2005-SEAD de 17.06.05, publicada no 

• 01~rio Oficial o Estado do Amapá de n• 3545 do dia 22.06 do 
mesmo ano, que autori~ou a designação do servidor LUIZ 
ANTONIO G AQUE COIMBRA - Agente de Vigilancia, que 
encontra-se espondendo pela Atividade de Atendimento e 
Acompanhamento de Processo/DFP/ORH/SEAD, Código COI-
2. 

PORTAIIIAI'i~63 12005-St:AD 

O SECRETÁRIO DE fSYAOO DA 
ADMINISTRAÇÃO do Governo do Amapá, no uso dOI 
atribuições que lhe foram conferidas pelos Deaefos n .. ) 
1.497, 16 de ovlubr'o de 1992. O 148. de 23 de janeiro de 
1998 e 13/J, de l O de fevereiro de 7003 c lendo em vislo 

O lcOf do Memo. n' 123/2005-0SG/SfAD. 

R ESOLVE: 

PORTARIA N•.9 6? / 2005- SfAO 

O Secretano de Est.Jdo da Adm1nrstrac;ão do Governe. 
do Amap.if usando das atnburções Que rne foram conrenda'!. 
pelos Decretos n"s 1.497. 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
rle jane1ro 1998 e 1)73, <le tO de fevereiro de 2003 e ler>óo 
em viSta a c do no Proc4!sso- Protocolo Gerai/SEAD no 
29151/2005. 

L v e: 

DcStgo r ,a ~rvroora Vânia Gonçalves dt Souz• . 
para responder pelo Grupo de A.hv-ctace- de Vigr lânc.ra c 
O.scipl1na da Colônra ~ena~IAPE~ . Codr<jo COI·t, dU<ont• u 
Impedimento do 

1 
respec:~vo btul.lr Magno Eleisyr Moraes 

luz, Que se encontra afastado para usufruto d<.> fén as 

~-~00-::~~ 
~~ 

PORTARIA w865/200S- SEAD 

O Secretario de ~stado da Adm<n1S!Tação do Governe 
do Amapâ, usando das atnbUtçõe!. que lhe fOfam contender., 
pelos Decretos n•s 1.497, t6 r1e outubro de 1992, 01~8, de lJ 
de jane1ro de 1998 e 1)7], de 10 de fev.,..eiro de 2003 e tendo 
em v1sta o contido no Processo - Protocolo Gerai/SESA no 
26456/2005, ., 

\ 

/ Homolog r a designação do servidor U.Iz 

/ RESO U~V E: 

,fernando Rossi Costa. para responder pela Chefia da 
· Un1dado MISta de aude de Cak;oene/SES.A, Cóaogo COS·2. 
durante o impcdill'l(\hto do respectrvo titular Jose Augusto de 
Souza Leite. ue : ... encontraYa afastado para uStJfruto ae 
fénasr~ · · ~l.aJOI 200!> 

:ct) de 2005 

PORTARIA H•9b6tzOOS -SfAO 

O Seaotário oe EstaaÓ r:1a AànoniSIJ;~Ç.!o do Governo 
do Amapá, usando das atnbo1çôes que I~ foram contendas 
pelos Decretos n"s 1.497, I& de outubro de 1992, 01<8, de 23 
de 1ar>e1ro de 1998 e 1373, de 10 de fevere<ro de 2003 • tend~ 
em vista o contrdo no Processo - Protocclo Garai{SEAO n• 
25776{2005, 

I Rt:S~VE: 
HOOIIOiog~a designação da seMdora Á~>!~el• 

Horlo AWÀr Denl r Monteiro, para responder pela Chi!li>. 
da DJviQ() de Apoio dninistrativo/DDL, CÓdigo C0$·2, dutantc 
o irrc:>e<llmento do pccnvo Otular Aédo Flavio de Oliveira 
Hota Flho, que se onll'ava afastado po< motvo de hcenc;• 

méó1ca, no~o · .ml>-F• 
1 

I 

·:':::::Eo/111<-=llfllltldiSB~minislr:: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

, ~ ERRATA 

Na Portaria n° 895/ 2005 - SEAD, de 0'1 ''l' 
agosto de 2 , refer~nlr · o ~es.gnaçâ<1 do André Barroso de 
Souza Filbo. ara sulrst1tut<;ão de rcwqo em con-.ssão 

ONO SE Lê: Andre Barroso de Souza Filho 

LEIA·SE: Fomando Ricardo Mala cardooo 

ER RATA 

.ERRATAS 
NAS PORTIJUAS AIIAIXO·REUClONADAS, REFUENI'ES ). OONCESSAo DE 
PROGRfSS,Io FVNClONAL HO!UZONTAl. AOS SERVIOORES DO Q\11.01<0 DE 
PESSO.<I. DO GEA, REGI.STI<f.SE AS sroJINTES COAAEÇ05: 

I!RRATAS OE Cl.ASS.E E PADRÃO 

PORTARIA 148t/OS, C!t 21.09.()4 
ONDE SE~: 

Pág. 40 

como CEDENTI!, O ESTAOO DO AMAPA, Pessoa jurldica de 
Direito Público lnkmo. represerrbdo pelo Sea-etM;o de Ealado da 
Adminislrlçlo CARWS ALBERTO SAMPAIO CANTUÁRIA, 
bruileiro, <~Mdo, pmada- do R. G. IL': 270. m - PA e C. P. F. 
a.': 071. 924. OQ - lO. e de outro lodo como CESSIONÁRIO o Sr. 
.lESA(AS SILVA t: ~'ILVA, bruilciro. JOileiro, Vereador Municipal, 
porudor do R. G. n•l!J. 719/AP e C P. P. n' 636. ~ 15% - 91, 
resolvem fimw cole T!:RMO DE C'ESSÁO DI! USO DO IMÓVEL 
RURAL. aqui denominodo, subordin.odo ~ legialaçlo Fr:d.nl e 
EstaduaJ .nplichel à espécie; e, ainda &.'J deci~ de caráter 
administrativo bai-'as sobre o uiU!Ito, e h c"u.ul.u e coodifÕt:! 
&egu.imcs que se obrigam 1 retpeitu c obedecer. a seguir rmmcradu, 
zrtiaJladu e dctetnoolvi~~ 

PRIMEIRA • O objeto do>lo TERMO DE CESSÃO DI! USO DO 
IMÓVEL RURAL lllo 02 (Dolo) APARTAMENTOS DI:: N" 1111 e 
012 DO UOTF.L DE SI!.RRA DO NAVIOIAP, coroo def10ida oo 
Lcgi>bçia E>wlull pópria, no Muoicipio de SERRA DO NA VJO, 
ST MF catando o mencionado imóvel em perfeitas C~UDdic;:ões de ueo, 
higiene, aurio e habitabilidade, com todu as âtstalaçiles em perfeito 
funciollOllll:ll!o. 0011diç&s tJ3M que o CESSIONÁRIO C\)IIÚoaa ~· 
As relXlahctt, c c:p.sc usim rcoe:beu o imóvel cedido. para nele residir 
çom seus fami.Wu"es. a dedicar·st:. ca.so .1 !rea &Mim o permitam a 
delcn \•oivc:r suu atividadts e que-. u obriga • devolvcn:~ 10 

CEDEI't'TE opós o ltrmino deaa cessao, detaminada por wn.a das 
cU.usulu previstu nele neste instrumento. e que uslo Ata:t.ad;u ,.,.,.., 

01 devidos fons pel.u au1oridados oompc:lenles de obns c do saúde do 
E&lado do AmopO. 

SEGUNDA • D«tina-ae o imõvel ol:!jeto dnte l'I::RMO DF. CESSÃO 
DE USO DO IMÓVEl. RURAL • oervir de reoidhx:ia para o 
CESSIONÁRIO c """' &miliarco, vc:dodo upreswneoto outro uso, 
ooruidcnndo-ae infnçlo IIJ'IVt cometida pelo CESSIONÂRJO o uso 
do imóvel fOI'II do escopo aqui determin.odo, COD\'Oflciooado, J>"[uado 
e aceito livrtmc:ote pelu pat1C1 ajuJta:otes. 

TERCEIRO -0 CESSIONÁRIO nio poderá r:ocler o.:m traoaf<rir es1e 
TERMO, b<m oomo subecda- o UIIO do imóvel ol!j<to dc&le . 

QUARTA - O CEDENTE, llrrlvés d4 J>CS!OO etcdtDCiada, tcri o 
direito de perm:anc:n1CIDC1ll.c fiscalimr o cumprimento de todas ~ 
cláusulu dcote lnslnlmerrl.o, após assimlwlo deste TERMO Dt:; 
CESSÃO DE USO DO IMÓVEL RURAL e tramfcràx:ia <b pns<e ao 
CESSIONÁRIO. 

MARIA DO S. GOUVaA DOS SAN1CS 

lEIA-sE: 

l46SJO B J 8 6 091·M QUlNT A - O pnzo des!e TERMO DE C~SSÃO DE USO DO 
IMÓVEL RURAL oeri de OI (UM) uo, Uúciando-<c aporttr da dato 

l1GSJQ 8 17 8 21! de wa AUÍn>hlra, podmdo SO< jiRir1'()gado por um ou m.is periodos MA.RJ.A DO S. GOUVEIA DOS SA.•nos 

~~i·~9Lr,os, de 26.CH.OS 

M~ CÊUA ROO!UGUES DA SILVA 4ll9l'l 30 11 Jol/1 895-A 
N<A MAAA DE SOUZA OUVE! liA -4991"5 lo . 111 lo.IV• 102$·• 
DOMINGAS ROSA A1WWAS 320790 l'. ll Jo nt 180-D 
EUDETtCOW<O mERRA 499102 l' 111 24 .1\1 ]66-E 
IVOOE NUNES GUloiO 49)163 ,. lll 2a 1V JJJ-1 
MAAGARIOA IWUA DE SfNAGAZEl 100211 ,. 11 la lU 11l9-M 
MIIRIA /lAS GAAÇAS MAATEL fERR!lRI\ 291838 Ja ll la li/ ~57-M 
MAAIA OIN<A DO AMARAL 2<8347 lo. 11 7a.Jll 1178-M 
MARIA 00 SOCORRo PERCIAA GUERI\ElRO 499137 la l/1 la.tV 1886-H 
MMlA 00 SOCORRO SAMPAJO U,....\ 499~29 ,, lll 21.lV , 1888-M 
MAA1A ESTER SANTOS UMA 219220 la 11 2a.Ut" ll'll·H 
MAAlA RUTH COSTA TORRES 2S451S z•. 11 l'.lll 180-~ 
HOACIR BA~ OASILVA 286915 la. 11 Jalll 4S8·M 
AAlMUNOO ARAÚJO 005 SANTOS 291668 b . 11 lafiJ 119·R 
MAAIA 00 S. GOUVEJA DOS SAI"fTOi 216530 a21 628 09l·M 

l.EIA·SE: 

NcA c:::fiwA R.OOA.IGUES ~SILVA 42J9l9 l'II 3' . VI 
ANA MAltA OE SOUZA OUVURA 19914S 2•tn 2•. VJ 
DOMth'GAS ltOSA ~ l20790 3•1! 2•.11 
EUOETE COELHO tl€ZEAAJ\ 499102 2'111 21 , Vl 
lVONl NUNES GIJIOÃO 19ll6J 2'111 2'. vt 
MAAGAAIDA HAAIA DE Sfi!A GAZEl 100111 Jl u 3'. VI 
MAA!A DAS GRAÇAS MAATtl. FEAitEIRA 291838 J~ 11 2•.11( 
MAA1A OWrA DO AMAAA1. 2483'47 21 11 . 21 . lV 
MAA1A DO SOCOAAO PER. GUERilflRO -t991)7 l 'JII 2•. VI 
MAAIA DO SOOOARO W<PAIO UMA 499129 21 lii 21. VI 
MAA1A ESTER SANTOS Ll,'lA 219220 21 11 2•. tv 
MAA1A Rlllli OOSTA TOAAES 2S1S2S 2•.u 21.JV 
MOACR BARBOSA DA SILVA 286911 Jl li 11 • IU 
RAIMUNDO AAAIÍJO DOS SANTOS 291668 3'11 1•.m 
MARIA DOS. GO!MIA DOS SANTOS l~65JO B 28 Bl9 

PORTAaiA 1633/04, de l S.IO.<>t 
ONDE SE~: 

EUHAMAA MACEDO AlMEIDA ) 20>81 J•ll )1 111 J86·E 
......... ,. DO CAR/10 DIAS IWt05 491171 21 lU 2• 1\1 18111'1 
IWUA GRACIETE SILVA DA MOTA lSJSSS 21 11 21lJ[ 270~< 
VERA UJCIACDSTA /l.tJA 199099 2' JU l'l\l 19)-V 

LEIA·SE: 

EUH.IMAA MACEDO AlMaDA 320781 )11) 21 • u 
IWUA DO CARMO DIAS RAMOS 193171 2:t UI 2•. V1 

MAA1A GRACJETf. Sft.YA DA MOT~ 2~l8SS 241 11 21 .IV 
1/'EAA tÚOA COSTA. BAIA. 499099 2• n; 2•. VT 

fiORTAAIA lt7/05, óc 26.04.05 
ONDE SE tL 
MARIA DE FÁTIMA F. DOS SAHTOS 
HAAJuse 8NlBOSA OE AAAiiJO 

28'23!1 c e ti SO/IoM 
SI7S26 1• 11 21 JII t 91<4·t4 

lf!A~ 
HAA1A Cf FÁTIMA f . 005 SANTOS 182191 2•11 2• 111 
~USE~OEAAAÚJO 517Sl6 1•111 1' 1\1 

rxaus.lo 

!XO..UUl d.H IIIOATAIUA$ 41.5/IH dllll.Ol.04 e ... t/04, ót 07.07.04 e 190/ GS, de 
26.04.05, I ~ JbljiiO'ftlldonldl, por tfr sklo ti'ICfl,lldtilda no !*trio fNI da 
TlbN de ~ fwlclcNI <lo G.E.A desdt o ltNinl\amento, t$donado i '-" 
0618/01: 
HAAIA 00 NAZAÚ 5AHT05 SAC1W<EICT'O 1'll62S A lO 

001IlR ct1 ltO'lT. 14lt/04,''dl 21»9.04, • ~• tbtb-tdldanlcSI per nlo 
-ls tldg&>cio>dourt. ~~- do l.d 0066/9), ·-...., D«. 1762: 
H.UeutanH L!AI.: DA SUVA 412767 M /11, 

I 

' Pu ue-se e~se., 
\ ~p.i,I.J. deogrijto~ 

~-= 
DUAilTAMEI'o'TO DE SERVJÇOS GI!JlAlli 

DIVISÃO D!. ADMINrsntAÇÀO PATRIMONIAL 

1YJlMO DE a!SSÃO H U90 DO IMÓVU. RURAL 

Pelo..-• ...,_., e..,. tnelhora l<rmOo oie direito, OI DO fim 
.......... com -.o ono..,.__.""""-<'oo. do um lado 

I suceuiv~ por ooovmifncia du pa1es. lavnn~c pua 1a.nto 
TERMOS ADf11VOS, ralificando->e as dáusulu oio thcrodu. 

SEXTA - Em fax de dtotinaçio peculiar do imóvel. 1ic.ri o 
CESSIONÁRIO ill<tlla do pasamm<> da taxa de ocupaçao, nw 
doveri wrnfrir fi~c as obripç&. "-i dar nr:otc 1wtrumento, 

SÉTIJ\!A • Alim daqudas que deoonem autO<>:>oticamcnlc, do 
LcgisllçlO aplicável. por r~ do vinculo C<t•belccido ........ prtrteo. 
do obrigoções do CESSIONÁRIO a) cuidar do objc!o dcilc TERMO 
DE CESSÃO DE l iSO DO IMÓVEL RURAL pan1 que S<jom 
montidas u ooadiçõoo conf .... du na cl'uaula PRIMEIRA b) cAo 
desvirtuar o u.o do imóvel claramente estabelecido neste lnSinunonlo 
: c) roaliu.r b ~~~as expm.u.s as obru oeceuári.u à SUII cOMa'VIIçlo e 
a integralidade dts cu.as instalações : d) defmdcr·JC ditetamculc no 
cuo do eobolho• ou IWblções. ..., pn;juf7.o de COIIIUllicor rp.aiqu« 
ocotrlocia cleo.,. lipo oo CF.DENTE, e) popr .,. m.,..,. .... 
IDc:ldl.mro ... ,.. o lrbónl <ooolido e os tuas do -do ..... • 
Jux. f) dC~ocupar o imóvel nos prazos fixados rm Lei e ocsre 
Úlstru.mml:o. ficando claro c inequívoco que u benfeitorias de 
qualquer """"- que: fon:m irrlrodulldu no imóvel cedido, a ele o 
adorirlo de fcrma definitivo, nlo cabcodo o CESSIONÁRIO. sob · 
ncabum fundl~o qu.alqu..- direito de lnrlcnizoçio ou rct~. 

OITAVA • A infnçlo a qu.al!p'OI' das c/IÚIJUI.M clelu instrumen1o 
ocam:~anl ""' rcscido, iodcpcodcmi:'IIICIÚ de quWqaQ' outrls 
fon~,.~d4deo. 

NONA - Sio, bmbém, IDO(ivoo poro rncido clesle l'I::R.MO: 

a) A aposcutadoria do CESS!ONÂRJO; b) a aq.nrriçio. pelo 
CESSIONÁRIO, ocu c6njugc oo comp~~~hefro legalmmo 
noonhecido, c!e imóvel ne mesma cirall.ucriç.Lo em ~ ac situa o 
objeto 6csle; o) exooeroçlo oo demisslo. • qualqua- título do çorgo 
que ocupar, como Servidor. d) suo tnnsferôncia ou Temoçio pvo 
outro lugor dif=n<e da cin:ww:ríçio onde se: localiza o bem cedido; 
e) outras causas docorrenl .. d4 prq.ia nalunza do ajusle or1 

fiillllldo. 

DÉCIMA - Na hipótese do falecimento do CESSIONÂRJO, se for 
convmieol• ao CEDENTE poderi c:onoordar com a pemwrlllcia dos 
moei&C<ct do CESSIONÁRIO no imóvel faundo a devida 
oomunicoçilo a ._;to, eslabolecendo o pruo para 1 ~ 
.tplicando-te no maia, o previSIO ou cUuad1 ouboe~a11<. 

DÉCIMA PRIMEIRA • Tennirwk, o prazo doste TERMO DE 
CESSÃO DE USO DO IMÓVEL RURAL, ou do sua prorrogoçlo. te 
esta ocorrct". ou cataet.c:rizado um motivo de rcscislo, l) CEDENTE. 
fatt notiJioar el<lrajudici&lmeme o CESSIONÁRIO, p61oo mcioo 
cficozes, a desoalpor o imóvel. OClll pn>juizo de vir porleriormc:ate a 
nisif cp1< oeja o imóvel wlocado ,.. concliç&a eonfessadomarte 
.-bidu, no pnzo impuropwt elo 1e1oellla (60) diu, decorrido o 
quol, 1t nio oe da- 1 c1esocupoçio, c devoluçio mantidas pl.,_ u 
obrigaçôeo do CESSIONÁRIO, 1 pn:ocaça do CESSIONARIO no 
imówl leri COflaidmdl, para toda< u eoaocqeblciu de direrto, 
como pritico de esbulho 4 poc10 Jec1tima do CEDENTE , dlndo 
eooejo a ~· oeja aforada a e<mpdmte açlo d4 ...U.ti!J'IÇIÕ de 
posN, com a oblcaçlo judic:ial do ruodidu ~lllÍDir oem 1udiôDcia da 
porte cootnria, t<mdo-oc deodc ji. como ,........ os r-irri101 
-.:oárioo á-da medido liminar tupro aludido. 

DÉCIMA SEGUNDA - O Foro cleole TEltMO DE CESSÃO DF. 
USO DO IMÓVEL RURAL to da Comon:a do Ma<:apl. AP. 

DtciMA TERCEIRA - Eott TERMO DE CESSÃO OE USO DO 
IMÓV~L 11ÚRAL leri publicodo, em ...._ no Dürio oficial do 

~do;~· S:u:.~E:)~== 
caçlo em Dürio Oficia. na preomça elo 02 (duu) 

'->bán r,., ...;.-.. 



Macapá, 18.08.2005 

DEPAJITA.~'TO DESERVJÇOSGERAIS 
DMSÁO DE ADMINI!ITRAÇÁO PATRIMONIAL 

TERMO DE CEssAO DE USO DO IMÓVEL RURAL 

P<lo P<-• ÍMinlmalto, e noo mdhoreo- de rurc:ito, os DO fim 
IWillldos, can outorgodco e •eeiJ>oc:aliiCIIU oulorpdoo, de""' lado 
como CEDENTE, O ESTADO 00 AMAPÁ, P..- jurfdioa de 
Direito Públ ico ,,.....,.,, rqrciCIUdo pelo SccrciÕrio de Eúdo da 
1\dmini>tnç.lo CARLOS ALBERTO SAMPAIO CANTUÁIUA. 
bruileito. CUido, pa<U.dor do R. G. 11. •: 170. 992 - PA c C P. F. 
a.•: 071. 924. 061-10, o de outro lado como CESSIONÁRIA a Sr'. 
JOSIANF. PAST ANA CRUZ. bruôlein, poruclora do R.G. D" 091. 
191 I AP e C. P. f. n• 711. 735. IIU • 10 raolvom fUlnlll' ctte 
TER.I\10 DE CESSÃO DE USO DO IMÓVEL RURAL, oqú 
denominado, subordinado 1 Jegiolaçlo Fc4onl c EotoclW aplicável 1 
coptcie. c, ainda u decis&s de c:ariter admirülniivo boixadu aobre 
o IWWIIo, e b cl.iusulu e coodiçOea Np>ialca que rc ollripm a 
respc1tar e obc-de«r, a acguir JU"DQ"ada, artiaJIDdas e dcsmvohfidaa.. 

PRIMEIRA • O objeto deste TER!IIO DE CESSÁO DE USO DO 
IMÓVEL RURAL i OI (Uma) IU:SJDtNCIA RURAL, como 
defmido na '-'l•alaçio Eodual Jl<6pria, no Munidpio de SERRA 
DO NAVIO, RUA BC- 05 a• un. VJLA PRIMÁRIA- GEI\ n. ": 
1297 eotaodo o meocionodo imóvel em perfcilu ooodi~ de uso. 
bigir.oc:, ._ .. .,o e habitabilidade, com todaa • ~ an perfeito 
fimcionamento, ooodi~ euu cp>e a CESSIONÁRIA oonfcsu que 
u reconhe«, c que aaim rCC6btu o imóvtl cedido. pu11 ndo residir 
com seus familia.res, a d.edicat· te, CitO a úe.a auim o l)t'f'1llha.m a 
desenvolv-er alAS ativic:bda o que, te otwip a devolvera ao 
CEJ)ENTE •pós o tmnino deáa ccodo, ddo:nninada p« uma das 
c.14usvl.u prcviltu nele neste inltnlmeoiO. c que tctio alCiladas pcu'l. 

os devidos r .... pel.u O>Jioricladcs """'J>dntlea de olns c de saúde do 
Eúdo do Am>pL 

SF.tlliNDA • Dellillll ... o imóvel objtto deste TERMO DE CESSÃO 
DE USO DO IMÓVEL RURAL a ICIYÜ' de resicllncia pon a 
CESSIONÁRIA e ....,. fmtil.i.ua, vedado ._.,.,.. ou1ro UJO, 

con.oide<and<>« in!nç!o grave co-ida pela CESSIONÁRIA o UJO 

do in>Ovcl fora do .-po oqú delcnni.oado, oonYCUCiooado. paellWio 
e aceito livrcmcmc pelu pates ajust.lala. 

TI:RCEJRO - A CESSIONÁRIA nJo podcnl cod<r n<m trouofcrir Hle 
!f-RMO. bem oomo mbcedc< o uao do imóvd objdo ~· 

QUARTA - O CEDENTE, atnm da- crcdeociada, tcri o 
direito de permanonteme•U ~ocalizat o <UIIIprimento do todaa •• 
cláwulAo ·delle lnstrumonlo, após auiiiiiUtl deote TERMO DE 
CESSÃO DE USO 00 IMÓVEL RURAL c tramfer-a da poaae a 
CESSIONÁRIA. 

QUINTA - O pnzo dolle TERMO DE CESSÃO DE USO DO 
IMÓVEL RURAL scri do 09 (NOVE)- iniciODdo-oc a pattjr da 
d>la de .... .........,.,., podoodo .... prooropdo "'"' ""' ou ..... 
pcriodo• auc:aai~os. por çonvcnj~ da• p.nc, b:YJaDdo..se pu'l 

lanlo TERMOS ADmvos, rolificando-se u cüumJaa alo ahtndu. 

SEXTA - i;m W.. de destinaçlo pcculiot do im6veL ficart a 
CF.~SIONÁRIA i..,. do pa~o da taxa de ceupaçto. mu 
do'...-á cu'"l"'ir ficimeiJic u ollripçôcs inserida nellc ÍRII1WDCBIO. 

SÉllMA · Além daquelas quo dooomm -~da 
LegislaÇAo aplicável, por força do vloculo Cllabelecido etCre u ~ 
sJo obripçOco da CESSIONÁRIA: a) arid.ar do objdo date TERMO 
DE CESSÃO DE liSO DO IMÓVEL RURAL pon que ICjam 
montidaa u ooodi~ oonf-..J.u 1111 c....W. PRIMEIRA: b) alo 
deavirtuar o WIO do imóvel clanmenlc cllabotc<ido .-c lnalnlDielllo 
; <) rc&liur U .._ Oxp<MU U OOru -·-e>c>mcrVaÇio O 
··~idade de- iaolala~ : d) derc..aa--ac: ..... ...,... 00 

cuo de abulhoa oo ~ ICIII JWcjubo do c:ormmicor -lquer 
oc:orJfDci.a dcac tipo ao CEDENTF. e) ,..... .. llllpooloo ... 
_.._ oomo - .. ..-.--.. - .. 6pa. 
..... I) deooalpor o imóvel ... - lixados ... lAi • DCIIe 
lnlllnlnxdo, ficeDdo claro e inequlvooo quo u bealiciloriu de 
~.,. ,.,..... cp>e forem ialroduzidoo oo im6vel ceclido, a de o 
aderVto .de forma definitiva, Dlo cabcado a CESSIONÁRIA. sob 
nenhum filoda..-o quaJquô. clircilo de lndmizaçlo ou nllcnçio. 

OITAVA • A i..hçto a <pWqu.. das cláaaJias daú i-o 
-.-t ... reoâlio,~do~
fonnalidadcL 

NONA - Slo, 1a1nbém. motivos pon reocillo deolc TERMO: 

• e) A apooercadoria da CESSIONÁRIA; b) a aquiliçlo. pela 
CESSIONÁRIA. _, . c:6njooee '"' <..._......., .......... e 
"""""'"ciclo. do itn6vcl 1111 ....,. m-i~ om que .. IIÍI>&a o 
objeto dalc; c) • ..........., '"'dernisalo, a lfWqDCO'- do C1rJ10 
quo OCOpl<, - Serfidor: d) - tr..rcrfncia .. ,_oçao ,..,. 
~ ·-clif-. ... ~ ODde .. localiza o.._ oedido; 1 e) ......,. cau101 ............ da prúpia iJia1w'aa do y.c on 

fltmldo. . 

OOCIMA - Na hipótac do fal..._., da CESSIONÁRIA, • for 
coavmicalo ao CEDENTE oodcri -.11t com a --lacia .._ 
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!UI:CAOtcs da CESSIONÁRIA no imóvel, fazendo a devida 
comunicaçio a r<apeilo, e:llabcleceodo o pnzo .,.a • lloloalplçlo, 
apHoando-scao maia, o JWOVÍdo nu cUuoula subocqOcàe. 

DroMA PRIMEIRA - Tem>inado o pnzo dellc ThRMO DE 
CESSÁO Oi; USO DO !MóVEL RURAl., 1111 de.,. pronopçlo, .. 
e:11a ocomr, .., ..,. .. ..;;w~o um IDOiivo de ......:ido. o CEDENTE. 
&tá nocilíoar ..,..judjcialmemc a CESSIONÁRIA. pflo• mcioo 
eficau:a, a deaocu-par o imóvel, ICIII prejuW> do vir poAerionncole • 
exigir que aeja o imóvel colocodo na1 ooodifÕCI oonfnsa.damenlc 
recd>idu. no J""ZO impr ... ogivd de ......,.. (60) diu, d<-ndo o 
qual, ae alo 10 11« a clesocupoçlo, e devoluçto ma:llidu picou aa 
obripçlleo da CESSIONÁRIA. a P'na!ÇI do CESSIONÁRIO no 
imlw:l _, ...wderada, para todu aa COIIICqC!nciu da ditei!o. 
corno pitiea da ..Wibo 1 poaM legllima do CEI>Em'E , dando 
cosejo a cp>e '!ti• afonda a 0001p01en1e açlo do reiftrcaraçlo de 
pouc. com • oh:oçlo judicial do medidu timiaar ....., audllncia da 
parte cooriria,, lendo-se desde ji, como ...- oo requioiloo 
oeecssários1 conceulo da medida limirw- SUJl<& aludida. 

DÉCIMA SEOUNDA - O Fooo della TERMO DE CESSÃO DE 
USO DO IMÓVEL RURAL i o da Comarca de M ...... • AP. 

Df.ciMA TERCEIRA - Eate TERMO DE CESSÃO DE USO 00 
IMÓVEL RU~publioado, em IUIIIDO, no Diú;o oriCial do 
ül,.do do Amop6. 

' Cllarc:m aseim. jullos e avmçadoe. UIÚ\Im este 
T. :RMO DE CON SSÃO DE USO DO IMÓVEL RURAL em 03 

da) viu de i ,_ e OI (U.,.) em tamanho r<duzjdo pu. 
icaçlo em Ddri OfiCia, na Jl<- de 01 (duas) tetleiTA.IIlhaa, 

bCm no fim usi -. 

... ' 

J..WW I'Oat-""'"' 
CESSIONÁRIA 

PORTARIA N°Qf no8· 2005·DRH/SEAD. 

1005. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usandc da~ ~tribo1ções que lhe ~~z 
confendas pela Poruria n° 103/98-SEAD, ele 03{03;98, 
resolve. 

Conceder 03 (três) meses de ll~ença·Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101. da Lei n• 0066, dE> 
03/ 05193, aos 5e!V1dores ~t,. .. o reliletonados, •nteqrantes do 
Quadro ele Pessoal Civtl do Estado tJo Amapã, lotados na SEED 

SERVIOOR(A) · Rose Anne Rodrigues Vieira 
CARGO : Professor • A 
MATRÍCULA : 247510 
QU!NQUÊNIO : 03{05{1998 • li/Om 1101 
PERÍOOO(S) : 15/08 a 14/ 1 l iJOOS 
PROCESSO : ProtOCOlO Ge• ai;SEEO no 20784/ 2005 

SERVlOOR(A) . Mlchele Pinheiro de Castro 
CARGO : ProfeSSOf · A 
MATRÍCULA · 431036 
QUJNQUÉNJO : 13/0h199:' - ll /02, l002 
PERÍ000(5) : 15/08 a I41 11/200S 
PROCESSO : ProtocOle GeraJ/SEED n° 18639/2005 

SERVlDOR(A) : Mlr1ene Socorro de Soun Rodrigues 
CARGO . Professot • A 
MATRÍCULA : 248479 
QUJ~QUÊNIO : 03!05/ 19'lft ~ 01/0~!2003 
PERIOOO(S) 01109 a 3tlf t 1/l005 
PROCESSO Protocolo Gl.-'at;5EED n° 2S846!20~ 

5ERVIDOR(A) Llana Oliveira de Souza de Brito 
CARGO : Professor - ~ 

MATRÍCULA :- 500810 
QU!NQUÉNIO : 03/IJS/199~ ~ UI/U~/l003 
PÉRÍOOO(S) 01/09 a 30/1 !{2005 
PROCESSO : Pro!IXolo Ger<~~/SEED n<· 274840005 

SERVIOOR(A) • Glelzevane santos da Costa 
CARGO : Professo• • A 
MATRICULA : 323608 
QUINQU~NIO : 09/06/1994 ~ 0/{06; 1999 
PERÍOOO(S) . Ol/09 a 30! 11!200S 
PROCESSO : Protocolo Gerali5EED ne 25941/2005. 

Macapa·AP, em.J 5 ,.. ~&o5TO de 2005. 

SALDETE . ~TJNSCOSTA · O.'t'';t~~~ = /SEAD 

Pâg. 41 

PORTARIA N°.2~ f{ {08-lOOS·DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMAHOS DA SECRETARIA OE ESTADO , DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conf<ndas pela Portoria n° 103/98-SEAD. de 03/03/98. 
rosolv<!, 

Concedet 03 (três) meses de llcença-Espodal Premio 
por AssiduidNo, na forma do artlgo 101, da Le< nc 0066. dP 
03{05/93. aos semdor"' •ba~>o ' elaoonados, integ•a,.tes do 
Quadro dl' Pessoal úvil do êsladn 110 Am•pà. lotados na 5EEI: 

5ERVl00R(A) : Mi~Jia Ramos farias 
CARGO : Professor -A 
MATRiCULA : 430951 
QUINQUEN!O · l l/02/1997 a 13{03/2002 
PERÍOOO(S) : 01/09 a 30/ li/ 200S 
PROCESSO · Protocolo Gerai/SEED no 26100/2005 

SERVIOOR(A) · Olacir da Costa C.rvalho 
CARGO . Proff">sor · .: 
MAl RÍCUlAS . 36040o 
QUINQUENJO 19/!14: 1995 • !4{0'1•2000 
PERIOOO(S) 01/()lj a JOíll/2005 
!>~c;:~;;o PtuHx.ulo ~ot.~ltSI:I:vnc 26S06{2UCh 

5ERVIOOR(A) : Nora lüda Morols da Luz 
CARGO ProfesSO! - ~ 
MATRÍCULA : 315338 
QUINQU~NIO . 02105!1999 • 2910'1/2004 
PERIOOO(S) 01/09 a lO;! 1/2005 
PROCESSO . ~rotocoto G...-ai!SEtu n° 26099,2005 

5ERVIOOR(A) 
CARGO 
MATRICULA 
QUINQUÊNIO 
PERiOOO(S) 
PROCESSO 

Maria Ma r1el de Oliveira Pontes 
Proles"" - A 
360520 
211/0'l:t 995 a 23{0'1/2000 

: 01;0\la 30:1 1/2005 
: Protocolo G.,..liSEEO n° 26395/2005 

SERVlOOR(A) Jesunilson Cruz do Rodirio 
CARGO : ProfesSO! • A 
MATRÍCU LA 316091 
QUINQU~NIO OI!Qo;: I 'N'l • 29/05/ 200'1 
?ERÍOOO(S) : ~ 1;o-; d 3Ctll/200'> 
PROCESSO Protocolo Ge<ai{SEEO n° 2~80E>/2005 

Macap.\·AP, e-16 :t~ AE.-c. S'l\) ""2005 

SALDETE ~ __...., TlNS COSTA 
Di:J,~::.:~/SEAD 

PORTARIA ~t9/DS·200S·DRH/SEAD . 
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando 11M alribuiçôe. uuc ll>e s.)c 

e<>nferidas Otla Partaria n° 103/98-SEAD, de 03/03198, 
resolve, 

Conceder 03 (t71:s) meoes de licença- Especial Pn'!mlo 
pot AsslduldNa, "" ~arma do artigo tO I, da L"' n° 0066. oe 
0)/05/93, aos serv.dote-.. auanco r~"nonados, Integrantes do 
Quadro oe Pesso.!l CM do Csta<lo do Amap.\, loladll' " " SfEr•· 

SERVIDOR(A) . Rlsele do Nudmento Rodrigues Silva 
CARGO · Professor A 
MATRÍCULA . 281291! 
QU!NQU~NIO . 04/05! 1993 a 02/05{1998 
PERÍOOO(S) : 01/09 a 30!11/2005 
PROCESSO . ProtocOlo Gcrai/SEEO n• 2~780/2005 

SERVIOOR(A) . Maria Aldair de Uma Alves 
CARGO Prole<"" - A 
MATRICULAS : 35969c; 
QUINQUlN!O 04/05. 1995 a 27{0512000 
PfRÍOOO(S) 01109 a JOil i/2005 
PRcxtSSO ProtocOlO GeraVStfO n• 24786/20~5 

SERVIDOR( A) françaidH da Silva Pedr050 
CARGO Professor - C 
~lATRÍCULA · 32276S 
Wl~QU~NIO 06{G~t591 o 0'1105!1999 
PERIOOO(S) : 01/09 • 1(); 11/2005 
PROCESSO 0roto<:>'<o Ge·aVSEEO "'' 2518.~!1005 

SERVIDOR(AJ : Claudilena Moraes de Souza 
CARGO · Profpo;,«l' • ~ 
MATRICULA : 28327.: 
QU!NQUÉNIO . 20!1 i:l9'lba 1710312004 
PERIOOO(S) · 0!/09 ~ 3011 1!1005 
PROCESSO Prol<',olo Gcrai iSfED n• 2~4051200~ 

SERVIDOR( A) · Maria da C<>ncoic;áo Simões M~er 
CARGO · ~~soo ·A 
MAT RiCULA 3137: :. 
QUlNQUENIO . 09/0n · t~"'l o 07/06/ 199',; 
PERÍOOO(S) : 07/lii, JU!l~ •llóiOit}OOf, 
PROCf5SO ProtocQI.= Ger31!SH O n" 7h15 1 .'200~ 

Macapa·AP. ""'-'~ ~ ~&0510 de 200~ 

SALDETf -~--Ns COSTA 
Di~~:: ~r,xSEAD 

PORTAIUA N•Q5(?f08·l 005·DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUHAHOS DA SICRETAIUA DE ESTADO DA 
AOHIHISTitAÇÃO. usando ela• atribuoções q~ tnt. >M 
c:oofcrtdas pela Po.Urla 11° 103/98-SEAD, de 03!03/98, 
resotve, 

Concedi!< Ol (trl:s) meses de ll'*lça·EspecMt Prfmio 
pot Assiduidade. na f011Jl4..Jk1...aa!.lQJ. dLLP.o no 11066. de 



Macapá, 18.08.2005 

03/0S/93, .os servldoles aha,xo relaoonados. 1ntegrantes do 
Quadro do P<ssoal CM• •In F.stodo elo Amap.i. lotados na St ED 

SERVIOOR.(A) Ojanrr• Fernandes Ropõso 
CAAGO • Prote<w 8 
MATRIClJLA . 28908~ 
QUINQU(NIO : 04/05. 1'191a 02í05il998 
PERIODO(S) O!i09 • 10( 11t200S 
PROO:SSO Protocolo Ge.,.I/SEEO no 2<767/2005 

SERVIOOR(A) 
CARGO 
MATRiCULAS 
QUJNQUtNJO 
PERIODO(S) 
PROCESSO 

lucimar S;Jies de Uma Amorlm 
ProlesSOo -A 
327~ 7·.· 

2 1/0!>il~' l9i06!l999 
• 01:0'•• 30!11/1005 

Prolocoln !icraltSEtO nv 251][,'2005 

: Maria do SocorTo Bart>osa Costa Reis 
Profe<'"' - ' 

SERviOOR(A) 
CARGO 
~1ATR ICULA · 
QUINQUÉNIO 
PERÍOIJO(S) 
PROCESSO 

)12380 
10/0~:1999 d 07/05/2004 
0110> a 30tl i /l00~ 
Prolcx:nlu C,erai:SEED o<• 2b372i]00~ 

SERVIOOR(A) . Morlna Lima de Jes<~s 
CARW Prof"""' 4 
~1ATRICULA 28845< 
QUINQUÊNIO ; O);O; 1998 a l<tO!it2003 
OfRIODO(S) 01111• " 11112;2005 
PROCESSO . ProtU< olo ::it,IVSEfD n° 254191200~ 

'ifRVl [).)R(A Maria do Socorro Almed11 Sanche.s 
CARGO Prole;~ > 
MATRfC(!LA 2937;~ 
QUINQUENIO 04t05tl99J a 02/05/199!1 
PERÍODO(S) · OI/OU a 1011112005 
PROCESSO Protocolo ::ie<a~'SffO n° 26481i200S 

Macapa·AP, em./~ d• A~ de 2005. 

SALDETE M~ ~TINS COSTA 
Oir.•tr.=~:';,;, SEAD 

PORTARIA N...:ls.1 t08· 200S·DRH/SfAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMJHISTRAÇÃO, usando dls alributÇões qut- rae sao 
conleridas pela Portaria n° 103/ 98-SEAD, "" Ob/03/99 e. 
lendo em vista o conlodo no Processo - Protowlo 
Geral/ SEAD n• 27730/ 2005, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Uc:en~·Espedal PTtmio 
por Assiduidade, na fOrTna do ai'1Jgo !OI, da les n• 0066. de 
03 de mao de 1993. ao ~rvodor Francisco Duarte do• 
Santos, ocupante do :argo de.- Provunento Ef~tJvo de A~ntc 
de Ootooa. C.<>as~o n' 369985. oetten<Mte .., Quod<o oe 
Pessoal CMI do Estadc oc. An>atJ<o, lol3do na St:Ju~; ••· 
P<"riodo do 01/10 a 31/12/ 2005, refesenle ao ~u nctuenoo 
1&106/1999. 13/06/2004. 

Macapa·AP, em..Jedo-A~W de 2005 

SAlDETE ~ ~RTIHS COSTA 
Dtr',ro~ ~H/SEAD 

PORTARIA N~OB-2005 -DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AOMINiSTRAÇÃO, usando da~ atnbwçõe!, ~ur "t' sa" 
contendas pela Portaria n• 103/ 98-SEAD, de 06103:9~ e. 
tendo ~~ v•sta o conbdo no Proctsso - Protocolo 
Geroi /SRE n° 26828/ 2005. •esotve 

Concrd<!r 03 (três) meses de licença-Especial Prêmio 
por As.Rduldlde, na forma do art..go 101, da Le. n° 0066, d~ 
03 do ma10 de 1'193, a se<vidora Anna Elayse Monteiro 
Lobato, ocupante do C.rgo de Prownento Eletivo de 
O.g•taclor cadostro ,,o 341811, pertencenle ao Quadro de 
Pessoal Covol elo Estado elo Amapa, lul.tó• na SRE. n,. r>P'«><I<.» 
de 03/ 10 a 02/ 12/2005 e 03/0 7 a 02/ 08/ 2006. rrlrrcnt< 
ao QUII'QuéniO [1/09/1 ~ a 08;06{ 2000. . 

Macapa·AP. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO. '""'""' das atnbuo;õeo. que 111P s.iu 
conl••nd•s pela Portaria n• 103/98-SEAD, de OJ/03{96 
r('S()tvc , 

Conceder 03 (trk) meses de Llcen~·Espedal Prêm)o 
por Assiduidade, na forma elo ai'1Jgo 101, da L•• no 0066193, 
a"' scfVIdo(es aba ixo rtlaoonados, Integrantes do Qvadro de 
Pessoal Clv11 do Estado elo Amaoa. lotados na SESA 

~ERVIDOR!AI 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUENIO 
PERÍOOO{S) 

PROCESSO 

SERVIOORfAI 
CARGO 
MATRICULA 
QUINQUÉNIO 
PERÍODO( Si 
)1/01/2006 
PROCESSO 

Dfrf*Y da Silve C.rdoso 
fécnito em t.aboratono 
)31783 
l8t09/l999 a l5t09P~ 
OI a )1!10/2005, ~I a )l/ 12/200& e O! l 

Jl, l7i7007 
Pmlocolo Ge<aiiSESA ,,c 3642112004 

Cezar Guilherme Lourenço Fonseca 
: 'Asskttnte Soe••' 

<87619 
WOS/1996 a 19/0512003 

. OI a 30/09, OI a 30/11/2005 e OI o 

Pro!ocolo Gerat/SESA n• 25139/200~ 

SERVIDOR(A) 
CARGO 

MATRÍCUlA 
QUlNQUtNio 
PERIODO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR! A) 
CARGO 
MATRÍCUlA 
QUINQUÉNIO 
PfRÍOD0(5) 
PROCESSO 
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· lren• da Costa Oliveira 
· Agenle de Satide Plibllca 

332100 
20/061 1999. 17/06/2004 
OI a 30/09/'-005, OI a ) l/07/2001 e OI > 
J I/Ol/2008 
Protocolo Geral/SESA n° 27406/2005 

Fernando Jorge Alenar femandes 
• Méc:h<.u 

•19918&. >01859 
: IW05· !'193 • 01105!1998 
: 0) :v à C1. J I l ' :1t;J1f,WCS a 3 1/01/2~1f

Prot.-, .... .,..j Gcrai/SESA ,,ç 19795, 200'> 

Macapá-AP. emJ B de ~6~ de 2005. 

COMISSÃO PERMANENTE. DE LICJT AÇÃO 

RESULTADO DE LI ClT AÇÃO 

MODALIDADE: CONVITE N" 013/05 -CPIJSEAD 
OBJETO: Cunlrllar Empresa para l..o<:açao de Máquina de 
Xerox para SEAD c DIO. 
DIA: 27107/0~ 
FIRMA VENCF.OORA: 

09:00HORAS 
MARCIO A MESCOliTO- ME 

MODALIDADE: CONVITE N" 014105-<::Pl /SEAD 
OBJETO: Aquisíçlo de Mll!crial Pcrmanc:nle para SEAD. 
DIA 28107/0~ 09:00 HORAS 
FIRMA VF.NCEDORA GRAFilTE & C li\ L IDA 

MODAI.IDAOE: TOMADA DE PREÇO N" 003/05 -
CPUSEAD 
OBlf."fO: Aquisiçao de MIUCrial de Consumo para 
Departamento de Imprensa Oficial/DIO 
DIA 18/07/0~ 09:00 HORAS 
FIRMAS Vl:.'NCEDORAS: E.V. ARAÚJO e MARCO 
CENTER COM. L IDA. 

Ea~ias ~;;;;;urtJtdo 
Pres. da CPUSEAD 

Indústria e Comércio 
Celso Alves Cândido de Deus 

PORTARIA (P) "11° 101 /2005- SEICOM 

A SI!CRrTAIUA D! ESTADO DA INDÚSTJUA, 
COMRCIO E MINERAçlo , 110 uso das suas atrlbutçiíes 
que lhe sio conferidas pelo Deaeto n• 0078 de 07 de 
Janeiro de 2005 e, hrldo tm vista o que consta 110 Memo. 
no 060/2005-ATAQ/DAA/SEICOM. 

RESOLVE: 

Art. 1° · Designar a setVldora FRANCISCA 
FfRRfiRA GOMES, Al]ente de Portaria, para \l!ajar da sede 
de suas atrlbulç!ies Macapá-AP, até a localidade de Arquipélago 
do Bailique, cujo objetivo é realizar aHvldades de oopa-cozlnha 
no Barco Motor Camarrada, 110 período de 20 a 22.06.2005. 

Art. ~o - Revogam-se as disposições em contrário. 
'*-se dblc:ia, cumpra·se e publica-se. 

GABINETE DA SECRCTÁRIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E MINEAAÇÃO, tm Macapá-AP, 18 de agosto do 
2005. 

a.AUD f~ DE sA 
~~rdc:io 

Segurança 
Antônio José Silva Soares 

CONTRATO N' 013105 - SEJUSP 

COiNTRATO QUE ENTRE S I CELEBRAM A SECRETARIA 
DE ESTAOO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A 
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, PARA OS 
FINS ABAIXO DECLARADOS. 

Polo f><H'I'\l• ~o Público Conlral~l • ~ molhoru 
lermos do Dirello, ao nm assinado. de um lado o ESTADO 00 
AMAPÁ, tltrtlvés da SECRETARIA DE EST,AOO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PúBLICA DO AMAPÁ. peS601 jurídica da dhlo 
p(Jbtlco lnli!mO, lnoc:<la no CM>J N' 04.2~.0U/0001-11, oluada é 
Av. Mac:Ndo de 1\8. 1065, Bairro Central. CEP 68.006-0«), 
Macap6-AP, ~-mada nesle alo pelo SecrM*io de Estado de 
Jusllça e Seg1.noça Pt:dca, ANTONio JOSt SILVA SOARES Cel 
E8, lnele4ro, ..-. CPF N" 461.746.717-04, etC N' 101M43l2· 
s MEa, Jaldente e domlcllilldo na Av Belrll Rio, n' 1430. Santa 
IM!, r>eSQ cklade de Macapt..AP, e de outro lado, a COMPANHIA 
BRASIL.fiRA DE CARTUCHOS, CNPJ N' 57M4.03110001~3. 
sito 6 Av. Humberto de campos, 3220, Bai!To Guapituba - RibelrAo 
Pires - SP. Cep - <S4211-!Ql, Neste Ato representada ~. ~ 

Pãg.42 

procurador o Sr. NELSON BATISTA DA SILVA, brasileiro.' casado, 
~eoentante comere&al portador da Cl. n• 1.314.865 - SSP- PA e 
CPF n• 00l.042.662- 20, tlorllvante denominada CONTRATADA 
~ de comum acordo e na mellor forma de direito celebrar ~ 
presente CONTRATO, medianle os clãusulas e c:ondíç6es a seguir. 
ClÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL 
Esle Conlnoto 6 f'"""do com luncltlmento legal 110 disposto, na l e1 
10 52012002, Decreto n• 3.555'2aXl e subsidiariamente pela lei 
8.666.93 e suas atlenoç6es • em conformidade com o Edilal de 
Preg6o n'OCB.Q<I- CEUSEJUSP. 
CLAUSULA SEGUNDA- 00 OBJETO: 
O presente Contrato lem por objeto a aquisíç3o de C<>leles 
Balistlcoe, con!Qrme ANEXO I deste Conlrtllo. 
ClÁUSULA TERCEIRA- DA DOT AÇAO E DO PREÇO: 
As despesas clecorrentt!S deste Contmo COITO<ao por conta dos 
convênios: 
Convênios n' 028/03 - Pollci<o Amblenlol, Fonte 003. Programa de 
Trabalho, 06.122.0001.2001.- Manuler>çao de Serviços 
Admlní&ra11vos, Elemento de O....pesa 3300.3:> - Ma1enal de 
Coosumo. no valo< de RS 8.753.29(o~o mll oetecenlos e cinqüenta 
e t1ês reaia e vlnle e nove cenlaiOOS). 
Convento n• 086/03 - Aparelhamettlo do CIOSP, Foole 003, 
Programa da Tlabalho. 06 161 .tni5.1029 - lmplaruçao dos 
Centros lnlegrados de Operações de Segurança Pública . CIOSP. 
Elemento de Despesa 3300.3:> - Material de Consumo, no valor de 
R$ 10.009,96 (dez mil noventa e nove reais e novenlo e cinco 

• centavos); 
Convfnlo n' 086103 - Modernltaçjo do CIIOP, Fonte 003. 
Programa de Trabalho. 06.181.(U;7.2171 Estruturaçao 
Tecnológica elo Sistema do lnteligõncia Policial, Elemento de 
Despesa 3300 3J - Mal811al de Consumo, 110 valor da RS 2.019.99 
(dois mil dezenove reais e nownla e nove centavos) 
ClÁUSULA OITAVA- DO PRAZO DA VIGtNCLA; 
Este Contrato lerá inicio a partir da data de sua assína1ura e seu 
lérmino após o encemunenlo da gara dos bens maleria•s. 

máqulnas~ou ~lpa:: , 0 
t1H.U<
IOJ 

S lode E dJ 
NTRATA 

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 
CONTRAJ)A 

Setrap 
Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

PORTARIA N' 412/0S.St.'TRAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atril>u><;oo qut Ih< •to conferidos p<lo D<cmo n.' 3384. de OW7/0S, 

Rf. S O LV E: 

Art. I'- o .. lgnar o S<rvldor LUIZ CARLOS 
DOS SAI>"fOS ALMEIDA, Molorista, para V>aJ>r da Sede dt suas 
atriburçócs Mo.capâ.IAP, at~ o Munrcipro de Lat.tnjal do Jari. com o 
objerivo de rransportlr os MecA.nu:m ~ realizar saviços nos 
equ•p.,.,too do SETRAP, no Per1odo de 151 16108105. 

•- Revogam~sc os disposiç em contririo 
· , ISO DE 

PORTARIA 1\" 4131115.SETRAP 

O SECRETARJO DE ESTADO DE 
TR.AI'IISPORTES 00 ESTADO DO AMAPÁ, no uso do '"'" 
llnbuoçok• qut lhe slo confmd:u p<lo Decreto n.' 3384, de 08.1)7/05, 

RE SO LV E: 
Art. 1' Oalgnar os Servidores Fernando 

Antônio V•• Entn Sanlos, Engc:nherro Civil. Josf Barbosa dos 
Santo&. Motonsta, Joio Tâvora da Silva. Agente: Admmis1r.JU\'O t: 

Nilson JoH Fernandes Otluira, Chefe da Topografra, paT3 viajartm 
da Sede de suu atnbu iç-õcs Macap,.IAP. até o Municfpio de Amari , 
com o objcllvo de Fu.er Avahaçkl da Ponte sobre o Rio da Serr.1, no 
poriodo de 16 a 17108/05. 

concririo 
Ar1. r · Revogam-se u disposiçOts t m 

E ZOOS. 

EXTRATO DO CONIJ\ATO N. ' O!lllDIIS SE1JtAP. 

OI- INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRA TO 00 CONTRATO N. ' Oll!ZOOS- SETRAP. 

01- PARTE DO INSTRUMENTO PRJNCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE.~
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
RIO PLATENSE CONST. PROJETOS E 
CONSULTORIA LTDA • 

CLAuSULA PRIMEIRA • FUNDAMENTOS: ConsUtutçao 
Federal de 1998, Constllulçao do Estado do Amapé da 1991 . 
Leis 4.320164, 8.866193 o soas allentçOes posteriores, lidlaçao 
na Modalidade Convite n' 02312004-CPIJSETRAP. Processo n. 
'6 000151112004-SETRAP, 

CLÁUSULA SeGUNOA - DO OBJETO! Elaboraçto de 
Projeto Búlco de Engenharia. para construçao da ponte 
em concreto ennado sobre o Rio Anauerapucu, na Roclovi3 
AP-010, trecho: Ma~eugto. 

Cl.Ál/SULA TiRCEIRA - DA VIGtNCIA: 30 (lmta) dias. 
conlados a partir da enlrega da Ordem de Inicio dos Serviços, 
em/lida pela Conlralante. 
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~.9llAB!a ·DA DOTAÇÃO E DO VALOR: O Valor 
Global de RS 63.200,00 {sessenta e lrês mil e duzentos reais). 
correrao il conta do Programa: 26.762.0163-1172- Efldêncla 
no Sistema Multimodal de Transporte; Elemento de Despesa 
4490.51 -Obras e lnstalaçOes; Fonte de Recursos 001 {F .P.E.) 
e 009 {Demais Transferência da Uniao-OTU-FE), conforme 
nota de empenho inicial n • 200~NE01354 de 26-07-2005. 

Macapá-AP, j!j I G)!, 12005. 

EX TRAJO DO C0!\7RATO N. 'OI 212005 -S~ 

01-INSTRUM!:NTO PRINCIPAL: 

EXTRATO DO CONTRATO N. ' 01212005- SETRAP. 

02- PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORT!:S
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
RIO PLATENSE CONST. PROJETOS E 
CONSULTO RIA L TDA 

CLÁUSULA PRIMEIRA • FUNDAMENTOS: ConsUrulçao 
Federal de 1998, ConsUtulçao do Estado do Amapá de 1991, 
Leis 4.320/64, 6.666/93 e suas alleraçOes posteriores, Llcitaçao 
na Modalidade Convite n• 02412004-CPUSETRAP, Processo n. 
• 6.0001317/2004.SETRAP. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Elaboraç!o de 
Projeto Bãsico de Engenharia, para construçlo de pontes 
em concreto annado nas Rodovias AP-070 e AP-340. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGf':NCIA: 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da entrega da Ordem de Inicio dos Serviços, 
emitida pela Contratante. 

CLÁUSULA QUARTA· DA DOTAÇÃO E DO VALOR: O Valor 
Global de RS 130.400.15 (cento e trinta mil, quatrocentos reais 
e quJnze centavos), correrao a conta do Programa: 
26.782.0t63-1172 - Eficiência no Sistema MuiUmodal de 
Transporte; Elemento de Oespesa 4490.51 - Obras e 

,Instalações: Fonte de Recursos 001 (F.P.E.) e 009 (Oemais 
Transferência da Unlao-DTU-FE). conforme nota de empenho 
Inicial n • 2005NE01353 de 26-07-2005. 

Infra-Estrutura 
Alcir Figueira Matos 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÁO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

Con\1te n".01712lXl5 
OBJETO: UmJ>ela de um trecho do Canal dn Jandiá. 
entie as Ave o idas Mãe Luzia e Cean\, oo Bairro Jesus de 
Nazaré, em Macapá-AP. 
Firma Ve~~cedora: C. S. Amoras Construções Ltda. 
VALOR: RS 15.971,02 

Con,·fte n".OIS/2005 
OBJETO: Coostruçio de 10 (dex) Palcos no Campo do 
Courrour, no Bairro do Pacoval, em Macapá-AP. 
Firma Vencedora: Tropical Construções Lida. 
VALOR : R$ 20.253,00 

Convite n' .019/2005 
OBJITO: Rerorma Gerai da Unidade Mista de Saúde oo 
Município de Pracuúba-AP. 
Finna Vencedon: Carmo & Baia Coestruçõn Ltda. 
VALOR: RS 145.014,13 

Convite n•.o2012005 
OBJETO: ~tallzaçio de Projetos ji Esecut ádos, sendo: 
M.Uterlzaçio de Projctot pan 3D e Renderizaçlo de 
Projetos pant Maquete Elttrôalca. Valor estimado, 
RS ISO.OOO,OO (ceatu e cinqO,nta mtl reais). 

Os valores deste convite Hrio empellhadot de 
acord11 com 01 projetos e a ne<:enldade da Admlnlstntçlo. 

Ji empenhado R$ 60.000,00 (sesHnta mil 
reais) p1ra pagaJDeato de 12.000 (doze mil) m• do Estádio 
Milton de SoiiZII Corrêa - ZERÃO. 

A empresa nncednra ofertoa o v.lor de RS 
5,00 pl m•, de acordo com ... belll do CREA e AJSodaçio 
Bnslleira de 1!n~tenbarla e Arquiletalra (ASBEA). 
Firma Vencedora: Prolitoa Consultoria de Projetos Ltda. 

Macapé-1\P. 16 ~·D de 2005. 

ACUJNALDO .1.. U •. R~RIGUES 
Pn:sidcnldallPi ISEINF 

(DIÁRIO OFICIAL) 

COMISSÃO Pf:RMAJ4ENTE DE LICITAÇÃO 

Comunicamos aos representantes das 
empresas, Macplan Construções e Comérc!o Ltda; 
P.J.F. Construções e Comércio Ltda; Equatorial 
Construções ltda e THT Construções Ltda, que a 
Tomada de Preços n• 010/2005-CPL/SEINF/GEA, por 
convenlêncta Administrativa toma-se Revogada • 
. Desde já fica aberto o prazo para recurso 
administrativo, segundo o Artigo 109, Inciso I, Alínea C 
da lei n•. 8.666/93, se assim desejarem os 
Interessados. 

-~"lT~·--
AGUINALDO DEl RODRIGUES 

Presidente da ~PLISEINF/GEA 

Turismo 
Fátima Lúcia Pelaes 

PORTAR!.'. (I') N" 10l/20il.'l - SEl1JR 

.\ SF.C.RET ARIA DI.: ESTADO DO TURJSMO, no wo cLI 
.:ompetilncôa qw: lbo: foi ikletpcll pelo JJocreto o•J997. do 13 doj olh<> d<: 
2004. c tmdo em vim o que conJta nn Memo n• 04312~ -
0.'\AJSP.TUR. 

Rl!SOLVE: 

Jlrt. 1'- Dcooôpr o oerviclor ANTÓNJO CARLOS COSTA
)ttotorista OOc:W - COI.~2, P''A ~c: dc::s1~X~r d.IKC!c de auaaltnbuiçôes em 
~facapi ati o mu.nkípio de Oi1poquc, no pc:riodo d.e 03 • l J/0812005. com 
objdivo tlc rnn&portu Of tócnieot cb SETUR. que rcalUarJo a 
fisGJJlz:açlo, Jeovant&m:nto c ac!utro d:ss e-mpreua pre.st.do:ru elo !ti"\\ÍQOJ 

luris.ticos lc\•ArU.amQ\tu c cadmro d.u emprn~t prost.ldor.n de ~rviçoJ 
turi&lltot. 

Ait 7 • l»-sc cianda, cumpa~t c publiqoo-JC. 

M.t<Opó·AP,~o de 2003. 

FÁTIMA LÜCI)ELAES 
SECRETÁRIA llt EST t DO TURJS~IO 

PORTARIA (P) N" lfW:lDO:S • SETIJR 

A SI!CIIET AR! A 1'11;: EST AD0 DO 1'URJSMO, no uoo cLI -
<ompolend• que lhe foi d<:logad• pelo Doc:mn n' 1997, de IS de julho d<: 
2004, e tendo em viat1 o que cout.a no Mr:aao • • 07tn.~ -
PROECO'I'IJRISiõ:TliR. 

RF.SOLVE: 

Art t• - f)aaign.a.r 01 acrvidorct abai.'Co relaeiooadoa. que 1c 

dealoc.vio d.2 ICdc de attu atribuiçôca CID Mac.ap.i at~ o ·m.un.ic:ipio de 
Oiapoque, no periodo de O.S a 11/U&'200S. com objdivo eSc rcatiur • 
Ii~lirAÇJo. lcv&nlln.:nto e CJtWI!o du c:mprca.u pn:sbdon.J de acnriçf)t: 
tutisri~o.•, confomte e~tabcl ccido peJo Occrdo n• $.406 de 3010312005. 

.,- PAilLO ALEXANDRE UMA SENA. Gm:nte Opetacicnol 
do Pruj.tu PROOCanJR - C.OS- 1 e: 

o' ELEISON PELAI':'l CARDOSO - Ga=te de SubsJupu de 
.'\t;,.iclade& do l'roj«o PROECOnJRIAP- CDS-2. 

M1~pJ-AP~ asoslu de 200S. 

FATIMA LUt'J PELAF.s 
SECRETARIA nP. E1rr fDO DO TURISMO 

POR'f ARIA (PJ 1\~ I!M0115 • SE1lJR 

A SF.c:RETARIA D.E ESTADO DO TURJ~MO. no U&o d• 
c:nmpet!D.'U que lhe foi d.e1cpd.t pdo Drc.acto n• l99?. de 15 dejulbo de 

, 200-4. c halo em vista o que eonata no Me.•o .,• ll6J200.5 -
DPTISETLl!. 

ArL I' • HolllOIOStr a d<:lolocatDCttlu do ocrvôdor ALUIZIO 
CARDOSO Chefe da DMaJo de Rcbçlo eom o Mercado I DPT, que 
viajou da Kdo de: IUI:t •bibuic;lk:t em Macapi até o rnt6Jtidpio de 
Oiapoque-, com objeti\ln de t.nr o con\oÍla' c a mobiliuçlo ~ra n 
lonç•mcolo do l'rojelo da (lrla 1\riolôço do r<fcrido munôeipio, DD p<riodo 
d<: OJ • 0611l81200l. 

PORTARIA (P) ~ t061lt05 • SETUR 

A SECRF.TARIA D.E ESTADO DO TtJRISMO. na- doa 
tln"bui~""" lho aJo ....r.rida pelo DoeMo •• t997, elo n de jlllho da 
2004; • laldo cwn vista o que OOilll• ., Mn10 •• 112/lOOS -
RE\'ISRTUR 

Pág. 43 

RESOLVE: 

Ar1. 1• - Homolo.gn o detJOCJiracDio do HTVidor :SÉRGIO 
CLEBER DE SOUZA BARBOSA - Gc=t.: Geral do Proj<to 
R:~~>li:uçlo doe Pot>lo• l'orllt~ do &l.tda do Amapá - CDS-3. ql(l: 
~JOU, da ICdc: de-.-~ ~lnõciçlJcs em Mae.~pi atO o mun.icfpio de 
Oiapoquc, cont objct1vo de fazer o cnnvitc e , m®;Jtzaçlo par• 0 
)~monto do Projeto d..1 Ort. Turislic.l do rclcrido munic:fpio, no pcriodo 
de o, • 06/081200S. 

Jo.bçopi-AP. O~agoolo de 2003. 

FIÍ. TI ;\IA I.Ú IA .ARS 
SECRETARIA DF. EST 00 TURJSMO 

PORTARIA (P) N" 107120115 · SETIJR 

A SECRETARIA DE E1>TAOO DO 'fURJSMO, no""' da 
«>mpe~ia que lbo: foi dcloga4a pelo Dcmto n' 19'17, de 13 dejulh<> do 
2'004, c tatdo em vUt. o que NMU ftO Mt'mo a• 10112003 -
REV!Sm.IR. 

RESOLVE: 

An. I' - Dcoôp>ar o aen.;&,r SANDRO BELW IIARRlGA -
Gorca!e Clperaci0t11l do Pn>jetD Revil>lilllçlo dos Ponlot 'J'tristicoo do 
Ealaclo do Amapi - C'DS-1, que se dcsloc.ari: dJ tc.do de au.es altibui~ 
c:tt1 Mtc.p.i alo o muniefpõo de Oilpoquc, na periodu de OS 1 li lOS~. 
çom objetivo de rcdint • fitc~lluçlio, levantamento c c.ad&rtro das 
~eu• prCJt.dcru do terViÇ(II tariatitot_ conformç c.st.1belccido p:lu 
I:lc=to •• ~ de 30.1)31200~. 

M•çopõ-AP. 04~gooto de 2005. 

FÁTIMALúCf F.l.AES 
SECIIET ÁRIA DE ESl' DO Tl'RISMO 

Educação 
Josél,Adauto Santos Bitencourt 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

Secretário de Estado da 

Processo n' 2005124292 
Pregiio: 001/2005-SEED 
Objeto: Contratação do fornecimento parcelado de 
gêneros alimentícios não perccfvcis que compõe os 
cardápios de alimentaçao escolar, destinados à merenda 
escolar das escolas estaduais de Ensino Fundamental. 
Vulor total da aquisiç§o: R$ l.l37.436,60 (um milhão 
cento e trinta e sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e 
sessenta centavos). 

Licitantes Vencedores: 
O. P. NOGUEIRA LTDA~ 
R$ 552.413,39 (quinhentos e cinqUenta c dois mil 
qualrocentos c treze reais c trinta e nove centavos); 
Vencedor dos itens: OI, 02, 03, 07, 09, 11 , 13. 16, 17,21 
• 22. 

FIS COMERCIAL LTDA: 
R$ 585.023,21 (quinhentos e oitenta e cinco mil vinte c 
três reais e vinte e um centavos); 
Vencedor dos itens: 04, 05, 06, 08, lO, 12, 14, 15, 18, l9, 
20, 23, 24 e 25 . 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA CÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

HOMOLOGO 

Macapá-AP., .J.{L./Jl.j. 
JOSÉADAUTOSANTOS RT 

Secretário de Estado da E c 
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l'rocesso n• 2005124290 
Pregio: 002!2005·SEED 
Objeto: Contratação do fomecim!! parcelado de 
gêneros alimentícios nno perecíveis que compõe os 
cardápios de alimentação escolar, dest• ados à merenda 
escolar das escolas das áreas indígenas. 
Valor total da aquisição: RS 203.389,43 (duzentos e três 
mil tn:zentos e oi tenta e nove reais e quarenta c três 
centavos). 

Licitantes Vencedon:s: 
O . F. NOGUEIRA LTDA: 
RS 199.486,99 (cento e novmta e nove mil quatrocentos e 
oitenta e seis reais e noventa e nove centavos); 
Vencedor dos itens: OI, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16e 17. 

FIS COMERCIAL L TDA: 
RS 3.902,44 {três mil novecentos e dois reais e quarenta e 
quatro centavos); 
Vencedor dos itens: 05 e 08. 

Trabalho e Empreendedorismo 
Maria Anésia Nunes 

I"ORTARIA N'llli/05 -Sf:TE 

1\ Stcrc[jrio de E.llldo do Trabalho e l;mprecndcdorismo, 
usondo de suu otribulçôes legais que lhe do conferidu, 1101 tamos 
do Ntigol23 do Constiwiçto do Eatado do Amop4 e con•idcnndo o 
contido no Memcnndo n' 067/0S·NAFfSETE, de 12 de ogooto de 
zoos. 

RF.SOLVE: 

C0111tiwir a Comisdo Espa:ial de Ucitaçllo da 
Secn:t.oria de l!stado do l'r.lbalbo e EITipl'<elldcdorsmo-SETE. eom ot 
funclonirios :l seguir relacionados, para aquis;çto de materiais 
considerados de consumo (Suprimentos de Jnformético) c n1ateriai1 
considerado$ pennancntcs (Compullldon:s c Outros). 

• P••lo Robcrlo dM Se atos Mato• 
S.CI61op. motri<olo •' 333729 

• Josi An1~jo do SUvo 
_Agrot• Admialllrotivo, mllri<•t. n' t019087 

• Rtgloaldo do Sho Collo 
Ae:tntt Admlal1Crat1vo, matricula n" 1014136 

Eslll ponari.:a mtnri •"' vigor no data d• IUI 
publ icaçao, n:vopndo-sc oo dispositi>01 em eontrl.rio. 

Goblolfc do S«r.14r1o de f.alldo do Trallolho • 
EmprHGdtdoritmo. 

Ciência e Tecnologia 
José Maria da Silva 

JOSTlfiCATNA ·li' 0Cl812001• Cf'USéTEÇ 

DISPEIIS4 DE LJCITAÇ.Úl 
PROCESSO 11' SI.OOO.Of112005- SETEC. 
FUNDAMENTO LEOA!. - Art 2A, lno.XXJI, Lei B.~ o saç 
lllenlqOos poótrlons. 
OBJETO -~ d6 fllllll'ls do ~- de MWgla 
ol6lrfoe. para .- .. -inclft dtt s-oaria de Esttldo 
dtt Cl6nola o Tecnoloela. 
Flo\IORI1aDO: Colllptnllla de Elolrloldedt elo Amapl-ca.. 
CNN 11' OUSUW0001·0S 
VALOR· R$ B.ooo,oo(Oito Mil RICI!s~ 

Senhor Stcr.tirlo: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

apreç~~çao de Va&&a Eallncll a l*«11e .hatlaWa de lllspensa 
Cio p!OCidinMIO llclll6rlo Pl'l IWD do 11111101101o • ~ 
do wtlof supra elada, em tMr dl Companllil de EleiJicldadt elo 
Ama~ - CEA, objoMndo lllndtr dltpeaaa com pegomento do 
faluns ele lomecimento ele anetgla elf~ica da Secrelatll ele Estado 
dl Clfncllt Ttcnologii-SETEC. 

A cormt1çto dlrota da 
EmjJiela dtiiHe ao lllo ele &« a Qnlca lomecedon doi ltlelidol 
MNiçol no ~ do Ama~. ~ dlapenshtl 1 lchçlo 
cuja ~ 11m como ilndatntnlo logll o art. 2~. tncilo XXII, 
de Lei n.' 8.666193 e deraçk pela lei n.• 9~. 

Ptlll rme. .ana apooln 
subrntt1moa 1 pmenla jtatb!W 6 RATJn:.AÇAo de V..U 
Elallncll e deCennr.t sua pub1içaç1o no 016rlo Ollclal do Ealldo 
para que prodUzi MUI .a leglis em ~mprimento - dlama 
legail doM 2S de Lei ft.' 8.88&93. 

~~-~e 
-nMIII Ú C•mn~._,_ .. IIUM Litil"ffd' 

Jt."'f.C/)• 

Mobilização Social 
Maria de Nazaré Farias do Nascimento 

PORTARIA N.' .1»'2005 -Sms 

A SECilETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MORILIZAÇÁO SOCIAL. no 1110 d>S...., alribuiç&s qo•lhe t'oro 
outorgada pela Lri n• 0811, de 20 dejanriro de 200.S,no sou •~ . 87. 
em con.~ncia C'OTt'l u an.R•. inc XII do Decreto n• 002'Q, de Ol de 
Ílfl<iro de 2005. 

R ESO I. V E: 

'Ar1. t• Desiguor a scrvi~or2. Of'tLIA SALES 
RODRIGUES, ocoponte do cargo de Geren te Operucional de Centro 
d< Mobill1.açio Social, C:ód. CDS· I e l'midcnte da Associoçto das 
PanL.;I'lls Tr1diciona.is do Amop-3 do Município do Oiapoqu(, que 
viojari da sede de SUIS otribuiçtou Mocapâ, ale 1 cidad< de RelémiPA. 
com objetivo de potticipar d• Oficuu ck CllpWCltaç!o de P~rtcU''IS 
Tl'2diciooais, no perlodo •I• 29 de jolho a OS agosto de 200S. 

Ar1. r [)t ... C'ià><ia, Cu~ ... e Pobhque·:s<. 

Moclpi- Ap. 29 de julho de 2005. 

RIAS .foj?ASClMENTO 
S«r<16r1t de Esttdo da lnct •lo • Mobltlzatto SodaVSIMS 

PORTAR IA N.' U2/2005 -SI MS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZ.AÇÃO SOCIAL. no uso das suas atribuiçôes que lhe rora 
outorpdt pela Lri n' 0811, de 20 de janeiro de lOO.S, no seu 111. 87, 
em coruonincla com o ort.r, inc. XII do Dttr<to n' 0029, de 03 de 
janeiro de 2005, ltndo em vi•to o eornido no oncio n'02!1.1l5-CEAS· 
AP. 

RESO LVE: 

Art. I Homologar o dc:tlocamenlo doe servidores, 
ELO !ANA CAM.BRAIA SOARES, ..... ist=te Social, MARIA DA 
CONCEIÇÃO PAVACIJO, Gcr<11te de Nllcleo /Cccrdcnldoria de 
Fonnulaçlo Social, C6d. CDS·2 • lltANOF.I, DÁRlO LOPES DA 
SILVA, Motoruta. que vlaj2,.., da sede de suas atn'buiçõa 
111~ llt .. Municfpico d• Lara•j•l do larf e Vitória do l arl, ..,m 
objetivo de participarem du Coorcrtneiu M~micipois de Auiu!ncia 
Social • tranrporur u ICTYidoras, no pcriodo de 03 a 06 de atosto de 
200.S. 

Art. r~ Ci!ncia. C""1>ra-se c PubllqUHC. 

Macopi - Ap. 13 de junho de 2005. 

PORTARlA N.' JJ§/2005 -SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
M081Lil.AÇÃO SOCIAL, no uoo du suas atribuiçc)<s que lhe fora 
oulorpda pela Lei n' 081 I, de 20 d• janeiro de 2004, no seu an. 87, 
em COtiSClnlncia com o 111 8', lne. XII do Decreto n• 0029, de 03 de 
janrim de 2005, !l:lldo crn vista o conlido no Oficio n'029~5.CEAS. 
AP. 

RESOLVE: 

. Art. l Homologor o deslocamento doo scrvidom, 
ELIETt MARLV A. MIRANDA, Cooaelheira do Ceu e DIRCE 
MARIA DE SOUSA LIMA, Ambas Auistcnte Sociais e JOSt 
MARLINDO DE OLIVEIRA, Mom,slll, qoc viajuom do sede de 
suas atribuiçc)<s Moeapt. 1~ 01 Municlpios de Serra do Navio e Pedra 
Branca, com objelivo de participomn dos Coofa6tcias Municipols de 
Assiutncia Social c transp0r1ar u SCI\idoru, no pcriodo de 09 a 12 
de aaosto do 2005. 

Art. 2' De-se Ci!ncía, Compra·st e PubliqUMc. 

Macapi- Ap. I S de junho de 2005. 

Pâg. 44 

PORTARIA N.' ll!l2005-slii!S 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso das Sllu atnbuiçOes que: lhe fora 
outorgada pela Lri n' 0811, de 20 de janeiro de 200.S, no seu art. 87, 
em coniOIIincia com o art.8' , Inc. XII do Decreto n• 0029, de 03 de 
janciro de 200S, tendo em visll o contido no Oflcio n'02910S.CEAS· 
AP. 

RESOLVE: 

Art. I Homologat o deslocamento doo smidOI'CS, 
ELOIANA CAliiBRAIA SOARES, Alslslente Social c 
ALBERTO SOARES DA SILV,\ , Motorisl& Oficial CDI·2, que 
viajaram da ICde de suas atribuiçOcs Macapi. a~ o Municlpio de 
POIIO Grsnde, com objetivo d• participar das ConrCitnciu Municipais 
de Assisttncia Social e tnnsportar o acnoidora, no dia tO de agosto de 
2005. 

Art. r De·st Cifncla, CIU1"4fra·IC e Pobliquc·se. 

Macapi- 1\p. 15 de junho de 2005. 

PORTARIA N.' ~005-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILil.AÇÃO SOCIAL, no USQ das IUU aln'bulçôes que lhe rora 
outo.pda pela Lei n' 081 I , de 20 de janeiro de 200.S, no seu a~. 87, 
em eonsonlncia com o an.8•, inc. XII do Dec"'to n• 0029, d• 03 de 
janc:im de 2005, tendo em vista o contido no Oficio n'029105-CEAS· 
AP. 

R ESOLVE: 

Art. I Hornolopr o dellocamcnto do• scmdof'CS, 
ERRASORIS MORAES DE ALMEIDA, ocupmt~ do corgo de 
A&cn te Administrativo, do Quadro de Pessoal do Eatado do A111Apt c 
MANOEl DÁRIO LOPES DA SILVA, Motorista, que viajaram da 
sede de suu atnbuiçôcs Mocapi, a~ o Municlpio de Oiapoquc, com 
objetivo de participar das Conferencias Municipajs de Auist!ncia 
Social e lrulsporur o servidor, no perlodo de lO a 11 de •gosto de 
2005. . 

Art. 1' Dt·sc Cf!ncio, cu,..,ru·sc e Publique-se. 

Maupi - Ap. I 5 de jonho de 200S. 

I"ORT/\RIA N.' illflOOS-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILI7.AÇÀO SOCIAL. no uso du suas atriboiçOcs que lhe fora 
outorgada peb Lri n' 0811 , de 20 de ja.neim de 200.S. no SC\J art. 87, 
em <onsonAnc:ia com o an.r, inc. XII do Ocereto n• 0029, de 0) <k 
janeiro de 2005. 

R ESO LV E: 

Art. I' DesiiP'ar os scrvidom, ODERLEI BARBOSA 
BRITO, ocupanu: do cargo d• Chcrc da Unidade AdmininratiYO c 
financeira, Cód. CDS·2 c ANDRÍ WJS DE MORAES 
FAILACHE. Gerente de Unidade I Gabinclt Excwtivo, C6d. C OS. I 
qiJC viajaram da sede d• ""'" abibuiç&s Moupó-Ap, att • C•d.ade de 
Rio Gn.nde do NOrte, com objetivo d• participar do cur<o " 
Cont.tbilid>de Pública c An61isc de Dalonçoo- Teoria e l'nltir.a", no 
pcrlodo de 2J i 27 de agosto de 2005. 

Art. r oe ... Ct!ncia, Cumpro·sc e Publique-se. 

Macapl - Ap. 16 de a toStO de 2005. 

~CIMENTO 
• Moblllzaçto SodoVSIMS 

Agricultura 
Roberval Sousa de Azevedo Picanço 

PO RTARIA 
M.'1t~IJOS.SfA1 

O SECRETARIO DE ESTADO DA AGRJÇUI.TURA. PESCA. FlORESTA E 
DO ABASTECIIIENTO, IIS1I'do cils 111buoç6es qJe lho s1o <Xllfeldas pdo 
M 123, hmo lldeC!IIIUuiçaodoE$1000doAmapleM 36.1ncisoX do 
R<lgUliiiM!ttlo de SEAF, aprMdo pelo 0eaeto N ' 01 5e de 'l7 de )Bill!lro de 
1!Ql, e 1e00o em v!sla as d~ CilAdas no Oeael:> N • 3473 do 19 de 
)!Ahode~. eS!ender.óoaoMomo N' 062i20C6l>EAISW 

RESOLVE: 

Homologa< o deslocamenlo do !IOMdor. .lOS~ LUIZ DOS SANTOS 
FREITAS Dllei<J do !lEA, COS.J, que Y18jOO de Uiltill)ê sede do~ 
- llé os lluro:ipoos ele 1-t.>gllàlnhl. Atne;lé e C.l;oene, ond! 
8SSCSSaou o Elr:elenis=o Sr Seael;ro do ESI!ldo da .liJnruiMa, em 
V5o!a ra;rter.nl.lun'G;>os nope(,odode llU06062tx:6 

PORTAR IA 
H.' 194'2D~6W 

O SECRETÀPJO DE ESTADO DA AGRJCUI.TURA, PESCA, ftOR.ESTA E 
DO ABAU!ct~ em 11Jb.oc11oo we 118 silo oorlerd8s ""'!> 
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M. 123. lr<:isl 11 di! Con~uçao <b Es1ac~:)<b Amapé e A1t. );, tnáso X d:l 
Rl!gllamenlo di! SEAF. ~ pelo Ooc:n!to N. ' 0159 de '11 de janeiro de 
1gj6. e1en<bem 111!18 as~<X>Ctidasno Oeaeo N' 34T.lde 19de 
julho de :IO<b, e aleflderdo ao \lemo N' 2fi2005/DADIDORISEAI'. 

RESOLVE: 

Homologar o d<SocamerCo oos se!Yicfores l.EOVENIR JOS~ GONÇALVES, 
Chele da OPD!SéN. C0&2 e UESLS DOS SANTOS. TécnicD Agria:la, 
que via)lcam de Ma<:apé sede de $0.1!0 atr.idodes lU o MunociPo de Pato 
Grande, onde denlm apo10 a Comissao Orgamzsdaa e Partqleram do 9' 
feslivalda LS18rja, no per1odooo04 à 08.~.2005 

PORTARIA 
H.' 1951200&SEAF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PESCA. FLORESTA E 
00 ABASTECliiENTO. ~~Saldo das atrbliçóes <ve te sao coriefidas peiO 
A1t. 123. Ireis) 11 w Conslftliçao <b Esla<b <b Amapl e Art l;, 1ncíso X c1:> 
Regulanen!o da SEAF, ~ pelo Oeaelo N • 0159 d! '11 do janeiro de 
191l6. e lerdo em vi~• as d!ll06ÍÇÕ0s <X>Ctidas ro Deaelc N • 3473 do 19 de 
Ji.Chode 20Có. e alsndeodoao Memo. N' 25'2005i!JAOIDDRJSEAF 

RESOLVE: 

Homologai o das/Oc:amEnlo <b SO<Yidor: LOIUIIAJI RIBEIRO DE SOUZA 
M«aiSla, que 'llafOU de M~ sede de Stlos alividades até o Mtn:lpjo ~ 
Porto Giarde, onde COOd.rZlu os S<1YicXres L0011e110r José Gooçaives e 
U...lel cl:>s S>Wl!oo, decam apooo a Comi..acl Organizadas e PartiQpemm c1:> 
9' F~ival <la l.ararja no per1odo de 04 at~ ~ 2005 

:::::::~~~se~~ 
ROBERV -DE ~ çÓ

1 

Secreta · de · --

PORTARIA 
N.' 19913l01>$EAF 

O SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PESCA. FLORESTA E 
DO ABASTEaMENTO, vsal1do dos l!tt>ulÇ<les <ve te s1o arleridu pelo 
Art 123, lr<:isl 11 de COII!Iituçao <b Esla<b <b Amapá e M. 36. lncíso X do 
Regtjamento do SEAF. llpCOVill:b pelo Decreto N. • 0159de 27 de,.....o do 
1998, e lerdo em Yi:a as di~cortidas no Oeaelo N' 3473 de 19 de 
Jt.~hode 2005 ealendermao l.lemo N' 02>11120C61GATISEAI'. 

RESOLVE: 

Homologo o c!cslocomerto do servidor. SOTERO DA SILVA BARROS 
,MOfon~. que viajou d! Ma<a!Xí sede de suas aiviá!des eté oo Moocipios 
de Pato Grande • Colias do Ataguari, a1de 111z o escoomento âl produçao 
agri!Xlla pera c:an.,.cializaçao na reora do J)Cl>dll« rural. ro pcríocl:> de 21 ~ 
2400200& 

POI'lTAR I A 
N.·~ 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGIU:IA..TURA, PESCA, R.ORESTA E 
bo ABASTECIIENTO. USMdo dao atriKri,;xleo q.re lhe sao <Xlnlenlas pelo 
M. 123, lncioo R da Con$i1Liçào do E-do Ama!>á a Art 36, na.o X c1:> 
Reg~Mme!Wo do SEAF, "''<(MMdo pelo Deaeto H • 0159 do 27 de );rleiro do 
1998. er.ooo.,.. l'iolaa> di'PO!Jiç61s c:onlidas no Oeaa!D N.' 3473 do 19 de 
julllodo2005, e -ao Momo. H'0741200510ANSEAF. 

RESOLVE: 

Hanologar o dll!!loc:anentD do .. r.lcl:T ROIIALOO CAVALCANTE DE 
SOUZA, Mtil<>mts. que viajou de Mecopé sode do ouas eiMdades lllé oo 
l.ttmapioe do Tlrtr1Jgabinho e labal do Arnap6, onde Cllllduziu oo 
ornidores conduziJ o e.t.e~Maosrno Sr. Secmario do E!lodo da~· 
na c:omdiw do GowrMcb- do Eotado noo t.tlnqioa actna mencimados, 
no porlodo de 03 a 04.~.2005. 

PORTARIA 
•• N!117121J05.$EAF 

O SECRETARio DE ESTADO DA AGRICULTUfiA, PESCA, R.OIIESTA E 
00 ABASTECIRNTO. umdo dos l!tt>uçOes q.re lhe sao oorlelidas pelo 
Art 123. Inciso 11 de COOSJtliçio c!:> Es1a<b <b Atn8f)ll eM l;, Inciso X do 
RegUammo do SEAF. '!l'cwacb pelo Danlo N. '0159 do '11 do janeiro de 
191l6. eltndoem vista as~oorlidas ro DeaeloN.' 3473 de 19de 
J<Jhode:IOO:I,ealeOOaOOoaoMemo N' ~/SEAF. • RESOLVE: 

Homdogo o desloalmec1o de SON!daa: AliA lAlA CASTRO DE AQUIIIO, 
Responshel poliJs AIMdados de ~. C0~2. qJe l'iljou de 
Maapl sede do SO:.S a!Mclades 1116 oo M.....q,;oa do Pa1o Granda, Poctll 
lln!nca, SMa d:> Naoio. Femir1 Gomes. Tarlalugalzinho, l'nlo.albo, Amap6, 
Mazagao. Colçcotle, ~. lsraríal <b Jorl, llalbar, CtAios do Ar&guori a 
., loc:olidados do MNP. Carnal. Maruaoom. Igarapé do Lago, Sa..., l lll8 e 
Slo .loiQ.Im cl:> Pacur. onde f6z a f)t'ogrwnaçlo do ,...,. referente ao 
"""'dcio 200a cl:>s servidaes Fedo>ar:s e E!laciJais que enarlran-se 

(DIÁRIO OFICIAL) 

desenvcMmo suas atiYiâldes nos l.tuni:lpio e l.ocelidedes ac:rna 
mendonados, pn <ve a mesma Sljl ercamWlacli a Gerenáa Regiorel de 
Adrnillllr~ mm as inlotmac;Oeo dos ~ Fedelals e a 
OIRIFISEAD. dossetvídaes Esladuais, ro per1odode 15 a 25.~.20Có. 

(PODER LEGISLATIVO) 

Assembléia Legislativa do Estado 
Dep. Jorge Amanajãs 

EXTRATO DO CONTRATO l'i' Ot).l/200~·CPUAL 

I·INSTRUMF.i'<"TO E PARTES 
CONTRATO N' 004/200;-AI. 
CONTRANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA lXi ESTADO !X) 

M IAPÀ 
CONTRATADA: SA~OMÁO ALCCJI.UMHRU<: C f,\ LTD.\ 

n . OBJETO: Aqul!iiÇ!O de \'umhu.!othc.i .... que s~·r;i destift.ldo oLH 

atcnd tmcnto de cota de sennçn da 1\~~mblêlõl l .t~ll'IA IInl. \'L$nntlo 

supor as nec6.~id3de5 dos membros deste p..xkr 11M liU \ idadL-s 
inerentes oo tx:erd cio do mandato 

111 - YIGÍNCIA: 
O presentt' Contrato tcr4 vig~ncia a cunl<lr d< suu as:un:ahlr\i .tte li de 
dezembro de 200.S. quando se encerra o corr..:nl<.' ~,;.,crddu fin:mct in'. 
ou ate~ ahnttdo o qu3nllta th'lt tle t:ombu'ith·d L'"' 'rutudttrto f.dttai 
da lteilaç.ào que nriginDU ll presente CfMIII"atOij"Cl. r rf'\'nii"'C'NtdO :\ 
hipótese que ocorrer rmrneirn. 

IV- DO VALOR E DA DOTAÇ.\OOR(;AMEKTÁRIA: 
Os preços ~ctuodos para o pre$!01~ cunli"JIU san de RS 2.>7 ldntl'> 
reais c triota e sete c.:n tavos:) para o litro d.1 gíllohna comum. RS 1.7.l 
(hum rc:31 e sctenw c lr( s ccntovm) rllr.l o htro d() óleo di~scl t 

RS 1,96 (hum real c noventn c seis centavos) para o litro do âlcoC'II 
hidrotndo, e comrlo à eon11 dos Elcmenh>s de Despes;• JJ.tiQ JO 
(Material de Consumo), Fonlt: d.: Recursos 007 - FPE. Prugrorna de 
Trabolho 01.03 1.0001 2.SJ6. < 3J.9030 (Mat<riol d< ('nn<umn). 
Fonte de Recursos 001 - Recursos Própri~ Progr.lm;J tlt" Trahollhn 
01 .01 1.0001 .2.5ll. Nota dt Emr><nho NE 0604. d< IW07•2!105. 

V- Fl'NDAMENTO LEG ~ 1.: 
O pr1!5entc contrato ltm rcspaldu lcg;:il. :slcm ..t(' 1\ol.llr:.&'i nnrm3'i 
apiK:ã~c lS a c.!ptc i.:. nJ L~t n • R.Mó/9} t :\ua.< alter~çi\e,, P4'1!'h:riN~ t' 

na Lei C()mplemcntor n" 10112000. Justirkath·a n• OOJ/.?005-
CPUAL, bem 8SS1n} no qu~ consta do t~o.:""~, t\drnin lltr.lli \o n" 
OOSJQS.CPUAL 

Motopí-AP.ll o dr 2011:' 

Tribunal de Contas do Estado · 
Cons. José Júlio de Mi"'nda Coelho 

PORTARIA N' 0021200S.C:AIIICON!t MSS.F. 

A Co- .. ln :\URCARETE SALOMlO DE 
SANTANA FERREIRA, no ""' du llrit.liçllct qua Ih< sllo 
conferidas pela Resoluçlo Ex«UtiYI n• 02012003-TCEIAP, ele o Jltt. 
280, ino:ioo I1, da ResoluçSo Nonnaliva n' IIS/2003-TCEIAP. 

RP.SOLVE: 

I - l>o:sifiiW' oo ll<n'idor<1 EVANDRO SERGIO NERY 
MATIAS, JOSt ANI'Ó~IO FERN.o\NDES DE SOUZA, PAULO 
RODRIGUES DOS SM"TOS. EVANDRO•PENA DA SILVA. 
IREBt FF.RRF.IRA NF.RY e TF.LMA DE CARV.illlO CI\.\!POS, 
pora comp«tm a ComiHio cocanegoda de realizar Auditoria 11&1 

contu na POÚCIA CIVIL do IAado do 1\mapã. ~f<RDie ao 
e:ierctcio de 1004, no p<riodo de 08 a 19 de agooto de 200,, com 
apr<S<olaçio do rap.'<li.., Relatório Do puo de 30 (trinta) díu ela 
condudo doo ll<n'iços. 

li - Os lrlbo.lhos da ~ferido Comiodo Mrio wordenadus 
pelA lnlpclora de CO!VrOk [,.jcmo MARIA DE FÁTIMA 
SACRA.\tENTO 01:: SOUZA """' a wpervialo da Ccmrclbera 
~arprele Salomlo de Sonlano Ferreiro, rda1ora riu citaclao conw. 

10 - DMc ci!ncia. """1""·10 e publique• ... 
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A IElr.-tlool,. C4lftMIIIeft elo Trtllunll ele 
COntH do EGIIo llo ""'""'· no u.o dao lllrlbulç6os que lhe aio 
conferidas pelo RcsoluçJo ExecuUwo n° 0301200+ TCEJAP, comblnad• 
c:om o Art. lJO, 1roc1oo JJ do RoglmeniD !ramo. 

RESOLV!: 

1 - Ooslgn1r os seMdores, EY~ AMA1tAL 
PINGARJU«< e :JECJVAlDO FREITAS DE ANDRADE, poro 
rultta,., ~o Comt>~-nbor na - de ENclo do Moio 
Amble,..., - SEMA, referrnb! 10 3" quodr1rno5tre e ConiOIIdoçlo do 
l:xerddo de 2003, Exerdclo de 2004 e 1° qulldrlmeltre de 2005, ~o 
periodo de 08 • 12/08/2005. 

li- Revogo,... os dlsposlçi5es em <or'IWito. 

4~ 
CoMe r> AP 

PORTARIA N0J)3l/Z005-GAIHl4/CONSElHEIRA RAQUEL CAPIBERIBE 

A -.ntíool,... ConMIIIeln llo Trlbunll ct. 
ContH 11o &tMo 11o ""'""'·no UIO daa atribulç61s que IIMt alo 
r:onferldas pela ResoluçJo Exe<UU.a nO 030/2004-TCE/AP, ccmbln•d• 
com o Art. 210, Inciso JJ do Regimento lntzmo. 

I - DesigNr 01 stMclora, III!NE14AR 
Be4EDTTO DOS SANTOS e TltAS$0 JARAGUAÇV UNA DA srLVA, 
pon reottumn Inopeslo no Fundo de Oà<rrooMn~e~ttD 1Wn1 do 
Arrtop6 - FRAP, do secreto~• de Esbdo d1 Agrl<ullln l'acl Flor..tl e 
AbosteclmeniD - 5IE» nos Exerddos de 2003, 2004 e 2005 no perioOo 
de 09 a 17/08/ZOOS. 

li - Revoga,... •• disposições em contrjrlo. 

PORTARJA NO 033/2005-GAS-04./COHSEUiEIRA RAQUEL CAPI'BERIBE 

A Excelentíooimo ~ llo Tribunal de 
Olntas do &tallo llo -pi. no uso daa •111bu1!6a que lhe >io 
cont.,ldas pela Resolusio Ext<Uti\>1 nO 030{200+ TCE./AP, coml>lnod• 
com o Art. 280, Inc ... li do Regimento Interno. 

RESOLV!: 

I - -.._ ~ 31/08/05 1 PORTARIA ( P ) NO 
031/ZOO~GAB-04/00NS.EUEIRA RAQUEL CAPIBERIBE de 05{06/'DS. 
qbe designou os s.ervtdo«:s, riAIIDitO AMARAL PJNOARJutO • 
JECJVAI.DO FRBTAS DE AJIDIIADE, pon realiurem lsnpeç.lo 
Compll....,tar no Secrellfl.a de Estado do Melo ~ - SEMA, 
~ ao 3° quaclrlmeslre e Consoldoçlo do Exercido do 2003. 
E>rercklo de 2004 e 1° QUOdr1rnestle de 2005. 

li - R .. ogom-se as dlsp0Siçi5es em contnrio. 

(PODER JUDICIÁRIO) 

Tribunal Regional Eleitoral 
Des. Honlldo Amaral de Mello Castro 

O PltUIDiltB DO TRIBIDtAL IIIWIOMAL ll.&lf()R.U. 

DO AMAP.l. no 1130 dD mib~ lepis que lhe slo 
OOIICaide pelo Repoealo lntano do Tribunal. e 
1l:lldo em viU o cedido DO PA n" 192, C!.- X, 
Protocoüzedo 300 o n" 250 lllOOS, 

lliSOLVI: 
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PORT~74/l005. Alt. t•. Dalpar o 
se!Vidor ORL.UIOO J)J: CARVAUIO RIB&IkO J('!IIOR, 
lllQllbro efetivo da c-mao &p«ial dr l.icitaçllo, 
estabelecido pela Poruria rf 112Sil004, pera war na 
qulllicbdc de ~ârio. 

Art. 2". Nomear O! servidan:s JOÃO DOS 8AN10S 

!lliiUtÃO, e WALDIR DA !ILV&DI4 'IUIO, T~s 
Judiciérios do Quadro de Pessoal E.fdivo deste 
Tribunal, pera aiUirelll como manbros supkntcs da 
1\lferida Comisslo. 

Art • 3-Publique« e registre-se. 

G«blaete da Pftdd&tda elo Trtb~~~~al Reglou.l 
Eleitoral elo AJup" e111 25 ele jalbo de 2005. 

(A) Dto. BONILDO AMAR.U. D& MI.U-0 t:AS11tO 
PIIE.1IIIal'ITil 

PORTARIA N.•li7/200S 

O PlWliD&NTit 110 111Dt1NAL UGION.U.. IL&rroRAL 
DO AMAPÁ, no USO ~ llbiblliçôcs legais que lhe 8lo 
conferidas pdo artigo 16, XXXII do Regimento 
lntcruo do Tribunal, e ll:lldo em vista o cootido no 
JlilcmorUldo n° 094,()5, protooolizlllo sob o rf' 
271512005, 

RESOLVE: 

Alt. t•. Dalpar O servidor J0st AGUINAI.DO 

PARAm' A MO!n'tlltO, Chefe da Scç5o de T~ 
~e Rcgiooal, pn ~ perante o 
[)qlcUmento Estadual de Transito c Empresa 
Municipal de Trmspor1CS UrbiDOS, objetivando I 

regulariziiÇio dos \odculos ofteiai5 pertmccntcs ao 
patrimOoio de;tc Regiooal, bem como teqUC:rQ" perante 
esses ~ prooedimo:ntos de 111.ulaçio de multas, 
com ~ia dos proc:cdimentns legai•. 

Gabinde da Presidência do Tribunal Re~ional 
Eleitora l do Amapá, em 29 de julho de 2005. 

A) V...llONILDO AMARAL DE MELW t:.\:>'1'110 
~RESIDf.NTE 

##A TO F:XTRA TO DF. C:ONVtNJO N" 21211M 

##TEX Pr0CCS90 n" 12412005 - Classe X. Obje1o: 
C00pemção Técnica p ara Cursos de CapacitaçBo. 
Convcncntcs: TRE/AP c TREIDE Apoio 
Empresarial Lula. CNPJ: OJ.920.8 19i0001-30. 
Assinatura: Dcs. Honildo Amaral de Mello Ca.$1ro, 
Prc:.idt:~~lc dn TRE-AP. Pela TREmE, RUill Orlando 
dos Santos. 

Tribunal de Justiça do Estado 
Des. Raimupdo Nonato Fonseca Vales 

PORTARIAS DO DIA I 3/07/200.5 

N ' O I 084/2005 - GP · r A N' 0067611/2005 - GP · I · 
CONCEDER odiontomento em nome do .erv•dot fRAt--!CISCO Y: 
A~SIS C05-A DOS SANTOS. Chele da Gc.uogcm do 
Dep::>rtoor,enlo de Apoio Adm•n••hawo 00.'0 Corto. olê o vclor de 
R$ 2 500.00 !dois mil e quinhentos reo•sl. destinados o cvsloo' 
de'fli"'os pequenos e de p<onto pogame,to U - A de'f)ew devero 
""r empentodo nos Fcctes de Rt:eur>as 001 e/oo 007. Programo 
02. 122.02.162.6530.000. no Ferncnto de Despe><> 3390.30 · 
N'orerd de Co"'"""'. o volar de R$ 800.00 loitrxentos rooisl. oo 
Elemer>lo de Oespe.o;o 33QO 36 · ÜIJhos Serv1ços de Te,ce·ros · 
Pesr.oo físico. o .alcr do R$ 700.00 iseteccnlos reMI o oo 
Eleme<>to de Despe>a 3390.39 - ÜIJiros Serviços do Terce'ros -
Pcs:.oo jvr"d o.:o. o .aiO< de R$ I 000.00 lum mil reais! 111 · O 
:r.opt"lf'Mn"O concerr::hdo d(NerÓ ser cplicodo no pi'OZ.O de 30 ltrmto) 
dias. cor.k:ldos do doto do depósilo bancório N · O Sliprido 
d..ve•Ú "i"""'""'' PreSIOr;õo do Contos. no p<020 de 10 (dezj 
clins. mnlo<'..os da dolo do lérm•no do prOZXl do oplicoçlio 
corls.:<J "'Ie no item Ol'llot!Ot V· O wpr;do ficoró responsóvel até que 

o PrA.,bçóo de Contos do YCior recebido. por El.monlo de 
Despeoo. tunto oo Deporrom,.,lo de Contobilidode e Finonços. 
com o CEt..,KJa o~edocõo do ~»>fiO T âcnlco de Controle 

·In "erro do lj/AP. sejc oprovodo por osto Ptesidéncio. 

N•. 01086/2005 · GP · PAN.• 0068 12/2005 - GP · 1 -
CONCCDU orl"ontome"lo em nome do Dootor )OSt BONIFÁCIO 
liMA DA M/-.TA. juiz do Du~ito Tirular de Varo Único do Comarca 
de A"ncpó. olé o vnb de R$ 600.00 (seisceoto> rooisl. des!rr<ldos 
o <>Jsle-.J< d"'P""'> pequeoos o de ptonle posomenlo. 11 · A 
despose' rle."P<ó se< cmpenhodo nos Fontes de Recu•sos 00 I o/oo 
r:xll. P•ogromo 03 101.02.062.0003.2.383. no Elemento de 
Despe'..O no ~lctr.enlo de Despeso 3390 36 · Outros Serviço> de 
Te·ceros · Pe= fi>ICO. o volo1 de R$ 600.00 (5eiscen~o> reoi•l 
tê O sup•imonto concedido de>oe<ó ser aplicado no prazo de 30 

(DIÁRIO OFICIAL) 

lh<ntol dias. cook:ldos do dora do depó>ito bancória N · O suptido 
deveró op•e""'lo' Presloçõo de Conlos. no prazo de lO (dez! 
dias. conrodos do doto do litrmino do prazo de oplicoçõo 
conslanle no item onl«iO< V · O suprido licoró respon!Óvel até qw 
a Pre>lcçõo de Contos do vob roccbido, por Elemen1o de 
Despe"'. jur.oo ao O..portumento <ie Contobilidode e finonços. 
cor.> o d~o optecioçõo do Asses""io Til<:nico de Coot1ole 
lnlefno do TJ/ AP. seja op<OYCdo por eslo Pre>idêncio 

PORTARIAS DO DIA 14/07/2005 

N .': OIOQ2/2005 · GP · DISI'fNSAR o servidor OAIISON IGO 
ARAÚJO PAlHETA. l Kr> <co )udlclóri<>Àreo Apoio Especiolízodo. 
especia lidade Técnico em lnÍOimótieo. do Goodro de PeS5001 
Pe tmonenle do S..cre'or"lc do Tribuno! e dos Comorcxis de Nr:Jcopó 
o Sonlono. blodo no Departamento de lnformó~co desta Corle. do 
função de Conflonço de Operada~ de Terminal de Comp<>iodo<. 
cdnston:e do Anexo hl . do Tcbelo do G<upo de funçóo Espec.ol de 
Con1ionço ]udlcióno 1GAC.02, Código FC200 3. Nível FC<l2. 
da [e, Esk:lduol n.• 0825/2004. nos lermos do artigo 45. 'nc"o I. 
do loô Estodvol o• 0066/93. com eleitos ~nonc:eitos o portu de 
18 de 1ulho do corrente ono. 

N ' 0:094/2005. - GP ·TRANSFERIR. o ;>adido. o vol01 do R$ 
250.00tduzenlos e cincoento roo isJ. do Elomonlo de Despe>a 
3390 36 - Outros Serviços de Terce iros · PeMOO Físico, poro o 
Elemenlo de Despesa 3390 39 · Outros Setviços de l e<ceõros · 
Pessoa Jurídico: cor:f01me PORTAR!/\ N • 0383/2005CP . 
p<>bl;codo no Diário Oficial do Es1odo n• 3490. do d ia 
l'/04/2005. 

N•· 01095/2005. GP · PAN.• 005067/2005- GP · 
TRANSFERIR. c pedodo. o valor de R$ B 14.<X:\ Ioikxentos e 
qun101za reoisl. poro o Elemento de De.pe,.o 339Cl.30 - Molofiol 

de Co."oo.o: !oP.f'<io R$· 350.00 ltrezenlos e cincoenlo reoosl do 
Eiemeolo de Despe>a 3390 36 · Oulros Se<viços de 1 etcelro> · 
P""""' Físico. e R$· 464.00 lquotrocenlo> e sessento e quooo 
reais) do Elemenb de Despesa 3390.39 · O.~os Serviços de 
Te<ceitos · Peosoo jur>dico. coel01me PORTARIA N.• 0509/200.5-
Gr .. p<>blicodc no Diário Ofldol do Estado n ' 349Q. do dia 
1<1/04/2005 

N •. O I 096/2005 - GP - CONSIDtRANIXl o <mp<esc•rdivel 
utilizocõo do lnto·net no Poder Judic!óJiO do Amapó. pofo hnl de 
concrehzoçôo de se..s objetivo:,, cel~ridode no prestoçào 

junsdic"onol e o!erl(l de omplo ocesso c justiça. nos lefmos do 
C:>nsti~riçõo Federal; CO'lSIDERANIXl que o ~ofego inodOQuodo 
e de5necessôno pa l.l$UÓríos intefr.o..\ ocupa link.s de acesso õ 
lr:crnol e, pot consesuinte, gero cor:gestionomcniO aos )Í)Jemos de 
informoçõo do TI/IP: CONSIDfRANDO que o cooges~onornenlo 
dos !t~s lemos do TJAP co..r..o preiuíZt» ós unidades jt..d"teiórios e 
usu6rioo externos. que Mes oocessitom pote o deoempenho de 
SVOl funcões fnslllociooo is ou bu$CO de infounoções o1esbdos do 
Poder Judici611o: C<»:!StDERANno. por fim. o n..:e.,idodP. de 
conSIOnte OIUOIIZOÇÕO das no<mos regdoc!Oio> do oce""" o lnlefnet 
pe!os sacventuória. e m~mbros do Judicl6r10, de formo o cv1tor o 

ufilizoç(K> incomoorrvel com o pre!>toçôo juJiso;cionol; 

Ar1 : • PROIBIR. no õmb1to do Poder judlciórlo do Amo pó. o 

ulilízoçõo do lnremel po10 ccesso ó com~X~rdcxle~ virWis de 
C<>Oiqver nolure<o. espedolmenlc o comunidcde Otlrul. póg:nas de 
con...:-do por•>ogrólico. sitcs de jogos on line. d~ vídeo e da 
músi<o. solm rle bote-papo lchotl e pógirm de Hockrr"s. 

Ar t 2" PROIBIR. o ormo>eoamenlo de arquivos pessoc" ll(JS 

bancos de dedos dos scr'lidore> do Tribunal de juSiiço. bem como 
o b01 ~-:a ou •ns:o!oçõo de orqui'..Os e programas sem licanço legal 
cu. noqu&lel permitidos, SéiTI orêvio ovblizoçõo do Depar.omeofiO. 
de lnfom'lólico, oindo que poro orquivomenlo e u~ rmlriro ó d1:.co 
loco: de micooc:ompo;todot po<tencenle oo Podor jud<:ióno do 
Arnopó. 

Arl 3°. DETERI'I'JNAR oo Depc<lornenlo de lnla<mólico c:o T:ibv110! 
de justoço do Amopó '1''•· cem os courebs refe<enlc> co ~gib de 
dedos. ftscat.~.:c c ulilizoçào do lnJernel e lmp~enta IOC:ios O$ 

01e<iirlos noces~rios oo cumprimento deslo pot~tio 

A1t 4•. Es!o Pooorio entro em vigor nn doto de wo p<>blo<oçõo. 

PORTARIAS DO DIA 15/07/2005 

N ' : 01099/2005. GP · Pr<>IOr:olo N.• 006741/2005 
PRORROGAR. otõ o dio 08 de ogosro de 2005 . o ~rozo poro 
posse do r:onc:vrsodo GlEIOSON ABUD FERREIRA, oprovo<io em 
}6' lugor no CO<lC>H>a Publoco objelo do EDITAl N • 001/2003-
lARAN)Al DO _t.ARI. poro o cargo de Aux;lior Jvd•ciórro · Àreo 
judiciório. do Goodro de Pessoal Perrnonenre do Comarca de 
loronjol do Jari. nomeado a•o~ do POR1ARIA N • 0786/2005· 
GP. de 3 1/05/2005. publocodo no DO F N ' 3533. de 
OQ/Ot/2005. r.os lefmos do orl 29. § 1• do lei Esroduoi n' 
0066/93. 

N • 0 1100/2005.· GP · DESIGNARa Doo:01o GELCINETE DA 
ROCHA lOP!:S. juízo de Di,ei to Sui,.,uulo do J•>liço do E s~c-.do do 
Amopó. poro auxiliar rc Voro do lnlOnc:io e )WO>,k.<le do Comarca 
de M>ccpó. o por;r do doa I B de ju:no do c01ren te ano 

N.•· Oi 101/2005. · GP · DESIGNAR o Dooto< FÀSIO 
SANTANA X)S SANTOS. juiz do Oireilo SubshiVto do juS:iço do 
Es>odo do Amopó. poru responder pela Voro ÚniCo do Ce<norco 
d~ Amop6. o po<lor do d10 18 de julho do co<renlo ono. 

1\: • O I :03/2005. · GP · DESIGNA~ o Dootot GiAUBER 
DANTAS ~EBO\..ÇAS. Juiz de Diroô:o Subsiitofo do Justiço do 
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Estado do Amopó. poro resporder pelo t• Varo CnrtMül do 
Comoroo de •V.Xopó. o porlir do dio 18 do tulno do c01ren"' o no 

PORTARIAS DO DIA 18/07/2005 

No. OII OQ/2005. - GP · I · LOTAR o seNidooo ANDREZA IX)S 
SANTOS NONTEõ~. Aroli>lo Jvdociátia · Ãreo jvdiciórro. do 
Guodro de PeS500l Petmonente do Trrbunol de jushçO do E >lodo do 
Amopó. co Gob,neJe do Desembargador RAJMUNDO VAlES. nos 
termos do orligo 26. Inciso XXII do R"9imoNo lntemo. 11 • 
DES•GNAR o servidora svprocilodo poro exercer o função de 
confiança de Opo<odo< de I erminol de Compurodo<. consrontc do 
Anexo 111. do Tobelo do G vpo de Funçõo Especial de Conlionço 
Jvd•ciório !GA.C 02. Código FC200 2. Nivel FC{)2. do lei 
Esiodool n • 0825/2004. nos termo> do artigo 45. lncrsa I. do lei 
éstoduol n • 0066/93, de 03/05/93. com efei!Os I noncei•os o 
partir de 18 de ;.>lho cjo corrente ono 

N ' · 01110/2005 GP · DfSIC"oNAR o "'"'dor DAILSON IGO 
ARAUJO PAlHETA. Técnico Jud•óó<io-Àrea Apoio Especia lizado. 
e5pecialidod~ T 0Cn;co em lnformôfêca do Gvodro de Pe~50<ll 
P~monente do SecreiQr'c do l ribunol e dol Comoroos de !Vtocopó 

e Sontona. btodo 1'10 Departamento do lnformóhco desla Cot te . 
poro exercer o Fur.çõo Adm~n•slrotivo. conskmJe do Anexo 111 do 

Tabela do Grupo de funçõo Eopcciol da Cmhonço TGA.C.02. 
Clxl•go FC-200. I, N:vel FC I. do lc• Es1oduol n 0726/2002. 
oherodo pelo lei f>loduol n • 0825/2004. nru le1mos do or~go 
4S, •nciso 11. do lei Es.'Oduol n c 0066/93, com e{eiiO.!. financeiros 
o porlir de 18 de julho do cO<ren!e ono 

PORTARIA DO DiA 19/07/2005 

N "· 01112/2005. · Gl' · PA N.• 0069Qd/2005- GP. I 
CONCED~R odion!omenr~ en nome do DourO< LUIZ GROTT. jvi7 
de Di • e~lo TiflJior do Voro Unioo dn Comarca de 010poq1.e. oré o 

volor de R$ 3.640.00 J•C. mil se•scenloo e qur.renro reais). 
deslircdo!o o cu,jTaor des~:. peqoono.s e de pron10 pogomonto 11 
· A despo-..o deveró ser empenhado nos fcx>les de R"""'"" 00 I 
e/ou 007. Prosrol'10 03 IO I 02 062 0003.2 383. no flemento 
de Despesa 3390 30 - Ouro• Se<viços de Tetceiros · Peosoa 
f is•co. o vobr rle R$ 3 6-10,00 t~res rnil r.e•scento$ e quore r.IO 

reo1!.) lU · O suprimento concedido devcrô M:"t opllccdo no rxozo 

de 30 (rrintol dias. conrado> do doto do dapó>:ro bancórro IV · O 
sup<ioo deve.-6 op<esenlor Presloçôo de Conrm. no p<ozo de I O 
{dez! dros, coolodos da dolo do léfmino co pwzo d~ oplocoçõo 
ccnsbn~ no itetn anterior. V · O &~prido f1cor6 re~pomó'lcl o lê q ue 

n Presioçõo de Contos do valor recebido. per elemento de 
0e~f)C30. 1unlo oo Oeportomemo da Col'!'obtr;dode e Fmoncos, 

com a devdo oprccíoçõo do k..se!t.SOr•o lOCn•co de Ccnrrole 

ln!erno do TJ/AP. sejo op<ovodo por esro Preoidéncro. 

POUARIAS 00 DIA 20/07/2005 

N ' · O' 120/2005 · GP · OFICIALIZAR o de,gnaçõo do 
'.""'do'o IAIR!ES M#.A BARRETO MOREIRA. lecnoco Judocoório 
A!eo _iv<liciéu io. do Quadro de Pessoal PG<monenle do Trrhunc: do 
jus"ço do Estodo do Arr.opó. lo<xlo no 1• Varo de Compel<hcro 
Geral co Comorco tJe lomn~l do jor1, poro sLJb~:ih;ir o tiluku do 
cotgo em comiSY.5o de Chefe do Cortolio D.str•bt., :dor, c001go 

101 .3. nível CDS}3, do Dore:orio da Fórum do rolerodo Comorco 
no pe•icCo de 1' o 30 de jlrnho coocnle o nn. nos letm~ do nt•í~ 
~8 e poróg<ofos. do le• Eslod':"'l 0066/93 

N' O I : 23/2005 · Gf' - OFICtAUZ-:<R o de~goaçóo do 
servidot MANOEl ARNAlDO BORC'>ES ARAUJO. Técnico judic<'u•~ 
Areo jud•cíório . do Guoo•o de PB»>OI Pe<monenle do Tribunal d~ 
Ju•tiço do E!>lodo do Amopó. lalodo no Vo•o Unrco do COI'IOICO 
de />/ozogõo. poro sub>lrt•tr c t•rulcr do cargo em comi..OO d~ 
Oefe de Seclelono de Oficio ]udici(ll. cód1go 101 .3. nNel CDS)-
3. do Varo o'10e e lalodo. no oerrodo de 04 de julho o O? de 
Ogt?sto do corrente ano, nos termos do Otl•go 48 o parógroto~. da 
lo• Esloduol •' 0066/93 

" ' : O I ' 24/2005 · GP · OFICIAUZAR ,, des:or<><;óo oo 
""";dorn '<AliA HARUM DA SilVA SHIBAYMIA. A\ll(,J,~r Jud.:,.jr•o 
· Acca JcJdiCiório, do Guadro de Pe$~1 Pc:manenre do Íri6unal de 
;,.,,;:,o do Esk:ldo do Amopó. lolCdo no ~· Vcro Cível do Corncrco 
dt> "kxopo. po10 suCsltllJit o tii.Jior do ccrgo em ::.omis.sóo 00 
Chefo de Secrolor"' de Of'cio Judicial. código IOI 3. nivcl CDSj· 
3. onde e lotodo, 00 per>odo oe 04 <ie jdha o 02 de ogoSJo do 
couer.lc ano, no.s tsri'OOl do orlig:> 48 e por6grofos, do l~i 
lsk:ld":l n' OOM/9.1 

N.•. O I 125/2005. G0 • OfiCIAliZAR n de••groçõo do 
':""''do! AlEXSANflRO CAVAlHEIRO M'OIIIM. T écnco Jud•coô•io 
keo ]udior\ .. o. do Qoodro de Pessoal Pe<monente do Triburol de 
juSJ•ÇO do Esiodo oo Amapó, lorodo no 2' Voro de famil•o. Órfõos 
e Socessõc:. do Comotcc de i\'\xopó, poro subshh.lrr o ritu:Or do 

FurlÇÕo de Confiança de Opetodor de Termino} de Compurodor . 
c6d•go 200.3. ni·Jol FC-3. no período de 0<1 de tu!no o 02 de 
ogo!.lo do e::oncnte ano, nos Jê!J(I'I()S do artigo 4 8 e porógtofos. da 
lei f s•Jdual n• 0066/93 

N '· O I ' 26/2005. GP OFICIAliZAR o de>'gnoçõo cio 
servidora HEVEUN AZEVFDO MONTEIRO. Técolco lvdiciório-Áreo 
judiCIÓrrc. do G\.<Jdoo de Pessool Per'Tionenle do Trib~nol de justiça 
do Estori" do Amopó. lak:ldo no Turma ROOJrsal 00. ,uirodos 
Especiais do Comarca de J'.h::lcopô, poro .subst1luir o lttulor do 

ce-go "'"' cornissôo do Chefe de Secretario de Okro jvd1crol. 
código IOI 3. nNel CD$)·3, onde e lo<xlo. "'f"'IÍodo de 04 de 
iwlho o 02 de ogo.~to do correnle ano, no~ leuno~ do artigo 48 e 
po•ógrofns. do lei Estoduol n• 0066/ 93 . 

1\.' O I 127/2005 · GP · OfiCIAliZAR o deS:gnocclo do 
servidor HFRIAN ANTÓNIO SOA~ES A~VfS. Ano lista Jud•ciórlo
;."eo Judiciórlo. do Quadro de Pessoal P~rmonente do Tnbvncl de 

~liço do fslodo do Amopó. lotxlo no Vo•o do T1:buno! do juri do 
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Coroorca de />locopó. poro wb.tikJir n filubr do ccrgo em 
ccmissóo de Cheio de Sec•elorio de Oficio judiCial, c6dogo 
•o: 3, nNcl CDSJ-3, onde é loodo. no período de 04 de julho o 
02 de ogo>10 do correnlo ono, nos lermos do o~'go 48 e 
por6grofos. elo lei Es>oduol n• 0066/93. 

N 1 . O. ; 28/2005 · GP · OfiCIAUZA~ o de>igooção do 
"'"do-o, foloAAIA Jl!(ElY VILHENA ROCHA DO NASCI.WNlO, 
Tec:n•c:> )udtaório-Àioo juckiõr:O, do Ouodro de P=ool 
PermOOO'lle do Trob<rrol de )u>!lço do Eslodo do A'T10pó, lo!Odo no 
Dioolollo do Fórum do Comarca rle lv'ocopó, poro sub>'r l"ir o ~tulor 
co corgo em oomissõo de Chde de Cor!ÓI'io de Diskob..içCo, 
códogo 101 3, nivcl CD~3. onde é lolo<io, no pe<iodo de ()d de 
ju'hc c 02 de ogoslo do 001reolo ano, oos rermos do ort~o 48 e 
pn•óg·clos, co lei Esroouol rf' 0066/93 

N• 01129/2005. · GP · P.AN' 007107/2005- GP · 
OFICIAU2AA o dosigrQÇéo do ""rvidor WElUSON LUÍS SANlOS 
DA SilVA, Técnoco judiciório, do Ovodto de Pessool Pe<mnncnoc 
do SecrelOrio do Tub<rnol e dos Corr.orco. de r\Accopó c Sonlona, 
loiOdo no S=eloroo elo COtJegedooo, p01o sulx.ijfuir o filulor do 
Cargo em Comr>56o ce D11elol do Secreroroo do Corregedorio· 
Geral de )usr;co, no por lodo CC 18 0 25 do julho do COtlenle Or>C, 

""' l..rMos do orl 48 o porógrofos, <!o le< E>>oduol n ' 0066/93 

'-J' O 1130/ 2005. GP OfiC!f.11ZAR o de>ognoç~.o d? 
"'M<Icr E.VIS ~ESIEI AlVF.S DA SILVA . Técnico j..diciórlo-Àroo 
.lud cró·oo, da Quodro de Pessoal 0e<monenle do Tribvool de )u.riço 
de E>!odo do /omopó, lo10do no Varo Único do Comarca de 
-oriOrJgOizi<>ho. poro subslotuor o tiiUior do cargo em comissóo de 
c.,.re de S=eiorio do Olioo )ooteiol, códogo 101 .3, nivel CDS} 

3. onde é lot:Jdo, no período de 04 do julho o 02 do ogos10 do 
COife.lle oro, nos Scfmos. do orhgo d8 e pnrõgrcfo!., do lei 
E>roduol c• 0066/93 

~~ • O I 1 32/2005 . · GP · P.A.N." 006937~005 - GP · 
Qf:CIAL•ZAR o de~$1'109io do >e<vidor ElSON LO LOBATO 
Té<.r":o ,k.do:O.'o. AJeo ludroóroo lo!Odo no " Ún:CO do 

CO'flor~o de Se4rc do f\cvio, paro oiVOr como Oficiol de ju~"lço 
'od l>c.::', no per<xlo do 02 o 31 de julho de 2005. 

N '' . 01133/2005 · GP ·OfiCIAliZAR o de-..ignoçõo do 
,...,cJo, fOIV/olDO DAS GRAÇAS lEITE, A.nr~., )udteló-io-Áreo 
Apooo, "'f)edolidode teleloni>lo, do Ouodro de Pessoal 
Pe<monenle do S=eloron do Tribu'nol e do• Comorcos de r\Accopó 
e Soo'C"O, lo:odo no Depor10~10 de lnfa<móloco de>!o Corre, 
poro >Ubsritulo o lo'Uior do função Adminlsbotivo -c.ódlgo 200.2, 
nível FC 7, ro pcoriodo de ()d de julho o 01 de ogos10 do coorenle 
ano, nos leorr<>s do ort ~B e porógroloo, do let hroduol n:• 
0066/ 93 

N •. O 1134/2005 · Gl' · P A.N • 00659' /2005 - GP • 
O:ICIAUZP.R o designcçõo do >e<Vido< IWMUNXJ CARLOS DA 
S'LVA BI>.RJ)OSA. TCcn.co )udrciórlo do Q.oodro de Pc»>OI 
001'"'onenle do Seocloolo do Toib<rrool e do. Comooco> de r\Accopó 
e Soc'C'lC. lol<>do no 1• Voro de FomiloO, Olõos e Suc"'oóe' do 
Co'!\Orco de Noc.opó, poro substoluil o filulor do Fuoo;6o de 
COO"f.oolf;c de Opeoodor de T erminol do Compu !odor do Vorb 
onde ll lorodo. no periodo de 11 de julho o CR de ogoslo do 
COfroole ono. no> lcomc • do OtJ 48 " porógrolos, do lei Es~aduol 
n'0066/93 

N • O I 135/7005 · GP · OfiCIA:IZA~ o d,..gnoçóo do 
servdoro lAURA TllZ/1 DE OLMI~ GlJAlBERTO Au<rlror 
)udteicifln · Areo )udtelórro, do Gluodro de Po•sool Per..;,neole do 
T"h"nol d; )uS!IcO do Eslodo do Amopó, lo!Odo no 3• Varo 
Cnn.nol e de Audo'<l!lo MrlrlOr do Comcrco de r\Acccpó, poro 
$-wb)!tkm o l l..cbr do ccrgo em com1s.sóo de Chefe de Secretcrte de 
Ol:..oo )udlcic. códogo 101 3, nível CDS)·3, onde ô lolodo. no 
P<Hio..Jo de 07 do julho o 05 de ogo>lo do coorenoe ono, nos 
"""'"do omgo 48 e porógoofos. elo lol ESIOduol n' 0066/93. 

N • O' . 36n005. · GP • P AN° 006592/2005 - GP · 
OfiCIAJJW o desognocõo do seovidooo HELO:zA ~CXJI!JGUES 
ALVfS. ALl<lliOI )ooiclórro, Áteo judiciário do Gluodro de Pe>sooj 
roomonr.nle do Seae10rlo d~ T•ibunol e do> Comarca• de r\Accopó 
e Son10no, lolodn no 1• Voro de Fomilio, Óofõos e Suceuões do 
Comarca ce r\Acwpô, poro "'bsli!Urr o filulor do cargo em 
cnmrssóo de Chefe de Sec.eboio dt! Olicoo )ooicool. onde ô lo!Odo, 
no pe<iooo d, 11 de 1u'ho o CR de ogoslo do correnle ono, nos 
r~mos du orligo 48 e porôgrofos. do lei ESIOdoooj n• 0066/93. 

N' O 1137/2005 · GP · P A N • 006204/2005 - GP · 
O'ICIAIIZt,R o de•gnoção do sorvido• ANANIAS DE SOUSA 
.'V1ATOS, """;do. do ?alicio MrloiOI 6 di>po!olçõo, <YO .,.,rcendo o 
~~rsu em oom'ssõo de A»esSSr de Gobinele do De.emborgodoo 
GllBE~TO PI•',HEIRO, poro >Ubslituir o hrulor do cargo em 
cnmi\IÕo do Cheie de Gcbirete do DesemborgodOf GflBE~TO 
PINHE1~10, no per!odo de ()d de julho o 02 de ogosto do corronle 
ano. ""' 1en11o• do orrgo 48 e poo6grolos do lei ESIOduol c •. • 
0066/93 

:>J o. O 11 38/2005 · GP · P.A N.• 006225/2005 - GP · 
OfiCII;ti7AR o desogncçóo do """idoro HIANA ROCHA DA 

• COSTA. Aroor.o~o Judodórro. Área )udicl6rio do Gluodro do Pe>soo! 
Permonen'C do S..Oo10rio do Trrbunoj e dos Comoroos de r\Accopó 
e Sont>nn, lo!odo no 7' Voro de fornilio, ó.fõr._. e Sucessões do 
Comarca de />locopó, poro .OO..~ruir o fiiulc• do cargo em 
comlssóo de Chefe de S=c1orro de Oficio judicial • código 
IOI 3. ni·.el CDSj3, onde é lo10do, no periodo de 04 do julho o 
02 ce ugo.ro d9 correnJe ano, nos oermos do allogo 48 e 
pcrcgrofos. do ler ESIOduol n• CXlóó/93. 

'-1 ° Oi: 39/2005 . C!' · Pro100elo N • 00653(/2005 · 
OfiCIAliZAR o designação do ,.,.v;dor SIRUAN DA COSTA 
V .!'NA Aux•licr )ooociclr.,.Ãteo judic'ório. do Ouodro de Pcssooi 

(DIÂRIO OFICIAL) 

Permonenle do Secre'Orio do Tnbunol e dos Comarcas de r\Accopó 
e Sonlono, lolodo no l' Varo C'ovel dO Comarca de SoniOc.o. poro 
subsfill.lo o Hlulo: do fL':lÇÕo de .Conllonco de Operador de 
Tmminol de CompuiOclor, códi~ 200.3. nlvel ft:·3. oo periodo 

de 0 4 de julho o 02 rle ogoslo do correnle ono, ·'lOS lermos do ort 

4S e por6grofos, do I oi EsiOduoJ n • 0066/93. 

N • 01140/2005. · GP · P.A N' 00667512005 - GP • 
OfrCVoliZAR o doslgoocóo do >e<vodor EDUARDO MACIEl 
NUNES. lécnlca )udlclóroo, Áret:J judicióuo do Goodro do Pessool 
Perrnnoonlo do Secrelouo do Tribuno! o dos Comarcas de Noccpó 
e Sonloroa. lorodo no Vuoo dos Execuções Penais do Comarca ele 
r\Accopó, poro subsliluir o li'VIoo do ccrgo em oomissóo de cherc 
de SecrelOrio de Oficio ).docool, ando ó lorodo. no periodo de ()d 
de julho o 01 de ogoslo do cooenlo ano, nos lermo> do Clffigo 48 
e por6grol05, do lei EsiOduol_n• 0066/93. 

N.'. 011 41/2005. · GP · Prolocolo N.• 006918/2005 
OfiCIAliZAR o designação do seMdoro SUEU FERREIRA DE 
OC..VEI~ TEL!:S, A.Jxiloor Jooocoório-Áteo )ooldórro, do Ouodoo de 
Pe>sool P&<mooonll! elo Seoc!Orio do TrrbUilOI e dos Como•cos de 
r\Accupó e Sonlono, lo>odo no O.po110mon1o de Oro;omonlo e 
flnoncas dcslo Cor1o. 010 exe.cendo o função de Confoonço de 
Operodor de letmrnol de Compuiedor·, códogo 200 3, nível FC·J, 
poro subs••ltJir o filuloo do Cargo em Comissóo de D,r8lQr de 
;)ôvlsõo. c6drgo 101.3, nlvoiCDSj-3, ooperlodode()d do ;ulrooo 
02 de ogos10 do correnlo ano. nos lermos do orl ~8 e porógoofos, 
oo lei Esloduol n.• 0066/93. 

N•. OI 1~2/2005 . · GP · P.AN• 006380/2005- GP · 
OfiCIAliZAR o designocóo do >e<vodoro CRISnNA SOUZA 
BITtNCOU~T. Auxolror Judtcrórlo, Áteo )oorcoórro. do Ouodro de 
Pe>lOOj Peor:"<Jnenlo do Socreono do Tubvnol o do. Comarcas de 
r\Accopó e Sontono, loiOdo no Varo do hfõoclo e jUIICn!Ude do 
Com<uco de Sonlono, poro sub.tiklir o ~rulor do Funçõo de 
Conhonço de Operador de T OIITiinol de CompulOdoo - códogo 
200 3, n'vel FC·3 . no pcoriodo de ()d de julho o 02 de ogos1o do 
corre<>le ano, nos le!mo• do on 48 e po1óg'Oios. do lei Esloduof 
n °0066/93 

PO~TARIA DO DIA 21/07/2005 

N ' · 011 43/2005 GP · OFICIAliZAR o de.ignoçõo do 
s.eovicoo EDIR MONTEI~ MACIEl. Tecnoco )ooici6rio · Área 
)OOidOrlo, do Ouodoo de Pessoal Perrronenle do Tribunal de )usllçc 

do Esrodo do Amopó, lolodo no Voro Único do Comarca de Poolo 
Goonde, poro suh>lilulr o lilulor do Func;õo de Conf·on(o do 
~cdor de Terminal de Compulado< · c6digo 200.3, ni..,l FC·3, 
onde é lolodo, roa periodo de ()d de julho o 02 de ogos10 do 
COifOti'C ano, nos lermos do orr. 48 e porógro'os, do lei Es~eduol 
n.00066/93. 

PORT ARrA DO OIA 22/07/2005 

:-.~ •· 0 1 1~7/2005 · GP · OfiCIAliZAR o des~gnoçCo do 
r:ervldoro MAAIA .fSSéNIR MON'Ifl~ AlVES, Anr.1o>io Judrc!Óioa · 
Arao )udicrório, do Ouodro de Pessoal Peorr.onenle do T nbunol de 
)u>toço do Es>odo do Amnpó, loiado no Varo dos Execuções Penal> 
do Cnmorc.a de J\loa:Jpó, poro sub3ollll.ltr o titular do co'go em 
c<>mouóo de C""fe de Secrelorio do Olicro judicial · código 
101.3, nivel · CD$)3, onde é lot:Jdo. no periodo de 04 do 1ulho o 
02 de ogoslo do correnoe ano, nos tonnos do orligo t.8 o 
porógrob, c'.o ~e· csloduol n• CXlóó/93 

PORTARIAS C:O DIA 25/07/2005 

N.• 01l.S i/2005. · GP · PAN° 006377/2005- GP. 
[OQNAR SEM [FtriO, o pedido, o nomeocão do concursodo 
IMRCUS FERNAN)() A~TUR MAMfDE, oprcwodo em 17" lugur 
no Coo::vr~ Públ•co poi'O preench:IT'OOto do cargo do Anol•sto 
Jtodlclórlo · Aloo jur:ioclórlo, no Ouodro do Po»>OI Pernooncnte do 
Comarca de lARANjAl DO JARI, fe11o olrov65 do "CJRTARIA N • 
OS60/2005{",P, de 1~/06/2005, publocodo oo o O E N.• 
3560, de 14/07/2005, reircluindo, orr. ül·mo lugc·. o nome elo 
supooc·IOdo conomodo no relação do• oprovcdos no Concurso 
~blico objelo do EDITAl N ° 00 I /2003·1ARA!>!Al DO jAAI,_ 

N •· 01153/2005 GP · P A N.' 006622/2005 - GP · 
TRI\NSFERIR. o pedido, o "'lo' de RS 050,00 lseiscenlos o 
cincoenlo reoisJ, poro o Elemenlo de Oe.peso 3390.30 · r\Acle<iol 
de Cons.mo, >endo R$ 350.00 !~ezentos e cincoenc rooo>). do 
Elemenlo de Oespeso 3490.36 · Oulro> Seovoços do Tcocol•o• · 
PesSCXJ Fisico: e R$ 300,00 jtrezenlos reolsl. do f lemenlo do 
Dcspmo 3390.39 · Ou•os Soorlços de Tercerro• · Po!.Soo juridico. 
confoome PORTAAIA N ° 0836/2005-GP, do dio 07/06/2005. 
publocodo roa Oiótio O'rciol do &ode n ° 3560. do dio 
14/07/2005 

N °: 01154/2005. · GP · P.A.N.' 007 141/1005 - GP . 
DESIGNAR o servidora NÁDIA ~ DIAS, Anol>ro Judoc.Or:o, 
do Ouodoo de Pes>OOI P01monen1o do Secre'orlo do Tubu<lOI e do> 
Con·o•cos de r\Accopó e Sonlono, oro exercencb o Cargo ern 
Comissóo de DorelOro do Dopao lamento Judicióolo, poro responder 
pele Secretoroo do Tribunal Pleno de>io C011o, no pcoriodo do• 
fetoO> do Tiluloo. de 1° o 30 de ogoslo do c.ocrenre ano, nos 
rorm<» do orl <IB c porógrolos, do lei E.loduol n • 0066/Q3 

N' 01 155/2005 · GP · P.A N ° 007710/2005 - SG · 
~AR ~ro o oorgo defvo de Ano~slo )udiclório - Áteo 
)ud coóroo, do Gvodro de Pessoal Pemooneole do Comarca de 
~oronJ'II do Jor·. oonslonle do Ar-o 11, do Tabelo de Cargos 
Ele:•YO>. Carreira> joolcióolos. Clo>se A, reierercio NSO 1, do 
Decoo\o (NI 0070/91 , obctc:xlo pelo lei Esbduol n.' 
0720/2001. o concurt.odo ERICK COSTA FIGUEIRA. oprcwodo 
om 1 B• lugoo oo Conc01so Público objclo do EOOAI N.' 
001/2003-I.ARAN)Al DO JARI, eos que foi 101nodo sem efelro o 
PORTARIA N' 0860/2005-GP. do 14/06/2005, P<Jbilcodo no 

Pâg. 47 

Dlório Ol.clol do E}bdo n• 3560, de 14/07/2005 

N•· 01150/2005. · GP · PAN° 007710/2005- SG · 
TORNAR SEM EFEITO, o pedido, o romeocóo do concursodo 
ERICK COSTA FIGUEIRA, opravodo em 18' lugot no COf'Clllso 
Pühl,..o pooo preenchlmenlo do cargo do Anollllo Judicióroa Áteo 
)udiciór io, no (}JOdro de Pessoal Permonenle do Comaoca de 
I.ARANJAl DO JARI. leilo o~avés do f'CIRTARIA N° 01 155/ 2005· 
GP, de 25/07/2005, rclnduindo, om ú~imo lugoo, o nome do 
suprocilodo concursado no reloçõo dos opr<Mldos oo Conc .. so 
P.:..birco ob;clo do EDITAL N.'OOI/2003-tAAANJAI DO JARI 

N° 01157/2005 · GP · PA.N• 007710/ 2005- SG. 
NO!VIEAR poro o ooogo eletivo do Anoli>lo )udicióooa · Área 
Judociório, do Gluodoo do Pessoal Pe<monenle do Comarca de 
loron,ol do Jari, ooruloole do "'-<> n. do Tabelo de Cargos 
Eletivo>. Carreiras judlció•io>, Classe A, refe<ercio NSO I, do 
Dccoelo fNI 0070/91, obeiodo pelo lei E.iaduol n • 
0726/2002, o COOC<Jfsodo CELSO PINlO FARIA JUNIOR. 
aprovado em 19' lugor no Concurso PUblico objelo do EDITAL N.• 
00 1/2003-!ARANJAL DO JARI. poro ocupar vogo deixado pe'.o 
perl;do de reclo,~!·cocóo do concur.odo éOCK COSTA FIGUfl~ 

PORTAR IAS DO DtA 26/07/2005 

N' 0 1159/2005. · GP · P.AN • 007212/2005 - GP · I . 
CONCEDER od.onlorr.enlo P.m nome de """odoro REGINA LÚCIA 
MONTEIRO CHAGAS :lA COSTA, Diretora do Deporlomenlo de 
llp<>io Adminoslrolhro dosto COitO, ore o voloo de R$ 4 000,00 
(quo~o moi reoo>), desbnodo. o cusreor despesos poqueros e de 
poon'D pogomeolo 11 · A Ce>peso doYeoâ "" empcnhodo nos 
fon"" de Rec.rsos 001 e/ou 007, Programo 
02 122.02 162.0530000, no Elemonlo de De.pe.o 3390.30 · 
r\Acrorrol do Cons.umo, o "'lo' de R$ 2.000,00 !dois mil reorsl. oo 
EjarTK"llo de Despesa 3390.36 · CMros Soorlcos de Tercetros . 
Pcssoo fi>Ico. o ·10ior de R$ I 500.00 !um mil e quinhentos reo.s) 
c no Elemen!o de De-..pc50 3390 39 · Oukos SeMçc, de Terceiro• 
• Pessoo Juoidoco, o voloo do R$ 500,00 lquinheolos reolS) 111 · O 
>upromcniO concedodo d ... ..,ó "" oplrcodo no prezo de 30 (••niO) 
doas. conlodos do dolo do depó~IO boncórlo IV · A r.uprodo 
deveo6 opr,.,nlor r roslocào de Corllos, no prozo de I o ldezj 
d!O>. conllldos do dolO do lérmino do prazo l:lo oplrcoçõo 
cOI'slonle no item onlellor. V · A SLpOido IICOfô rrupo.\sóvel o !é oue_ 

o ~·e>loção de Conlo> do voloo tcoebido. po.- ElenreniO de 
Dcspesn, junlo co Deporlomen!Q do Conlobilidode e Finanças, 
corr o d<Mdc oprecloçõo do Asseuorio Tôcnico de Con~ole 
lnrcrlle'> do TJ/ AP. seja opoovodo pot es1o Poeoidénclo. 

N • OlléOn005 · GP · P .A.N' 006927/2005 - GP . 
DiSPENS.4R o ~r EDSON FERNANDES DE CARVAlHO 
fécooco ,udrcoóolo Àooo Admonist:o~vo. do (}JOdro de p..,sooÍ 
Peomonenre do Secreloroo do Trrbunol e dos Comorcos ,;, r\Accopó 
c Sonlano, lo10oo 'lO Depono'Tle<llo do Conlobolrdode dcslo C orle. 
do Função ue Con'Jonço de Chefe do Se101 de Poogomocõo e 
Orcomenlo, Cõdrgo IC 200 I, Nível FC ·2. com cleilos 
l.noncenos o porlir de 12 de j~ do COfleniP ono 

N" 01161/7005 • GP · PAN.' 006QZ7/2005- GP . 
üriCIAliZA.~ o designoçóo do >e<Vido< EOSON FERNANDES DE 
CA'l\IAIHO Técnico )udiclório · Área 1\dm;oo:kofivo. do Ouodoo 
de P~»>OI PC<monente do Se.:reloroa do Tub..>ol e dos Comoooos 
do ,.ocopó c Sonrooo, lorodo no DoPo110men1o de ConiObolododo 
desla (orle, poro exf'lccr o fun(ão do Confionco de Chefe de 
Secõo de Conciliocóo Boncórro, Chdlgo 200.2, Nível K:·2, com 
cfeiiO> linonceiros a pon" de 12 de julho do oorre<>le o no 

F'ORIARIAS DO DIA 27/07/2005 

f\:' 01174/2005 · GP • P.A.N.' 007142/2005 - GP . 
OfiCIAliZAR o de~gnoçõo do servidor ClAUDIO ROSERTO i lEXA 
!'FREIRA, Arooji>la )uniciório · Áteo )udiciório do Quadro de Possool 
Permorenle do Seoerorlo do Tribunal e .x;, Comoroos de lv'ocopó 
e Son10no. !c>r.tlo no 7' Vooo Crimirol do Comarca de Sonleroa 
poro •ubsto'Uio o bllrlco do COfgo em oo,.r>sóo de Cheio d~ 
Socretcroo oe Of'cloJudiC!ol · código 101.3, nível· CDS)-3, ando 
é lorodo. no P<''iodo de 04 de julho o 02 de ogo>10 do 001renlo 
on<>. ""' rermos do artigo 48 e pooógrofos, do lei EsiOduol n° 
0066/93 

N• 01175/2005 · CP· PAN.• 007078/2005 - GP. 
OFICIA117.AA o designoçõo do servidora MAAJA TEREZA 
RODRIGUES DE 9UVEIRA, Arolr>lo )udidórlo · Áteo Jooocoório do 
Ouodro de P=nol Permoncn•c do Toibunol de )U>tiço do E>lodu do 
Amopó, iolOdo no Varo Único do Comarca de Colçoen., poro 
'"bsilu r o uulor do augo em com;..ão do Chefe de SeaeiQooo de 
Oficio )udoctol · código 101.3. nivel · CDS)-3. onde é lolodo, no 
~coiodo de 04 de JUlho o 02 de ag<»lo do concole ano. nos 
lermo• do artigo 48 o porógrolo>. do leo Esloduol n' 0066/93 

~'<.' 01176/ 2005-GP EXONERAR o Bochorela em EOO<".omlo 
SUELY PERfii!A GO.WS, do corgo em cornissóo de Cholo d, 
Seoolouo co Comiuóo de )urisprudêncio e Bibl'oateco , oonslonle 
do Anexo UI, do Tabelo de (',pos de Alivldodes de Conlranço 
)udoclório, Código 101.3, Nível CDS}3, do loi EsiOdUI'II 10 o 
0825/2004 . nosleomos do incioo I. do orNgo 45, do lei EsiOduol 
n • 0066. de 03/ 05/93, com efei!Qs frroncolros o porllr do doo 
I' de ogos10 do oo<oenre ono. 

POR7AAIAS DO DIA 28/07/2005 

N.'. O i i 77/2005 · GP · Prolocolo N • 007282/2005 . 
f'Rüo<ROCA~. olé o dro 08 de ogos1o do oorrenle ono, o prazo 
poro oplicoçõo dos reansos corscedodos ooovés do f'CIRTARIA N.• 
0721/2005-GP, do 010 24/05/2005, ph'icodo no Doóroo 
Of,clol do Es>odo n.• 3536, de 09/06/2005, nos tetmo• dos§§ 
3° e A•. do orr a•, do lei N.O 0024/200 I 



Macapá, 18.08.2005 

N.•: 01182/2005 · Gl' · DESIGNAR o Dou101 NAIF J()St 
.'MU~S NAIF OAIB~S. JuiZ de Direito Svbon~to do Juotiço do 
Fs~odo do Amo pó, pmo ouxi~or ro 1° Vmo de Compeléocio Gero I 
dr. Comarca do lwonjol do jori, c porhr do dia 1° de ogosro do 
couenlc ano. 

PORTARIAS DO DIA '29/07/200!>\ 

N .•: 01201/2005 · Gl' · P.A.N.0 006237/2005 - GP • 
RETIFICAR o PORTARIA N 01143/2005-GP .. pobi-codo "" 
Boleli"' lnfmmoti"' N 054. do dia 21/07/2005, que pos>Oró o 
vlgc::xor com o segv•nle redoçõo 

'OfiCIAl!? AI? o deJiynoçõo do 5efVidor EDIIl AIONTE/1?0 MACIEl. 
. Técnx:o jud.:tâtío · Ároo }vdicióno. do Quo&o lh Pe=ol 
PO'mone.olfJ do Tribunollh }usliço do Esbdo do Amapá, /oJrx/o no 
Vnro Úroca da Comotro de P0110 Grande, po.a wbsliluir o liMor 
da f<Jf1ÇÕO de Con!-anço de ~' de Te-mina/ dB 
Compuk•-h · Cód:go 200.3. Nível FC3. onde é loiOdo, no 
pc,iado d<1 1• o JO de ogosJo do ccxrenre ano, troJ lermos do 
orl.go 48 e porúgrofos. do /81 EsiodiJO! n. • 0066. de 03 de rr-oio 
de 1993.' 

N' 01203/2005. · GP · ~SIGNAR o Douto< CARlüS 
FERNANDO SilVA RJWOS, Juiz de Direito Subslitulo do Justiça do 
E$tcdo elo Amopô, poro ou-.\liur ra 1 a Varo de Fomiho. Órfõos e 
Soce..oe> ao Comarca de Mocopó. o porlir do dia I' de ogooto 

· do correnle ano 

N.•. OI 204/2005 · Gl' ~SIGNAR o Dou10r PETRUS SORES 
AZEVEDO. Juiz de D<r01to S..b!Jiluto do Juotiço do Eslodo do 
Amopó. poro respor<k. pelo 3° Varo Criminal do Comorco de 
IV<Jcopó. o porlir do cioo 29 de tulho do corrcnre ooo 

N >. O 1205/2005. GP · DESIGNAR o Doutor HERALDO 
NASC'W.ENTO DA COSTA, juiz de Direiro Substituto rio justiça do 
Estodo do Amo pó. poro ouxilor no Trlbor.ol do juri do Comarca de 
M->copó, o por~r do dia I' d~ ogoolo do conenle ano 

N' O 1206/2005. · GP · DI'SIGNAR o Doutor JOÃO TEIXEIRA 
DE MATOS JÚNIOR. Juiz de Direito Substituto do Jus>ço do Eslodo 

·do Amooo . .poro auxiliar no juizado Central do Comarca de 
Muco pó. o porlir do dro 1° de ogosro do c01reme o no. 

N ' · O I 207/2005. · Gl' · DESIGNAR o Douto< GlAUBER 
DANTAS REBQlX:AS, juiz de Direito Subslikrtu do Jusnço do 
Er.rodo co Amopó. poro auxiliar no ju;zodo Especial Cen~ol do 
Comorr.o d<> ~opó, o por nr do dro I" de ogos~o do CO<rente 
ano 

'\1' 01208/2005. · Gl' · DESIGNAR o Douto' fv\ARCONI 
MARINHO f'IMfNT A, Juiz de OircHo Auxihor, do ju!Jiço do E-todo 
c!o Amcpó. poro responde< pelo juizado Especial Norte do 
Co:norcc de ~'noopó, o porlir do dio 1° de agoslo do correnla 
000. 

N.". O' 209/2005. · Gl' · ~SIGNIA~ o Douroro PRISCYlA DA 
SilVA PEIXOTO. Ju izo de ();,eitu Subsnt"to do jvsloça do E !.lodo do 
Amopó. poro ouxl~or no Juozodo Especial Norte do Comoroo de· 
!kJcopó, o por11t ao d1o i'' de ogo~b do cocrenle ano 

N.' C I? I 0/20C5CP · P.AN.' 006208/2005-GP · DESIGNAR 
o -Ooutooo GELCINETE DA ROCHA LOPES. .'uizo de Direito 
SubstiluiC do justiça do E•rodo do Amopó, poro auxiliar no 1' Varo 
Cr:n<rool do Comcrco de Sontui'O. o partir do dia C8 de ogo,;o 
do corrente ano. dispensando-o do de>ignoçôo constonre do 
I'OiiTARIAN.' 1100/2005-GP, de 15/07/2005 

N ' · O 121 2/2005 . · O · ~SIGNAR o Doutoto MICHEIE 
COSTA 'ARIAS. J'zo de Direib SubsliiiJro do Justiça do Eorodo do 
Amopó, poro cuxil<, no Ju<zodo bpeciol Sd do Comoroo de 
t-lvJcopó. o porlir do dia i • de ogosro do CO<renre o:-.o. 

N' 01213/2005. Gl' ·DESIGNAR o Doutoto EliANA 
NUNES DO NASGW:NTO PINGARILHO, Juizo óe Direito 
Suht-Jiruto oo ju~1ÇO do hiOdo do Amapó, poro OJJ:ilior no Centrar 
de Medioçõo e Coodoçõo do Comoroo de Mocopó, o partir do 
d1n I~ de ogo:,lo do cooen~ ano 

N.• C 121 4/2005 · Gl' DESIGNAR o Doutoro NElBA DI' 
SOUZA SIQUEIRA A!N.EIDA, Juizo de D'Jerro Auxi lia. do lusioo do 

Eslodo do Arropó, plro ouxilim no Varo de Nedioçõo e 
Cooerlraçõo do Comorco de Mocopó, o por>r do dia 1' de 
ogos10 d-:;, c;çuenle ano 

N•: 01215/?005. · GP · ~SIGNAA o Doutot EDUARDO 
NAVARRO MACHADO, }.riz de Direin Sub!Jituto do Justiça do 
Es!odo do Arr<Jpó. poro re>paoder pelo Varo Único do Comoroo 
de /v'o_zcgõo, o pc-.rt•r do dio 1° de ogoMro do corrente o no. 

N.•. 01216/2005 • Gi' · DESIGNAR o Dou10<o CARliNE 
REG 'IA DE NEGREIIIOS CABRAl NUNES. )vizo de Direito 
Svbslitul:l do Ju~iço ·do f>'odo do Amopó, poro auxiliar oo Varo 
Único do Comor<e de Viró·lo do Jari, o pornr do dro 1• de ogosro 
do C:Otrt•n:e ono 

"J •· O 12 :7/2005. · Gl' · ~SIGNAR o Dou10<o ElA\'NE DA 
~lVA RMIOS CANTUÁRIA KORESSAWA. Juizo de Direito 
!I.JXol,ot, do jusliça do Esiodo do Amopó, poro auxiliar no 4" Voro 
Cível do Comorco de Mocopó, o partir do dia 1' de ogosro do 
currenk! onc. 

f'OiiTARIA DO DIA 1"/08/2005 

N! O 1218/2005-GP : D!'SIGNAR o Doutoro ElAYM DA SILVA 
RAMOS CI\NTUÀRIA KO~ESSAWA, Juizo de Direiro Auxiliar de 
ln~Ó<''O _F_::ol, ooro ouxniOI no Voro do Tribunal do Júri do 
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Comarca de Mocopó, o porf.r do dio 02 de ogosto do correnle 
ooo, sem p<ejulzo do desig>oçõo conoronte do PORTARIA N.' 
1217/2005-CP, Oe 2Q /07 /~ 

PORTARIAS DO DIA 02/08/2005 

N •· 0 1221/2005. · GP · PAN.• 007264/2005 - Gl' · 
DESIGNAR o >e<vidor ARO.OO PEREIRA BARRETO. Aux~iol 
Juo'ici6roo, especialidade MoiOii~'o, do Gvodro de Po,.<ool 
Permoneole do Secretario do Trib'"'<ll e doo Comoroos de Mooopó 
e Sonbno. btodo no Deportcmenlo Administrolivo desro Corte, 
poro exe<cor o função de Coofionço de Assisrente Adminlstro!'o'O, 
Código fC-'200 2, Nível fC2, do lei Esloduol n! 0892/2005. 
oos termos do orligo 45, inciso 11, do lei EslodiJOI n• CXJ66/IQQ3 . 
o partir de 1• do julro do c01rente ooo. 

1'-:.' 01225/2005-GP · PAN° 007533/2005 - Gl' · 
EXONERAR o Bochorelo em Direito JEANE ALESSAl'-IORA TELES 
MARTINS. do cargo em comissão de Asoessor Juridiço do 
Gabinete do Desembargador RAI.WJNDO VAlES, coooronte do 
Ar-o 111, do Tobelo do GtUpo de Atrvidodes de Cooliooço 
TGA.01, Código 10 1.2. Nillel CjY3J·2. do lei E>rodiJOI n! 
0892/2005, nos lermos do culigo 45, inciso 1. do lei EYoduol n• 
0066. de 03/05/93. com efcilos knonceiro• o pornr do dia I" 
de og~10 do c.ouente ano. 

N!: 0'276/2005. · Gl' · PAN ° 007533/2005 - Gl' · 
EXONERAR o Bacharel em Cir!ncios Econômicos HEITOR GI;)Nf.S 

DOS SANTOS, do cargo em oomissõo de A..ei.SO! Especio! 
Exeçu>'o'O do Diretorio-Getol, cooslonle do /vrexo 111, do ToOOio do 
Grupo de AIMdodes de Coofionço jud!cr6rio, Código 101 . ~. 
Nivel CDSJ-4. do Le. Esroduol n ' 0892/2005, nos lomlo> do 
artigo 45, inciso 1, da lei Eoroduol n! 0066. de 03/05/93, com 
efe,lco linc:nceir"' o CCrtlf do dio I' de agosto do corrente .2_no __ 

N • 01'230/2005-GP · PA N° 0072~3/2005-GP · 
OFICIAl'ZAR o designoçõo, em corólef excepcionol, do servrdor 
VvllSON AGUit.R DA SILVA, Técnico Judici6"o. Á<eo Judiciário, 
lorodo oo Vooo Único do Comarca do de ~orlo Gronde, poro 
exercer c !unção de Oficial de JusHço·A..,Iiodor ·oo hoc', no 

período de 1' de ogooro o 2Q de ouiiJbro do conenle oro. 

PORTARIAS 00 DIA 03/08/2005 

N! 01231/2005-GP • NOM:AR o llochorel em Comunicoçôo 
Social GILFER LOPES FERNANDES. poro exercer o oorgo P.m 

comisoóo de Auxiliar de Oiuulgoç~ e Midi-:_ do Cjobioc!._do _ 
~re>rdêncio desto Corte, lorodo no Asoei.SO!io de Comunicoçõo 
Social. con•lonle do IV>exo 111, do Tobelo de Grupoo de A5vidodes 
de Confiança Judiciórlo, Código 101.4. Nivel CDSj·~. do lei 
f,toducl n • 0892/2005, nos lermos do Inciso 11, do orligo 7", do 
lei Esroduol n • CXJ66. do 03/05/93, Cort' eleitos finoncoiroo o 
partir do d io 19 de agoslo do C:Otrenle ano 

N! 0123?./2005GP · NO.W:AR o Bod-orei em Oireiro FÁSIO 
GÓES fJAAEZ, poro exercer o corgo em comi~ de Ás$e'S$01 

F.s;>eclol &ecutivo do DiJebrio Gerol de,;o Cone, consronte do 
Anexo 111, do T-abelo de Grupos de A!vidodeo de Coollonço 
Judicoóno, Código 10 1.4. Nillel CDSJ-4. do lG1 Esioduol n ° 
0892/2005, n'" lenmoo do inciso 11, do or:ign 7", do lei Estoduol 
n • CXJ66, de 03/05/93, com efeitos hnonceiros o partir do dia 
1• do agosto do corr<nle ono. 

N • O 1233/2005-GP ·EXONERAR o servidor /1/oÁRC'O PANTOjA 
PACI'lõCO. Técnico Judrciórro - Área Judici6no do Gvodro de 
Peo>OOI Permone<'le no Socrelorio do Tribuool e dcs Comarcas de 
t-lvJr.Dpó e Sonlono, lorodo oo ;uizodo Especial Centrnl do 
Comarca de ~opó, do oorgo em comissão de Subchefe de 
Secrelorio, coonmte do Anexo 111. do iobelo do Grupo de Oireçõo 
n A" essorameolo SuperiO< Judiciário GOASJ.O I Código I O 1.4. 
Nível CDS;-<t, do loi Estadual n.' 0892/2005, r-os termoo do 
orligo 45, Inciso a, do lei Esroduol n• CXJ66, de 03/05/93. com 
efe:tos knonceinos o porlii de 1• de ogosto do corrente o no. 

r--;_o 01234/200~-GP · EXONERAR o servidor ANDERSON 
OliVEiRA VIEIRA, Técnioo judicióno ·Área Judiciário do Ouadro de 
Pes>OOI Pe<monente do Socrebrio do Tribunal e dos Comarcas de 
Moccpó e Sontono, lotado na juizodo Especlol Cen!rol do 
Comarca de fv'<lcopó, do cargo e-n comi>Sào de S..bchele de 
Seoetorin. cotUIOnle do Anexo 111, da ,Tobe!o do Grupo de Direção 
e Asses""omenlo Superior Judiciário GOASJ,Oi, C6digo 10 1.4 , 
Nillel C05}4. do lei EsrodiJOI n• 0892/2005, nos termo> do 
orngo 45, l'ldso I. do lei Estoduol n.• CXJ66, de 03/05/93, com 
efe110s firr.ncauos o FX»~ti r 00 I~ de ogo!Jo do cooenle ono 

N°: 01237/2005. · (',P · PAN • 007537/2005 - Gl' · I . 
lOTAR o servidO< M.'DR~ GATO DA SilVA, Técnico ]udici6rio · 
Área ]\rdic:i6rio, do Gvodro de Pessoal Permanente do T rlbunol de 
Justiça do E!Jodo do Amopó, oo Direlorio' Ge<ol, no> lefmos do 
artigo 26, inciso XXU do Regimento lntemo 11 · DESIGNAR o 
>e<vidor S<JptQÇtrodo, poro exe<ce< o func;õo de conlrooço de 
Asoisleole Adminisrrolivo, Código FC-200.2, Nível FC-Q2, do lei 
E~odool n° 0892/2005, no> lefmos do artigo 7", Inciso 11 , do la· 
Esloduol n• CXJ66/93, de 03/05/93, com eleilo> ~nonceirru o 
ponlr de 2 7 de julho do corrente o no. 

N.• 01238/2005-GP · P.A N! 007533/200SCP · NOMEAR o 
Bochorelo em Oireilo JEANE AlESSANDRA TELES MARTINS, poro 
exercer o oorgo em comisoóo de Seaelório Exeorli-.o de Escola 
]ud1eiof do Amopó, coosloole do Ar-o lU, do lobelo de Grupo> 
de Atrvldodes de Con~onço Judiciórlo, Código I O I. 2, Nivel CDS," 
2, do lei Esroducl n• 0892/2005, nc» lefm"' do inciso 11, do 
orligo 7", do lei Es!oduol n.' CXJ66, de 03/05/93, com efeitos 
f;nonceóros o ponir do dio 1° de ogoslo do corrente ano. 
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juiz rie Dircilo Oire!c< do f Õ<\lm do Cornorco de loroniol do )orr, 
oli< o votor de R$ 4.000,00 (qooho mil rP.Oio), deslinodo. o cusleor 
desposes peqoonos e de proolo pogomen'o I · A deope>O d.....,ró 
>e< er'lpeflhodo no• foole> de Recuroos 001 e/ou 007, Programo 
03.1 01 02.062.0003 2 383. oo Elemeolode Desposo 3390 30 
· Moter:ol de C""'"mo, o -.olor de R$ 2.500.00 ldots mil e 
quinhen~o> reais); no Elemenlo de Oe>peso 3390 36 · Ouoos 
SerVIços de letoeirm · Pes>OO Fioico, o volor de R$ 1 300.00 lum 
mil e trezentos recio), e no Elemonlo de Despeoo 3390 39 · Outros 
Servicos de Terceiros · Pe>SOO Ju:idico, o ><Jlor de R$ 200.00 
!duzentos reoisl 111 · O suprimenlo conceciido deveró "" opliçodo 
r>o prazo de 30 lttintol dias, con!odos do doi<> do depó>rto em 
conlo COitenlc N · 0 Wprido devefÓ opre!.ent:Jr tPrcsloçóO de 

Conro>. ro pmzo de 10 (dezl dios. conlodos do dolo do •étmrno 
do prnro de oploooçào consronre no ilem onrerior. V · O suptodo 
lioorá responsó-.-el olé que a Prestoçõo de Contao do -.olor 
recebido, po< Eiemento de Despeso, junlo ao Deporromenlo de 
ConJob,hdc.d~ e Finanças, oom a devido oprecioçõo do Asoc»<> rrc 
Técnico de CootJole lnlefoo do IJ/ AP. seja oprouodo por eoro 
Presidência 

N." O 124 I / 2005 Gl' • P A N o 007533/2005 - GP - NOMENl 
o Boci-.orelo em Economia SUElY PEREIRA GOtV.fS. poro exerce< o 
cargo em oomoosõo de Oi:elo< do Dlvisõo de Seleçõo, Treiromen'O 
• formação do Esoolo Judklol, consronre do Anexo 111, do Tabelo 
de Grupos de Atividades de Conkonço )udieióoio, Código IOI 3. 
Nivel CDSI-3. do le• Eoroduol n ° 0892/2005. nos lermo> do 
iociso 11, do orhgo 7', do lei Esioduol n! 0066. de 03/05/93, 
com cfetto~ frnonceiros o partir do dia I 0 de ogoslo do couenle 
ano. 

N.• 0 12<12 /2005-GP · P A. N '007533/2005-GP ·NOMEAR o 
Bochoro! em Economia HWOR GOMES DOS SANTOS. poro 
exercei o c::orgo em comrsXJo de Di1etor do Divisõo de 
Documerroçõo e lnlormoçõo, constante do Ane:«> 111, dn Tobelo de 
Grupos de Alividod~' de Con~onço judicórío, Cóciígo 101 3 
Nível Ct.>SJ-3 . do lei fsroduol n' 0892/2005, nos lermos do 
inciso 11, do orrigo 7', do loi Estoduol n.' 0066. de 03/ 05/93, 
com efeiiO:s financeiros a pottl r do dia 1° de agosto do COfrenle 
ano. 

N • O 1244/2005-GP · P.A. N° 007209/ 2005-GP 
·EXONERAR, o pedido. o $OlVidar IVANIIDO SILVA DA COSTA, do 
cargo efe~vo do Técnico judici6rio · Área jtdicicrio, Closoc D. 
Nível NM-16. do Ouadro de Pessoal f'e<monente do Seaelorio do 
Tnlxmul e dos Comorcos de Mocopó o Sonloro, lo:odo no 

kses~rio de P:.ane,omenlo desb Ccxle, nos lermo~ do art. 44, do 
lei Esroduol n • CXJ66. de 03/05/93. com elertos lrnoncciros o 
por~r de 16 de agosto de 2005 

i'.' 01:249/2005-GP · P.AN° 007180/2005<:;? ·DESIGNAR 
o seovdor FRAN:ISCO GEOVANNI LWA Df M!:NDONÇA 
Auxihor Jootclório · Área Judiciário, do GJCJdro do PeosooÍ 
Per<'lonente de Sec•erorlo do Trif,mole do• Comorcos de Mxopé 
e Sc"'t~r.o. lolndo no Z'J Varo de Compeeênda Gerof do Comorcc 
do Comarca de ~oronjol do Jari, poro exerct1 o Funocôo de 
Conlionco de Assistente ]\rdrciário do Direlorio do fé<om do 
Comarca onde é loiodo, con~onte do /voey.o 111, do Tabelo do 
Grcp.o cio funçõo Espedol de Confiança judici6rio GfECJ, Códrgo 
FC-200.3. Nivel FC-Q3,i o lei E>ioduol n.' 0892/2 nos 
termo> do artigo 45, ioci 11. da lei Eoroduol n° /93. com 
eleitos fi,onceiros a portrr e 19 de iuoo do e ano 

att.J -
Oesernbo•godo; RAIMUNDO 

PreJ · 

Correged~la-Geral da Justiça 
INSmUÇAO NORMATIVA n.o 0046105 

O Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR, 
Corregedor.(;IN8/ da Justiça do Estado do Amapá, no uso das 
alribulçóes que lle são conferidas pelo artigo 30, Inciso 11, do 
Regimento Interno do Tribunal, 

CONSIDERANDO que o parágrafo único do art.B", da Lei 
n! 0467, de 14 de setembro de 1999, extencleu aos Juizados 
Especíals Civeis o processamento e julgamenlo dos pedidos 
de justificações e retificações de Registros Públicos Civis, 

RESOLVE: 
Art. t•- o.tannlnar, em caráler normalivo e para os fins 

de regulamentação do cfrspositiw legal acima mencionado. que 
somente deverão ser recebidos palas Juizados Especiais 
Cíveis do Estado do Amapá os le~os de Jurisdiçiio Volun1ária 
enumerados nos artigos 46 (declaração de nasclmenlo fora do 
prazo legal) e 109 (retifiC&Çóes no registro eM~. ambos da Lei 
n.• 6.0 15173, vedado o recebimento dos Pedidos de 2" via de 
certidões de nascimento, casamento e óbllo. 

Art. 7' - Esta Instrução Nonnallva enlrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogadas as disposições em 
contrário. 

PubliqU&-se. Registre-s Dê-se clôncla e cumpra-se. 
GABINETE DO CORA DOR, 16 de a slo de 2005. 

SECCÁO t li!CA 

HABEAS CORPUS N. U9M005 
lmpetnntt: MARC!LO DE OLIVEIRA MORAES 
Paoieato: JONAS CORREA MARTINS 
Aut. Cown; .rotzo DA 3.' V~ CRIMINAL E DE 

AUDITORIA MIUT AR DA COMARCA DE 
MACAPÁ·AP 

Reluor. O....ll<uttdot CARMO A~TÓNIO 

N• 01239/2005-GP · ?AN' 007273/ 2005-GP · I · 
CONCEDER cd'ron-c:n""b em nome do Dou!or VALCIR MAJMJUL 

"MARCELO DK OLIVEIRA MORAES. 
advogado, impetrou ocdem de w- - em l'avor de JONAS 

_CO RIRA M.-.RTINS. oob • olet~ACJD de cue .. te ..wio sofrendo 
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constnngimemo il<gol por porte do Juizo de Direito ela 3 • Vara 
Crimuw c de Auditoria Militar ela Comarc:a de ~apã-AP. 

Alegou o impctranU qu<> o p..:;.,w ac eocomn 
preso. em \irtude de prislo em fl"'l'V'I< ocorrida em 04 de ago!IO do 
corrente .ano. por tc-. em tese, praticado u condutas d.escriW llOIII &rtl. 
163 o 324 do Cl>digo Penal Militar. 

Outr-im, que alán do o llagrtme ter ooorrldo de 
fonna irregular, o paciente j i se enconln preso oo Comando ()cral da 
Polleia Miliur há mais ck 12 (deu) dia&, sem que tenha lido 
ofctflCida a dmúocia. o que acuTeta sua ilegalldadc por exees.so de 
prazo. 

Ademais, que o pocicnlc é policial miliur, tem 
reaiclenci• fixa, &OU de primaricdede o de bom antecedent ... com 
·ficha du<aplinar cX<mplar. Em seguida, juntcu cópiaa de vl.rios 
docwncnt .. (Os. 04138~ 

Pediu a "'llln liminar do pacÍlltllc, com a 
oonsCljllentc cxpediçlo de alvvi do "'ltura an ..., favor c, por fun, a 
oonCCOllo d<finiti va ela ordem. 

Eon:latórlo. 

Manifesto-mo, na oportuniclack, sobro o pedido 
llmlnar. 

Pelo que te: deprcende: dos auto.. o pa.cic:~ foi 
prcao nn fiagrv.to no dia 04 de agooto do 2003, completando hoje 13 
(trc:zo) dias. 

No dia 09 do oorrmtc foi protocolado junto à Vara 
:>cima cpigrafada podido de relaxamento de prido em lJa&rantc cn~ 
26/:!9~ O r<prcscnlaniC elo Min5tério P1!blico, coosoante d<apacho 
exando l n. 33. da1ado de 1010812003. requereu a junaóda de 
cc:rtidõeJ. de antcctdcntes crimioaia. para que, após eS&A providêocia. 
manifcstar·ae acerta do podido do rclaxamemo de prislo. Referido& 
ocrtid6es fomn junuclas no cia 1610812003 (0. 36) c, no mcamo dia. 
abriu...: vista ao Orglo aCUI&lório (0. 39). 

Dilignciando junto 1 rapecliw Vara Criminal , 
c:on.Lat.ei com o sen·emu.úio R:uniro Roc:hlw, o qual informou quo o 
rcpn:senl&otc do Minist«io PúbJico que atua nua presenta! autoa. nU 
..,a data alo se monif<Stou .00.. o pedido da relaxamento de prisJo. 

Com efc.ito, a nova ordem constitucional nlo se 
compraz eom oc euot de demora na aproc: laç-lo de lalo ou perigo de 
lcslo a direitos dos juriodicionadoo. E o excesso de prazo, quando 
injustificodo, coowbltancia-ac an conslrlngimonto ilegal IWiivcl 
pela vis do luJbetu corpru. Máxime agora, oom o ad•·cnto ela EC n. 
4,, que explicitou no an. !li.• que: 

"LXXVIn • 1 toeloa, no tmblto ju<liclal • ldmlntllrallvo. 
s1o usegurados a ru.o6vol duriiÇio do ptOCUIQ e oo 
meios que garantam a c.llfldade de sua tramltaçlo. • • 

Do forma que alo i nw>Avcl que o paciente lenha 
sido preso em flagram há ID4io de 12 dias, e, llc esta data, alo ae 
lenha docidiclo nada a respeito do acolhimento elo pedido de 
rela.umento de prislo ou sobre a deminciL 

Ante o cxpocto, ooooiderando prescn1e o 
oon.t1af18imcnto alegado e, tambtm. a o"""plar ficha ditciplinar, 
somada AOS outroc atributo& peuoait oomprov1d01 nos &utos. 
concalo a ~minar, delerDÚJWiclo a imcdi11a expedi~ do compct.cn10 
al\'ad de sottwa.. to C$lt n1o e.:Liv« preso por outro motivo. 

)'l'"ifique-sc a wloridadc ooaclora para tomar 
ci-'naa da conceaa1o desta onlcm e prcat.v as devido& intormaçlleo oo 
prazo de 48 hora.. 

i\pól, l Procuradoria ck Jualiça. 

CAMARA ÚNICA 
PAUTA DE JULGAMENTO 

De ordem do Excelentlsslmo Senhor Desembargador 
GILBERTO DE PAULA PINHBRO. Presidente em exercicio 
da camara Única. laço ciente a todos os Interessados e aos 
que virem o presenle EDITAL. ou dele conhecimento tiverem. 
que no dia 23 (vinle e tr6•l de agosto do ano 2005 (terça· 
feira), âs 8 (ollo) horas ou em sessão subsequente. na Sala 
oe sessoes 110 Plenario do Edirocio Sede do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapll, situado na Rua General Rondon n•. 
1295. Bairro Cenllal, realizar-se-á a 519' Sessio OrdiNrla 
para julgamento de processos adiados constantes de pautas jà 
publicadas. os apresenlados em mesa que independem de 
publicação. e mais os seguintes processos: 

RECURSO$ EM SENT!DO ESrm!Q 

~35~0.§; Origem: Vara do Tribunal do Júri da Comarca de 
Macapá - Recorrente: Ministério PUblico do Estado do Amapá 
- Recorrido: Gefaldo Lopes dos Santos • Advogado: Dr. 
Adelson Fetreira Távora - Relator: Desembargador Mário 
Gurtyev 

AfELACÃQ JIJ 

t1!,_08~ - Origem: Vata única da Comarca de Ca)9oeoa -
Apelante: J. L da T. ·Advogado: Defensor Público • Apelado: 
Ministério Público do Estado do Amapá - Relator: 
Desembargador Luiz Carlos 

APELACOES CRIMINAIS 

~~ ·- . Origem: 2' Vara Criminal da Comarca de 
Macapá - Apelante: Ladislau Gonçalves Barros • Advogado: 
Or. Narson de Sá Geleno • Apelado: Ministério Público do 
Estado do Amapá - Relator: Desembargador Wz Carlos -
Revisor: Oesemballl3dor Carmo Ant6nio 

(DIÁRIO OFICIAL) 

!G 2.125/05 - Origem: Vara Única da Com~ de Mazagao -
Apelantes: Osé3$ Almeida de Souza, Roslnaldo Cosia da Silva 
e Carlos Nunes do Amaral • Advogado: Defensor Pii>lico • 
Apelado: Ministério Público do Estado do Amapá - Relator: 
Desembargador Carmo Antônio - Revisor: Desembargador 
Edinardo Souza 

!f'. 2,153/05 -Origem: Vara do Tribunal dO Júri da Comarca 
de Macapà - Apelante: Amoldo dos Santos Mort<azel -
Advogado: Or. Luiz AugusiO dos Santos Pinheiro • Apelado: 
Ministério Püblico do Estado do Amapâ • Relator. 
Desembargador Carmo Antônio - Revisor: Desembargador 
Edinardo Souza 

!'!:.. 2.1 ~W - Origem: 2' Vara Criminal da Comarca de 
Macapá - Apelante: Carlos Rangel Padilha de Azevedo • 
Advogado: Defensor Público • Apelado: Ministério PúbHco do 
Estado do Amapá - Relator: Desembargador Mário Gurtyev -
Revisor. Desembargador Gilberto Pinheiro 

.ti;.1~/~ - Origem: 3' Vara Criminal e de Auditoria Militar 
da Comarca de Macapá - Apelante: Jelerson Cavalcante 
Ferreira • Advogado: Defensor PUblico • Apelado: Ministério 
Públioo do Estado do Amapá - Relator: Desembargador Mário 
Gurtyev - Revisor: Desembargador Gilberto Pinheiro 

~ 1J17~ - -Orig~ Vore Criminal da Comarca de 
Macapá - Apelante: Benedito Araújo da SHva • Advogado: Or. 
Geovani Martins Sales • Apelado: Ministério Público do Estado 
do Amapá - Relator: Desembargador Mário Gurtyev- Revisor: 
Desembargador Gilberto Pinheiro 

P:!,'. 2,172/05 - Origem: 3' Vara Criminal e de Auditoria Militar 
da Comarca de Macap~ - Apelante: Maciel Ribeiro da Silva • 
AdvogadO: Defensor Püblioo • Apelado: Ministério PúbUoo do 
Estado do Amapá - Retator: Desembargador Carmo AntOnio -
Revisor: Desembargador Edinardo Souza 

~~ - Origem: Vara do Tribunal do Júri da Comarca 
de Macapá- Apelante: Gian Ca~o da Silva Correa • Advogado: 
Dr. Joslmer de Souza • Apelado: Ministério Público do Estado 
do Amapâ - Relalor: Desembargador Mário Gurtyev- Revisor: 
Desembargador Gilberto Pinheiro 

BliMill~ EX OFFICIO 

~ -Remetente Ex OffiCio: Juizo de Oirello da 1' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá -
Parte 1: Telemar Norte Leste SIA (Advogada: Ora. Sufamir 
Palmeira Monassa de Almeida) - Parte 2: Diretor do 
Oepartamenlo de Administração Tributária do Estado do 
Amapá - Relator: Desembargador Luiz Cartos 

!f,_~ - Remetente Ex Officio: Juizo de Direito da 3' 
vara Civel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá -
Parte 1: Municlplo de Ma capá (Advogado: Cl<. Francisco 
António Mendes)-Parte 2: Real Certeza. Indústria Comércio e 
Serviços Ltda (Advogado: Dr. An\6nlo Cabral de Castro) -
Relator. Desembargador Luiz Carlos 

~ - Remetente Ex Oflicio: Juizo de Direito da 1' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá -
Parte 1: ltabarcy Nunes Balista a Maria lodete Queiroz de 
Souza (Advogado: Dr. Helder José Freitas de Uma Ferreira)
Parte 2: Estado do Amapá (Advogado: Dr. Odir Nascimento 
Macedo) - Relalor: Desembargador Carmo AntOnio 

-~ - Reme lente Ex Oflicio: Juizo de Direito da 5' 
Vara Clvel e de Fazenda Púbtica da Comarca de Macapá -
Parte t : Adauto José Góes da Costa (AdYogado: Or. Raul 
Artemidan Morales da Silveira) - Parte 2: Estado do Amapá 
(Advogada: Ora. Monlque de Matos Alvarenga) - Relator: 
Desembargador Mário Gurtyev 

~~ - Remetente Ex Officlo: Juizo de Direito da s• 
vara Clvel a de Fazenda PUblica da Comarca de Macapá -
Parte 1: Adauto José Góes da Costa (Advogado: Dr. Raul 
Artemidan Morales da Silveira) - Parte 2: Estado do Amapá 
(Advogada: Ora. Monlque de Matos Alvarenga) - Relator: 
Desembargador Mario Gurtyev 

m~cOEs CÍVEIS 

~01 - Origem: s• Vara Civol e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: João Alberto Rodrigues 
Capiberibe • Advogado: Or. Antônio Tavares Vieira Neto e 
outros • Apelados: Olàrio do Amapá e Luiz Melo Ferreira -
Advogado: Dr. Jean Cario dos Santos Ferreira e outros • 
Relator: Desembargador OOgias Evangefista - Revisor. 
Desembargador Mário Gurtvev 

tf..1,~11104 -Origem: 2' Vara Clvel e de Faulnda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Cooperativa dos Condutores 
Autonomos de Veiculo$ • Advogado: Or. Unaldo de Oliveira 
Souza • ApQtado: Munlclplo de Moc.>pó - Relator. 
Desembargador carmo AntOnlo - Revisor: Desembargador 
Edinatdo Souza 

N' 2.018/05 -Origem: 2' Vara Civei e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Eslado do Amapá • 
Advogado: Or. Orlando Teixeira de campos • Apelado: Jair 
Gomes Sampaio - Advogado: Dr. Nataniel Cavalcante Martins • 
Reiator: Desembargador Luiz Carlos 

f'r, 2.04S/OS - Origem: 2' Vara Civol da Comarca de Santana 
- Apelante: Neide Carvalho • Advogado: Dr. Clélio Roberto de 
Oliveira Monteiro • Apelada: lndUsl!la e Comercio de Minério 
SIA • ICOMl - Advogado: Or. AntOnio Tavares Vieira Neto • 
Relator: Desembargador Luiz Cartos Revisor: 
Desembargador Carmo AntOnio 

rG 2 046105 -Origem: 2' Vara Clvei da Comarca de Santana 
- Apelante: Marta Vanda Marques Silva ·Advogado: Or. Cléllo 
Roberto de Oivelra Monteiro • Apelada: Indústria e Comercio 
de Minério S/ A . ICOr.AI - Advogado: Or. AniOnio Tavares Vieira 
Neto • Relator. Desembargador Luiz Carlos - Revisor. 
Desembargador Carmo Ant6nio 

H" 2.124/05 - Origem: Vara única da Comarca de Otapoque 
- Apelante: Ester Alcântara do Nascimento • Advogado: Dr. 
Tarciso Vlhlna de Souza • Apelados: Edmundo Alves de 
Souza e r.Aarilene Fátima de Almeida - Advogado: Or. Julierme 
Siqueira de Souza - Relalor: Desembargador Carmo AntOnio -
Revisor: Desembargador Edinardo Souza 
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~ - Origem: 4° Vara Cfvel e de Fazenda Pública da 
Comarm de Macapá - Apelantes: Soraia Guedes de Carvalho 
e Artison Pinto Rocha • Advogado: Dr. Carlos Eduardo Mello 
Silva • Apelada: Vara Lucia Faltas de Oliveira - Advogado: 
Defensor Público - Relator. Desembargador Edinardo Souza 
-Revisor: Desembargador Dóglas Evangelista 

tf..2.1HIIl~ -Origem: 2' Vara Civel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Estado do Amapá • 
Advogada: Ora. Ana Céjía Doho Martins • Apelado: Adalberto 
Aragão Queiroz - Ad'Jogado: Dr. Marcos Aurélio Madureira da 
Costa - Relator: Desembargador Carmo Antooo - Revisor. 
Desembargador Edlnardo Souza 

N". 2,312105 -Origem: 4• Vara Clvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelantes: José Maria da Souza e Diva 
dos Reis Souza . Advogada: Ora. Joslnete Maria da Silva Costa 
• Apelado: Estado do Amapá -Advogado: Dr. Orlando Teixeira 
de Campos - Retator: Desembargador Mario Gurtyev -
Revisor: Desembargador Gilberto Pinheiro 

!f, 2.315/05 -Origem: 5' Vara Clvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapé - Apelante: Edmundo de Oliveira Júnior • 
Advogado: Or. Jo<ge Wagner Costa Gomes • Apelada: Maria 
R1ta Guedes de Lima Oliveira - Advogado: Dr. Marlnaldo 
Roberto de Barros- Retalor: Desembargador Mário Gurtyev 

!f. 2,325105 -Origem: 5' Vara Civel e de Fazenda PUbl1ca da 
Comarca de Macapà - Apelante: Estado do Amapá • 
Advogada: Ora. Ana Celia Doho Martins • Apelada: Maria das 
Graças de Freitas Barros - Advogado: Or. Regina Ido Barros de 
Andrade - Relator: Desembargador Mário Gurtyev - Revisor: 
Desembargador Gilberto Pinheiro 

~~ - Ortgem: 2' Vara Clvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Amaz6nla Celular S/A -
Advogada: Ora. Fablota Souza Bordalo • Apelado: Emerson 
Charles Araújo Reis - Advogado: Or. Gilmar Santa Rosa 
Barbosa - Relalor: Desembargador Màrto Gurtyev 

~~ - Ortgem: 4' Vara Clvei e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Estado do Amapá -
Advogado: Dr. Marcos José Reátegul de Souza • Apelado: 
João Batista Ramos FUho - Advogado: Or. Reg!naldo Barros 
de Andrade - Relator: Desembargador Mário Gurtyev -
Revisor: Desembargador Gilberto Pinheiro 

~~ - Origem: 2' Vara Clvei e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapà - Apelante: Eficaz Ltda - Advogado: Or. 
Marcelo de Oliveira Morais • Apelada; A o . Júnior -éPP -
Advogada: Ora. Slnya Simone Gurgel Juarez Dantas- Relator: 
Desembargador Mário Gurtyev - Revisor. Desembargador 
Gilberto Pinheiro 

N• 2 378/05 - Origem: 5' Vara Civel a de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Allelante: Banco Finasa SIA . 
Advogado: Or. Casslus Clay Lemos Carvalho • Apelado: Luiz 
Ramos Damasceno - Advogado: Defensor Públioo - Relator. 
Desembargador Mário Gurtyev - Revisor: Desembargador 
Gilberto PIMe;ro 

~~S ~~SAS EXOFFÍC!O 

tf..l..~ - Origem: 4' Vera Civei e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Munlclpio de Macapá • 
Advogado: Dr. José Henrique de Mendonça Oias • Apelado: 
Sindicato dos Servidoras Municipais de Macapá - Advogado: 
Dr. Celso da S~va Marques Júnior - Relator. Desembargador 
Carmo Antônio- Revisor: Desembargador Edlnardo Souza 

~.5 - Origem: 5' Vára Civel e de Fazenda Pública da 
Comarca .de r.Aaeapâ - Apelante: Estado do Amapá 
Advogado: Or. Alan Mauricio Ferreira dos Santos • Apelado: 
AntOnio de Pinho Vodal - Advogado: Or. Anderson Márcio 
Lobato Favacho - Relator: Desembargador Carmo Antônio -
Revisor: Desembargador Edlnardo Souza 

H" 2 330Jl!~ - Origem: 4' Vara Civel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Estado do Amapá 
Advogado: Or. Evaldy Motta de OHvelra • Apelados: José 
Emnio Houat/Stephan Houat e lnnâo - Advogado: Or. Valdinel 
Santana Amanajás - Relator: Desembargador Mário Gu1yev
Revisor: Desembargador Gilberto Pinheiro 

rr. 2.351/05 -Origem: 4' Vara Clvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Estado do Amapé 
Advogado: Or. Marcos José Reategui de Souza • Apelado: 
José Raimundo Banha Plcanço - Advogado: Dr. Roberto Jose 
Ne<y Moraes - Relator: Desembargador Mário Gurtyev -
Revisor: Desembargador Gilberto Pinheiro 

-- - Macapá. 17 de agosto f 2005 

Bel' Sim~ta Pires 
Direlora da S tarta da camara:..::.Ún:.::ica=-- - -

çNAARA ÜNIC~ 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1595/2005 

Agravanle: BANCO FINASA S/ A 
Advogado: Dr. CASSIUS CLAY LEMOS CARVALHO 
Agravada: MARILOA SI. VA DA COSTA 
Relator: De•embargador CARMO ANTÔNIO 

BANCO FINASA SIA Interpôs agravo de lnslrumento 
contra a decisão proferida pelo JuizO da 1. • Vara Civel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapâ. ao argumento de 
que não lhe foi deferido pleito liminar requerido em ação de 
busca e apreens4o (Processo n. 904112005~ 

Aaescentou que. ao lnves de deferir a providência de 
urgência. o MM. Juiz determinou que ela emendasse ' Inicial. 
por entender que seria necessária a nolillcaçAo pessoal da 
agravada. cuja medida não se compatlblllza com as 
dlsposiOOes do OACMto4AI n. !11 t.lli9. 



Macapá, 18.08.2005 

Pediu a concessão dO efeho ativo, no sentido de que 
seja deferida a liminar pleiteada na inicial. Acaso ullrllpassadO. 
a concessão do afeito suspensivo ao recurso. E. no mérito. o 
provimento dO presente agravo. visando a reforma da dedsJo 
agravada. 

É o retalórto. 

O ag111110 de Instrumento é reçurso adequado contra 
dec:is6es lntertocutótias (art. 522 dO CPC). Neste plano. inser• 
se a dedsio que defere ou indefere o requa~mento de 
concessão de medida liminar. 

Não é. contudo, o caso dOs autos. Embora se 
encontra epigrala<lo na manifastaçAo do MM. Jt.iz de n. 19. o 
IIOCâbuto OECisAO. na verdade, nio Chegou a decidir pelo 
deferimento ou lndefenmento da ümioar pleiteada na açio de 
busca e a~. Apenas O<deMu a emenda • lnidal, no 
exerclclo de seu dever de prevençao previsto no art. 284 dO 
CPC. 

Trata-se. portanto, de despacho de mero e>q:>edtenta 
que nio CiiUSa gravame é parte e. assim. não reclamo recurso, 
nos tennos dO art. !504 do Código de Processo Civil. Isto 
porque é provimento prepanotóoo de declslo futura e ainda na 
mente dO julgador. diferentemente dO qua acontece com os 
recursos. que nio dispõe desse carllter !)(aventivo. mas 
apenas devolutivo e suspensivo (T JDF AGI 
20030020041028-DF -1.' Turma Clv. - Rei. Das. Valter Xavier 
- DJU t2.11.2003- p. 21!). No mesmo sentido: STJ - 5.' 
Turma, Resp 66.t2:HU. ral. Mln. l':dson Vldigal, j. 13.10.98 

· (RT 597/193). 

Isto posto. com flrodamento no art 557. uput, dO 
Código de Processo CMt. combinadO com o art 48. § 2. • . inc. 
IV. dO Regimento Interno desta Corte. nego seguimento ao 
agravo. por aor manifestamente Improcedente. 

ComuniqU<He o Juizo onde foi proferida a declslo 
Impugnada. Após. arquiii$TI·SO os aulos. 

Intimem-se. 

Macapá (AP). 16 de agosto do 2005. 

(a )CARMO ANTONIO OE SOUZA 
Oeaemba~.t ~ 

Macapã (AP), ~ 7 de awsto de 2005. 

Bel". SIMONE ~ETAP_IRES 
Diretot"3 da S~W ataria c1;ll CAm~r:. l Jnir-A 

ChiAM. ÚNICA 

AfELAÇÃO CÍVEL N, 10H/2o.05. 

Origem: 4.' V AAA CÍYI!L E DE FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE MN:./41'Á 

Apelantes: DABEL-DISTRIBUIDORA AM141'AENSE DE 

BEBIDAS LTDA E RAIMUNDO UBIRATAN PICAHÇO e· 
SILVA 

Advogados: Dr . RUBENS BEMERGÜI E Dr. JULIANO DEL 

CASTtLO SILVA 

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Relalor: Dettmbargador CARMO ANTONIO 

DABEL - DISTRIBUIDORA AM/41'AENSE DE 

BEBIDAS L TOA e RAIMUNDO UBIRATAN PICAHÇO E SILVA 

inte~~Juseram apelações clvels contra a sentença profeôda peta 

MM. Juiza de Direito da 4.' Vara Civet e de Fazenda Ptmlica da 

Comarca de Macapá, que julgou procedente o pedido de 

deduzido na Inicial da açao dvll ptmliCil declaralllrla de 

improbidade administrativa ajuizada pelo Minist6oo PúbHco 

(Proc. n. 1.133199). 

Entretanto. por razões de foro Intimo, dedino da 

competência e detenntno a remessa dos autos à Secretaria da 

Câmara Única. para redist~buiçio. 

Macapá-AP. 15 de agosto de 2.00S 

CARMO ANTONIO DE SOUZA 
Desembargado<- Relator 

Ma~pá-AP~7 de~de 2.~ 
Bel' SIMONE ETA PIRES 
Ditetora da ria da Câmara Única 

CAMMA ÚNICA 

REC~ÇW. NOS EMBARGOS DE DECL.ARACAo 
6l_E __ L tr 2.053/mi 

Recorrente: MARIA CARDOSO DOS SANTOS 
Advogado: Dr. Cililo ROBERTO DE OLIVEIRA MOHTEJRO 
Recorrida: INDÚSTRIA E COM~RCIO DE MI'*RIOS S/A • 
!COMI 
Adwgado: Dr. ANTONIO TAVARES VIEIRA NETO 

VISTOS ETC. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

"MARIA CARDOSO DOS SANTOS fnterpOs 
RECURSO ESPECIAl ao abrigo dO art t05. inc. til . allnea ·a·. 
da Constituiçio Federal, contra os acónllos proferidos pela 
Colenda ctmara Única desta Corte de Justiça. assim 
ernentados: 

" CIVIL E PROCESSUAL CML - DAHO MORAL E 
MATERIAL • CONTAMINAÇÃO POR ARStNIO • 
TEMPESTIVIDADE · PRINCIPio DA IDENTIDADE FisiCA DO 
JUIZ • FALTA DE REALIZAÇAo DE PROVA ORAL EM 
AUDitHCIA • NAo VINCULAÇÃO • INTERVENÇÃO DO 
MINISTtRIO PÚBUCO • DESNECESSÁRIA • PROVA 
PERICIAL • JULGAMENTO ANTECPADO DA LlDE • 
POISSIBLIDADE • CONFISSÃO • fNEXISTÉNCIA • JUSTIÇA 
GRATUITA · CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCIAIIBENCIAIS 
• POSSBIUDADE • IAI'UCAÇJI:J DE MULTA -
tMPER'TlNtHCIA • EXAME INDIVIDUAL QUE CONCLUI 
PELA NJo CONTAMINAÇÃO - tNOCORRtNCIA DE PROVA 
CONCRETA EM CONTRÁRIO • PEDIDO IMPROCEDENTE • 
RE.,CURSO A QUE SE NEGA PROVIIIENTO. 1) A 
~ dO recaeso forense seguido de f6rias coletivas 
e feflado, suspende o prazo re~ prosseguindo-se a 
contagem a partir dO primeiro dta útil seguinte à Interrupção: 2) 
1': lnapicivel o P~nclpio da Identidade Ffslca dO Jt.it quando 
nio houver colhelta do prova oral em audlanda. Precedentes 
desta Corte e dO SupetiO< Tribunal de Justiça; 3) N4o obstante 
a prwlenslo Inicial decorrer de questão ambOental. 
~ria e a intervenção dO Ministério Público. eis que o 
pedidO de lndenlzaçio. por ser enenclalmente patrimonial. 
consubstanda dlreilll Individual disponlvef; 4) Mostrando-se os 
taudot periciais constantec nos autos sufidentes pano 
respaldar a !Me con~o dO magistrado, admite-se o 
julgamento antecipado da lide, indeferindo-se a produçAo de 
provas Inócuas. como as que dizem respeito a aspedos já 
escla..ados. Segundo os elementos dOS autos: 5) Hi 
connssão, quando a parte edmlte a o;enlade de um fato 
contrklo ao seu interesse e favorável ao adversáoo, 
produzindo uma presunção relativa de veracidade que deve ser 
anal isada pelo juiz em face de todo o contexto probatório 
carreado no ~uo: 8) AIJ b-ftdáoo vencido da 
assistência judiciária podo ser Imposta conc!enaçJio em custas 
e honorârios advocatlclos. ficando. todavia. suspensa a 
Obrigaçlo enquanto persistir o estadO de pobreza. até cinco 
enos, quando, antlo, a dlllida ~ extinta pela prescrlçJio: 7) A 
elCistênda de Laudo Perlclal constatando que a patofogla 
encontrada nos moradores dO El"""' nio decorre de 
contaminação por ars6nlo. mas da presença de organismos 
mlcroblológiGos provenientes da precariedade das condições 
sanitárias. afasta a responsabilidade da Indústria a Comércio 
da Minérios SA. notadamente quandO exame individual 
realizado na vitima constata que a tmpresslo diagnóstico 
apresentada nio apóla a hipótese de contaminaçJio atual por 
arsênio; I) A multa constante dO par.lgtafo único dO art. 538. 
dO Código de Processo Civil. só tem cabimento nos caso da 
uUituçlo de embargos dedaral6rlos com fim procrastinat61io: 
9) Recurso a que se nega provimento. (T JAP - A.C n.• 2055105 
• Acórdão n.• 7882 - Rei. MELLO CASTRO - Camara Única - j. 
261~12005 ·v. UnAnime • p, 1010512005 - DOE n. • 3515 ). 

"CIVIL E PROCESS\JAL CIVIL - EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO • PREQUESTIONAMENTO • MATÉRIA 
AMPLAMENTE DISCUTIDA NO VOTO CONDUTOR DO 
ACÓRDÃO • AUS~NCIA DE OMISSÃO. OBSCURilADE OU 

- CONTRADIÇÃO · NAo CONHECIMENTO. 1) OS embargos
dedaralól'los nio se prestam a ""'preciar, ainda que SOb o 
manto de prequestirlnamento. questões já esctarecldas no voto 
condutor dO aoó<dlo racomdO; 2) Ante o caráter lntegrstivo dos 
Embargos de Decla<açio. deles nio se coMece quando 
lnellistir alegação de omlssio, obscl.fldade ou contradição; 3) 
Reano nio conhecldo•.(T JAP - EDAC n.• 2055105 - Acórdio 
n.• 8057 - Rel. MELLO CASTRO • Camara Única - j . 
31/0512005- v. UnAnime- p. 2010612005- DOE n.• 3543 ). 

Nas razões recursaiS. sustentou que a Cámara 
única desta Corte de Justiça equivocou-se quando nêo aplicou 
o principio de Identidade fislca dO Juiz A hipótese dos autos. 
POrquanto a ~gislrada da primeiro grau revogou ato 
anteriormente detennlnado pelo Juiz Titular e Julgou 
antecipadamente a tido, demonstrando dHCO"'- a causa e 
incorrendo em dlv<Qos erros que. no seu entendimento. 
levaram-na a sen!Bndar contrariamente às provas dos autos. 

AsSOV*OU que nenhum dOS processos relativos u 
aQO&s de indenização tmpendas contra a recocrlda foram 
julgados pelos juizes Ululares. merecendO advertência da 
Corregedoria decte Tribu'lal de Justiça. 

Alegou que o ae6rdJo recotridO contrariou os arts. 
14. § 1", da lei n• 6.938181. o art. 2t da Lei n• 7.347 e a Lei n• 
8.078190, haja vista Que em se tratando de potulçJio ambiental. 
a responsabilidade cMf 6 objetiva, com tnversao dO Onus da 
prova, bem como haveria nec.sslclade de intervenção do 
Ministério PUblico. por - a hipótese de 'relaçio de 
consumo de bem púbico (ar e 6gua). bem de uso comum do 
povo•. 

Su&tentou que a decisão colegiada afronlou os 
seguintes dispoaitivo5 do Código de Processo Clvl: a) ert. 330. 
inc. I, po'- a lide vwaa sobre questões bastante complexas. de 
direito e de fato; b) art. 332, eis que a decisão foi contrária as 
pt011as dOS au10S. desconsiderou a prova pericial conclusiva 
prodUZida pela UFPA. intetpretando de fonna aqutvoceda a 
prova técnica da lavra do lnstiMo Evandro Chagas e fOi omissa 
quanto ao padldo de efaboraçio de terceiro exame; c) art. 334, 
Inc. 11, e art. 348, ponquanto não foi considerada a oonfisdo da 
raconida quanto i matéria de fato, em sede de contestação. 

lrreeignou-se com a - condenaçJio ao 
pagamento dOs honorãrlos advocatlclos, alegando ser 
~tanta. poli e beneficiário da justiça gratuita, assim como 
nio foi consld«ado o elevado núm1110 de recursos protelatMos 
lntetp0s10s pela reconlda. frtsando que a multa a ela cominada, 
por litglnda de m' "· • Inferior ao vetor da oondonaçJio que 
lhe foi imposta. 

Anrmou a 8ldst6ncia de tratamento dnigual u 
partes dO proceaso, pois oa autonaa das aq6es de reparaçJio 
por dano ambiental foram Intimados somenta pelo Oiario Oficfal 
dO Estado, ~ publlc:açlo da sentença deu-se de forma 
gen6rlca. ao passo Que o pmcuradot de recotrlda foi lnUmado 
pessoalmente pelO oficial de justiça. 

Requereu. ao final . a admisdo dO 111<:0no 
especial. relonnanc»se a decisAo hQstjiza<fa . 
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Em contra..az6as. a recorrida pugnou peta 
InadmiSsão ou pelo nio conhecWnento dO recurso especial, eis 
que nao foi Indicado o diapositivo de lei federal, em tese. 
violadO pelo ao6tdAo. bem como por entender que o recorrente 
busca, na verdade. a reavatlaçlo dO conjunto probatório dos 
autos. 

1': o relatório. 

Passo 
admissibilidade. 

examinar os pressupostos de 

O rec:o.no ' pré>prfo e adequadO. tendO em vista 
que a causa foi decidida à unanimidade e em última instância. 

1': tempest)vo, haja vista que o acórdão proferido 

riC)jl emoargos de dectaraçio foi publicado no D~~o Oficial do 
Estado em 20106105. com drculação em 21106105. e o reo.no 
especial foi protocolado em 06/07/05, POrtanto, no ültimo dia do 
prazo previsto no art. 508 dO Código de PrOC85so Civil. 

Verifico que o recorrente é beneficiá~o da justiça 
gratuita. dispensando-se o pagamento das despesas com o 
porte de remessa e retomo dos autos. 

Presentes. também. a legitimidade e o Interesse 
processual. ponquanto se i~ contra decislo que lhe e 
desfavorável. 

Todavia, pe<cebo que o recurso especial não 
preenche outros requlsl1os Indispensáveis ao seu seguimento. 
Vejamos. 

O recorrente ao alegar a inobservéncia dO principio 
da Identidade fisiCil dO juiz. não espeófiCOU ellpreSsamente 
qual o dispositivo de lei federal, em tese, viciado pelo aoórdlo 
vergastadO. 

O areslo eJCI)ressou o entendimento de que o 
principio da identidade física dO julz nio prevalece quando não 
houver a produção de prova oral em audiência. 

AliAs. essa conclusão respalda-11e em preçedentes 
do Supenor T~bunat de Justiça. que, por si só, gera obstãculo 
ao trAnsito dO especial. senao vejamos: 

' PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - AREA 
NON AEDIFICANDI: FISCALIZAÇÃO ESTADUAL. 1. Só e•tá 
vincUado o magistradO. pelo principio da Identidade física do 
juiz. quando preside a audiência e nela colhe provas orais. :z.. A 
só realização de audiência. com instalação de pe<tda. ou 
recebimento de memoriais não-vincula o )ulz. ( ... ) 5. Recurso 
especial não conhecido' . (REsp 19359 I SP. Ret.: MiniSira 
ELIANA CALMON. SEGUNDA TURMA. Julg.: 16/1111999. 
Publicação: DJ 17. t2.1999 p. 341: RST J 1/01. 30 p. 153. Site: 
www.slj.gov.b<). 

Concemente à suposta viclação aos arts. 14. § 1". 
da Lei n• 6.938/8t e 21. da Lei n• 7.347185. consta no voto 
c:ondu!Or dO acórdlio o seguinte: 

'( ... ) tal como sumntei no Agravo n• 961W2. f. 
3251337, ..00 'o'islumbro a neceS$k/9de de lntervençêo do 
Ministério Püblioo nos presentes auto.s. ponque, embora s 
causa de pedir esteja IBstreada em suposta contaminação por 
"'lr$ênlo·, matéria de diroJifo ambiental, o pedido se restringe i1 
$1mp/es /nclon/zaçilo por danos material e morsl. 

As$1m. por ser &$$enc/almenle potrimonist, a 
pretensáo da apelanto consut>stancia di<eno individual 
disponlvel. perseguidO por pessoa capaz que. 
conseqüentrom~~nte, dispensa lntervençbo rJo •pa~quot". 
confraria sens u. ao que disCiplina o art. 127, diJ Consfifuiçilo 
Fedoml: incumM .oo Minl~rlo Publico"( ... ) • delou de 
onfem furldlc•. do regime democntico a dos Interesses 
soe/ais•~•·· 

Por tais raz<!les. não hll que se falar om 
roJsponsab/lklade objetiva pela aplicação subsidiária do 
comando do art. 21, da Lo/ n • 7.347185. combinado com o art. 
·6', Inc. VIII. da Lei n• 8.078, tamPOuCO em inversio do ónus da 
prrJVa, m11smo porque, a admi$$io cJIJssa prenogativa na 
hipótese ~ g.JYI!IJi!JI. nêo teria quiJiquer provoho a apeianle 
eis que os elementos probarlles carreBdos aos autos &eenam. 
em feSll, para a nilo conng~ruç~o do tt/6garJo dano'. 

Com afeito. verif.oo que nas razões do recurso o 
reoorrente não debateu os fundamentos acima axplidtadOs. 
limitando-se a repetir os argumentos expandidos na apelação. 
o que não é suficiente à admissão do recu-so especial. 

Ademais, as alegadas ofensas aos arts. 330. inc. t: 
332; 334.:..!_n_::..!!.J_~. todOs dO Código de Processo Civil.~o
ense)am a subida deste recurso, eis que através da leitura dos 
argumentos esposados. vislumbro a dara intenção de se 
recisa.Cir mat6ria probatória. corl$Ubstanclada na reapreclaçJio 
dOs laudOs pertdais constantes dos autos. 

Nesse contexto, a Colenda ~a Única. após 
aprolundadó exame da controvérsia Inferiu que 

' A existência de laudO pertdat constaiBndo que a 
patologia encontrada nos moradOres do Elesbão nio decorre 
de contamioaçio por arsênio, mas da presença da organismos 
microbiológicos provenientes da preca~edade das condições 
sanltMas. afasta a responsabilidade da tndUstrla e Coméndo 
de IIAinérioo S. A .. notadamente quando o exame Individual 
realizado na vitima constata que a lmpresslo diagnóstlca 
apresentada nio apóla a hipótese de contaminaçJio atual por 
ars6nio'. 

Oestarte, para re- esse poSionamento mister se 
faz a lnanlo no âmbito probatório. o que é vedado nesta via 
eleita. nos tennos da Súmula n' 07, dO Supet1or Tribunal de 
Juotlça. 

Nesse sentido: 

'PROCESSUAl CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 
CONTRA DECISÃO OUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO 
DE INSTRUMENTO PAAA FINS DE FAZER SUBIR 
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA· SÚMULA N' 
07/ST J . 1. Agravo Regimental fnte<posto contra dedsão que, 
com base r:101 Súmula n• 7. deste Tribunal, eotendeu em nio 
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emprestar caminhada a agravo de instn.mento intentado para 
fazer subir recurso especial, negando-lhe, assim, provimento. 
2. Em sede de recurso especial , como é elementarmente 
sabido, não h~ campo para se revisar entendimento de 
segundo grau assentado em prova, haja vista que a emissão 
de tal recurso é de, apenas, unificar a aplicação do direito 
federal. conforme está sedimentado na Súmula n• 7, desta 
Colenda Casa Julgadora: "a pretensão de simples reexame de 
prova não enseja recurso especial". ( ... ) S. Agravo regimental 
Improvido". (AGA 225919 I MG. Rei.: Min. JOS~ DELGADO. 
PRIMEIRA TURMA. Publicação: DATA: 02/0811999. Site: 
ww.v.sij.gov.br). 

Quanto à condenação ao pagamento das custas e 
hOnorários advocaticios, vejo que, além de a questão envolver 
matéria de lndola probatória, mais uma vez o recorrente não 
Indicou qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado 
pela decisão inquinada. Incidindo, ao caso. a Sümula n• 284. 
do Supremo Tribunal Federal: ·~ Inadmissível o recurso 
extraordinário. quando a deficiência na sua fundamentação náo 
pemnltir a exata oompreensao da controvérsia". 

Ressalto que em relação a essa questão, esta 
Corte decld1u am conformidade com o entendimento do 
Supenor Tribunal de Justiça. sen3o vajamos: 

"AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
SUCUMB~NCIA RECIPROCA. ALEGADA AUSIÔNCIA OE 
RAZÃO NA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO QUE DEU 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. NÃO· 
OCORRIÕNCIA. ( ... ) Conforma entendimento pacifico deste 
Tribunal e do Pretória Excelso. "o beneficiário da justiça 
gratuita náo tem d~e<to à isenção da condenação nas vernas 
de sucumbência. mas à suspe~o do pagamento, enquanto 
durar a situação de pobreza, pelo prazo mállfmo de cinco anos, 
fiOdo o qual estará prescrita a obrigação, a teor do disposto no 
artigo 12 da Let n.• 1.060150" (AgRg no Recurso Especial 
364.0211DF, Rei. Min. L.aurita Vaz. DJ 26.05.03). Agravo 
regimental improvido'. (AgRg no Ag 547699 1 RJ. Rei.: Minislro 
FRANCIULLI NEITO. SEGUNDA TURMA. Julg.: 0310812004. 
Publicação: DJ 18.10.2004 p. 229. Slie: WWN.Sij.gov.br). 

Por fim, necess.irio frfsar que as razões 
sustentadas no recurso especial não passam de m!'!..__ _ 

repeUÇ<'fo da apelação e que envolvem questões cuja análise já 
tora efetivada em sua amplitude, pelas vias ordinarias. 

Assim, nego seguimenlo ao (ecul"5o especial. 

lntimem·se. 

Ma capá, 16 de agosto de 2005. 

(a)Desembargador AGOSTINO SILV~RJO JUNIOR 
Vice-Presidente em Exerclcio" 

, Mar~rsro de 2oos. 

plsa .. ~Ãi>lfiEs 
{ Diretora da Secretar ia da C limara Única 

CAMABA ÚNICA 

~ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECI.ABACAQ' 
APELAÇÃO CÍVEL N• 2.05112005 

Reeorrente: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA 
A!lvogado: Dr. CLÉLIO ROBERTO DE OLIVEIRA 
MONTEIRO 
Recorrida: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS S/A • 
!COMI 
Advogado: Dr . ANTONIO TAVARES VIEIRA NETO 

VISTOS ETC. 

"AlBERTO FERREIRA DE SOUZA lnterpós 
RECURSO ESPECIAL ao abrigo do art. 105, inc. 111. allnea 
·a·. da ConsUtulção Federal. contra os acórdãos proferidos 

. peta Colenda camara única desta Corte de Jus~ça. assim 
ementados: 

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • DANO MORAL E 
MATI!RIAL • CONTAMINAÇÃO POR ARS~NIO • 
TEMPESTIVIDADE • PRINCIPIO DA IDENTIDADE FfSJCA 
DO JUIZ· FALTA DE REAUZAÇÃO DE PROVA ORAL EM 
AUDI~NCIA • NÃO VINCULAÇÃO • INTERVENÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO • DESNECESSÁRIA • PROVA 
PERICIAL • JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE • 
POSSSIBILIDADE • CONFISSÃO • INEXIS~NCIA • 
JUSTIÇA GRATUITA • CONDENAÇÃO EM VERBAS 
SUCUMBENCIAIS • POSSIBILIDADE • APLICAÇÃO DE 
MULTA • IMPERTIN~NCIA • EXAME INDIVIDUAL QUE 
CONCLUI PELA NAo CONTAMINAÇÃO • INOC~NCtA 
DE PROVA CONCRETA Ell CONTRÁRIO • PEDIDO 
IMPROCEDENTE • RECURSO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 1) A supe<VBnléncia do recesso forense 
segUl<lo da férias coleHvas e feriado. suspende o prazo 
rectnal prosseguindo-se a contagem a partir do primeiro dia 
ütil seguinte i lnCerrupçio; 2) É inaplicável o Principio da 
Jdantidade Flsica do Juiz quando não houver colheita de prova 
oral em audiéncia. Precedentes desta Corte e do Superior 
Tribunal de JusH~ 31 NJQ obstante a pretensão lrllotat 
decorrer de questão ambiental. desnecessilria é a intetVenção 
do Ministério Pübllco, eis que o pedido de indenização. por ser 

· essencialmente patrimonial. oonaubstencla direito Individual 
cispooival; 4) Mostrando-se os laudos periciais ton5tanles nos · 
autos suficientes para respaldar a Uvre oonvtcçAo do 
ma~trado. admite-se o julgamenlo antecipado da lide, 
lndeleóndo-se a ~uç.io de provas ln6cuas, como as que 
dizem respe;to a espectos já esclarecidos, segoodo os 
elementos dos eutos; 51 Há conllssão, quando a parte admite 
a verdade de um fato oontrjrio ao ,..... in teresae e lavor.lvel ao 
adversalrio, P'Qduiindo uma pqsunçAo relativa de veracidade 
que deve sw a~tsada pelo juiZ em face de todo o contaxlo 
probatório carreado no processo; &) Ao beneflclérto vencido da 
assistência judlciâtia·poda - imposta condeneção em custas 
e tlonor4rios advoclltlcloa, ftcando, lodavia. suspensa a 
obriqaçio enquanlo 081"5isUr o estado de pobreza. até cinco 
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anos, quando. entao. a divida serã extinta pela prescrição: 7) 
A existência de Laudo Pericial constatando que a patologia 
encon1rada nos moradores do Elesbão não decorra de 
contaminação po< arsênio, mas da presença de organl5mos 
microbiológicos provenientes da precariedade das condições 
•aniliirias, afasta a responsabilidade da Indústria e Comércio 
de Minérios S.A., notadamente quando exame lndlvlduat 
realizado na vftima constata que a Impressão diagnóe~ca 
apresentada não apóia a hipótese de contaminação atual por 
arsênio; &) A multa constante do parágrafo ünlco do art. 538, 
do Código de Processo CMI, 66 tem cabimento nos caso da 
utilização de embargos declaratórios com flm procras~nat6fio; 
9) Recurso a que se nega provfmento. (T JAP • AC n. • 2055105 
• Acórdão n.• 7862 • Rei. MELLO CASTRO • Câmara única · j. 
26/0412005 ·v. Unánime • p. 10/0512005 ·DOE n.• 3515 ). 

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO • PREQUESTIONAMENTO ." MA"ftRtA 
AMPLAMENTE DISCunDA NO VOTO CONDUTOR DO 

AC_ÓI!DÀO • AUS~NCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 
CONTRADIÇÃO · NÃO CONHECIMENTO. 1) Os embargos 
dectaratorios náo se prestam a reapreciar, ainda que sob o 
manto de prequestionamento, questões jã esclarecidas no 
voto condutor do acórdão recorrido; 2) Ante o caráter 
integrativo dos Embargos do Declaração, dale.s não se 

. conhece quando inexistir alegação da omissão, obscuridade 
ou contradição; 3) Recurso nlo conhecldo".(T JAP • EDAC n.• 
2055105 • Acórdão n.• 8057 • Ref. MELLO CASTRO • Câmara 
Única • j. 3110512005 • v. Unánime • p. 2010612005 • DOE n• 
3543 ). 

Nas razões recursais, sustentou que a Câmara 
Única desta Corte de Justiça equivocou-se quando não 
aplicou o principio da identidade fisica do Juiz à hipótese dos 
autos. porquanto a Magistrada de primeiro grau revogou ato 
anteriormente detemninado pelo Juiz Titular e julgou 
antecipadamente a ride. demonstrando desconhecer a causa 
e lncocrendo em diversos erros que, no seu entendimento, 
levaram-na a sentenciar contrariamente às provas dos autos. 

Asseverou que nenhum dos processos relativos às 
ações de Indenização Impetradas contra a recorrida foram 
julgados pelos juizes titulares, merecendo advertência da 
Corregedoria deste Tribunal de JusHça. 

Alagou que o acórdão recorrido contrariou os arts. 
14, § 1•, da Lei n" 6.938/81. o arl 21 da Le< n• 7.347 e a Lei 
n" 8.078/90. haja vista que em se tratando de poluição 
ambiental, a responsabDidade civil é objeUva. com inversao do 
Onus da prova, bem como haveria necessidade de Intervenção 
do Ministério Pübllco, po< ·versar a hipótese de "relação de 
consumo de bem público (ar e ãgua), bem de uso comum do 
povo". 

Sustentou que a decisão colegiada afrontou os 
seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) art. 
330. Inc. 1. pois a lide versa sobre questões bastante 
complexas. de direito e de lato; b) art. 332. ets que a decisão 
foi contrária às provas dos autos. desconsiderou a prova 
pericial conclusiva produzida peta UFPA, Interpretando de 
forma equivocada a prova técnica da lavra do lns~tuto 
Evandn:~ Chagas e foi omissa quanto ao pedido de elaboração 
de terceiro exame: c) art. 334, 1nc. 11. e art. 348, porquanto não 
foi considerada a conflssAo da recorrida quanto à matéria de 
fato. em sede de contestação. 

lrresignou-se com a sua condenação ao pagamento 
dos honorários advocatlcios. alegando ser exorbitante, pois é 
beneficiário da justiça gratuita, assim como não foi 
considerado o elevado número de recursos protelatórios 
lnterposlos pela recorrida. frisando que e multa a ela 
cominada. por llllgancia de má fé, é Inferior ao valor da 
condenação que lhe foi imposta. 

Allnnou a existência de tratamento desigual às 
partes do processo, pois os autores das ações de reparação 
po< dano ambiental foram Intimados somente pelo Diário 
Oficial do Estado, cuja publicação da sentença deu-ao de 
forma genérica, ao passo que o procurador da recorrida rot 
Intimado pessoalmente pelo oficial de justiça. 

Requereu. ao Rnat. a admissão do recurso especial, 
reformando-se a decisão hostilizada. 

Em contraof82ões, a recorrida pugnou pela 
Inadmissão ou pe<o não conhecimento do recurso especial. eis 
que nAo foi Indicado o dispositivo de lei federal, em tese. 
violado pelo acórdão, bem como por entender Que o 
recorrente busca, na verdade. a reavaliação do conjll'llo 
probatório dos autos. 

1': o relatório. 

Passo a examinar os pressupostos de 
admisSibilidade. 

O recurso é próprio e adequado. tendo em viste que 
a causa foi decidida â unanimidade e em ~Uma Instância. 

1': tempestivo. haja vista que o acórdão proferido nos 
embargos de dedaraçâo foi publicado no Dlêrio Oficial do 
Estado em 20/06105, com clrcul~ em 21106105, e o recurso 
especial foi protocolado em 06107/05, portanto. no ultimo dia 
do pram previsto no art. 508 do Código de Processo CIVIl. 

Verifico que o recorrente é beneficiário da justiça 
gratuita. dispensando-se o pagamento das' despesas com o 
porte de remessa e retomo dos autos. 

Presentes, também, a legitimidade e o Interesse 
processual. porquanto se insurge conbra decisao que lhe é 
desfavor.lwl. 

Todavia. percebo que o r&CU"IO especial nAo 
preenche ou1ros requisitos indispensáveis ao seu seguimenlo. 
Vejamos. 

O recorrente ao alegar a tnobservJncJa do principio 
da Identidade llslca do juiz. nAo especlftcou •"P'ess&mente 
qual o dispositivo de let federal, em tese. yiotado pelo acórdlo 
v.gaslado. 

O aresto eJII)I"assou o entendimento de que o 
principio da Identidade llslca do juiz não pr8\18lec:e quando não 
houVw a produçio de prova oral em audi6ncla. 
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Aliás, oosa conclusão respalda-se em precedentes 
do Superior Tribunal de Justiça. que, por si só, gera obstáculo 
ao trânsito do especial. Senão vejamos: 

"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO . ÁREA 
NON AEDJFICANOI: FISCALIZAÇÃO ESTADUAL. 1, SO está 
vin<:Uado o magistrado, pelo principio da identidade flslca do 
juiz, quando preside a audiênàa e nela colhe provas orais. 2. 
A $6 roalizaçao de audiência, com Instalação de pericia, ou 
recebimento de memoriais não-vincula o juiz. ( •.. ) 5. Recurso 
especial não conhecido". (REsp 19359 I SP. Rei.: Ministra 
ELIANA CALMON. SEGUNDA TURMA. Julg.: 16/1111999. 
Publicação: OJ 17.12.1999 p. 341: RSTJ VOI. 30 p. 153. Site: 
wv.w.slj.gov.br) . 

Concernente à suposta violação aos arts. 14, § 1•. 
da Lei n• 6.938181 e 21 , da Lei n• 7.347185, consta no voto 
condutor do acórdão o seguinte: 

"(. .. ) tal como sustentei no Agf8\o'O n• 966102. f. 
3251337, nao vislumbro e necessidade de JntervançAo do 
Mlnisténo Publico nos prasentes autos, potQU8, embonl a 
causa de pedir estejtJ lestraada em suposta contamlnsçOO por 
"ar.;ênlo", m11t6rta de direito ambiental, o pedido se restringe s 
simples indonização por dano:s materlBI o moro/. 

Assim. por ser ess~ncialmente patrimonial, a 
pretensão da epelsnte consubstanc/s direito Individual 
dlsponivsl, per.;eguido por pessoa capaz qus, 
conseqOenlemrmte, dispensa lntervsnçflo do 'PaiQuet~ 
conhrlo sensu, ao que discipline o att. 127, de Constituição 
Federei: lncumM ao ltllnistério Público"( ... ) a defase d• 
ordem }uridlca, do r.gim• demoerátko e dos lntw.ues 
sociais e lndiylduils lndt~·. 

Por tais razões, nao hli que se falar em 
responsabilidade objetiva pela spl/csç6o subsidiária do 
comando do art. 21 , da Lsl n" 7.347185. combinado com o art. 
6•, Inc. VI//, da Lei n" 8.078, tampouco em lnver.;ão do 6nus 
da prwa. mesmo potque, s admissão dessa prerrogatiVa na 
hipótese s~b examjoo não teria qualquer proveito a apelante 
eis que os e/em6f)fos probantes ca/T8ados aos autos acenam, 
em tese, para a não configuraçAo do alegado dano". 

Com afeito. verifico que nas razOes do recurso o 
recorrente não debateu os fundamentos acima explicitados. 
limitando-se a repeür os argumentos expendldos na apelação, 
o que não é suficiente à admissão do recurso especial. 

Ademais. as alegadas ofensas aos arts. 330. inc. I; 
332; 334. inc. 11 e 348, todos do Código de Processo Civil, não 
ensejam a subida deste recurso. eis que através da leitura dos 
argumentos esposados. vislumbro a clara intenção de se 
rediscutir matéria probatória. consubstanc/ada na 
reaprectação dos laudos periciais constantes dos autos. 

Nesse conteX1o, a Colenda Câmara única, apôs 
apn:~fundado exame da controvérsla Inferiu que 

·A existência de laudo pericial constatando que a 
patologia encontrada nos moradores do Elesb§o náo decorre 
de contaminação por arsênio. mas da presença de 
organismos microbiológicos provenientes da precariedade das 
condições sanllãrias, afasta a rasponsebllldade da lndüstria e 
Comércio de Minérios S. A.. notadamente quando o exame 
Individual realizado na vitima constata que a Impressão 
diagnósHca apresentada não apóia a hipótese da 
contaminação atual por arsênio". 

Destarte, para rever esse posiOnamento mister se 
faz a Incursão no ambito probatório, o que õ vedado nesta via 
eleita, nos termos da SüJT>ula n• 07. do Superior Tribunal de 
Justiça. 

Nesse sentido: 

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 
CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA FINS DE FA2ER SUBIR 
RECURSO ESPECIAl. REEXAME DE PROVA . SÚMULA N" 
071ST J. 1. Agravo Regimental lnterposlo contra decisão Que, 
com base na Súmula n• 7, deste Tribunal, entendeu em não 
emprestar caminhada a agravo da Instrumento Intentado para 
lazer subir rBCU'so espedal. negando-lhe, assim. provimento. 
2. Em sede de recurso especial , como é etamentarmente 
sabido. não hâ campo para se revtsar entendimento de 
segundo grau assentado em prova. haja vista que a emissão 
de tal recurso é de, apenas, lllificar a ap&caçâo do direito 
federal. conforme está sedimenCado na Súmula n• 7, desta 
Colenda Casa Julgadora: "a pretensão de simples reexame de 
prova não enseja recurso espedal". ( ... ) 5. Agravo regimental 
improvido". (AGA 225919 I MG. Rei.: Mln. JOS~ DELGADO. 
PRIMEIRA TURMA. Publicação: DATA: 02108/1999. Site: 
www.s~.gov.br). 

Quanto à condenação ao pagamento das custas e 
honorários advocatleios, vejo que. arem de a questão envolver 
matéria de lndole probatória, mais uma vez o recorreote não 
indicou qualquer dispoSitivo de lei tederal SU!>OS!amente 
violado pela decisão InQuinada, Incidindo, ao caso, a SUmula 
n' 284. do Supmno Tribunal Federal: ·~ inadmlsslvet o 
recurso extraordinMo, quando a defici6nc/a na sua 
fundamentação não permitir a exata comp<eensão da 
controvérsia". 

Ressalb> que em reJaç6o a essa quesllo, esta Corte 
decidiu em confonnldade com o entendimento do Supetior 
Tribunal de Justiça, senlo vejamos: 

"AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. HONORÁRIOS AOVOCATICJOS. 
SUCUMB~NCIA RECIPROCA. ALEGADA AUsêNCIA DE 
RAZÃO NA PARTE OISPOSITIVA DA DECISÃO QUE DEU 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. NÃQ. 
OCORR~NCIA. ( ... ) Conforme entendimento pacífico deste 
Tribunal e do Pretório E>Celso, "o benelici*rio da ~ 
gratuita não tem direito à isenção da CllndenaçJo nas verbas 
de sucumblncla, mas • slBpenSAo do pegameniO. enquanto 
durar a situaçJo de pobreza, pelo pruo <Mximo de cinco 
anos, findo o qual estarj presc:rtta a obrlgac;Jo. a teor do 
dlsposlo no artigo 12 da Lei n.• 1.080150" (AgRg no Recurso 
Especial 384.021/0F. Rei. Min. Laurita Vaz. DJ 26.05.03). 
Agravo regimental Improvido". (AgRg no Ag 5476991 1!J. Rei.: 
t.tlnlstto FRANCIULLI NEITO. SEGUNDA TURMA. Jutg.: 
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0310812004. P'*>llcaçAo: OJ 18.10.2004 p. 22.9. Sita: 
www.sij.gov.br). 

Por rrn. nec:ess1h1o frisar que as razOes sus1en1adas 
no RICUI'SO especial n3o passam de mera repetição da 
apelação e que envolvem queatões ruja análise já fora 
elvtivada em su;o amplitude, petas vias ordinárias. 

Assim. nego seguimento ao recurso especial. 

lntimem..se. 

Mac:apâ, 16 de agosto de 2005. 

(aJOH-mbarQador AGOSnNO SILVÊRIO JUNIOR 
VIC8-Presldente em Exercido" 

Ma~ffsto de 2005. 

~Ja.~~RES 
/ Oirela<a da SeCI81aria da Cãmal3 UtW;a 

~AIJA\ÍNICA 

RECURSO~~ª'~~~WAQ 

Recarente· ANTONIO FERREIRA CARDOSO 
Advogado: Dr. C L aJO ROBERTO DE OLIVEIRA MONTEIRO 
Recomda: INDUSTRIA E COM~RCIO DE MIN~RlOS SIA • 
ICOMI 
Advogado: Dr. AHTOMIO TAVARES VIEIRA NETO 

VISTOS ETC. 

"AHTÓNIO FERRI!IRA CARDOSO lnle<pós 
RECURSO ESPECIAL ao abrigo do art. 105, 1nc;. 111, alfnea ·a·, 
da Consti~o Federal, contra os acórdãos profer1dos pela 
Colenda Câmara Única desta Cone de Justiça. assim 
emenlados: 

• "CML E PROCESSUAL CIVIL • DANO MORAL E 
lotATERIAL • CONTAIIINAÇÀO POR ARS~NIO • 
TEMPESTlVIDADE • PRINCIPIO DA IDENTIDADE FISICA DO 
JUIZ , FALTA DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL EM 
AUOI~NCIA • NÃO VINCULAÇAo • INTERVENÇÀO DO 
MINISttAIO PÚBUCO • DESNECESSÁRIA • PROVA 
PERICIAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA UDE • 
POSSSIBILIOADE • CONFISSÃO • INEXIS~NCIA ·JUSTIÇA 
GRATUITA· CONDENAÇÀO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS 
• POSSIBILIDADE • APLICAÇÀO DE MULTA • 
IMPERT1N~CIA • EXAME INDIVIDUAL QUE CONCLUI 
PELA NÀO CONTAIIINAÇÀO • INOCORR~NCIA DE PROVA 
CONCRETA EM CONTRÁRIO • PEDIDO IMPROCEDENTE • 
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1) A 
superveniência do recesso torense seguido de férias coletivas 
e leriado. o;uspende o prazo recursal prosseguindo-se a 
contagem a partir do primeiro dia útil segl.inle à interrupção: 2) 
~ lnapllcàvel o Principio da Identidade Flsica do Juiz quando 
nilo houver colheita de prove oral em audiência. Precedentes 
dMta Corte e do SUperior Tribunal de Justiça: 3) N~o obslllnte 
a pretensão ínlcial decorrer de questão ambiental, 
desnecessária é a lntervençao do Ministério Público, eis que o' 
pedido de ind81Uaçlo. por ser essenciaknente patrimonial. 
consubstancia direito Individual disponlvet: 4) Mostrando-&e os 
laudos periciais constantes nos atJlOS suficientes para 
rlllj)aldar a livre convicçio do magistrado. admite-se o 
julgamento antecipado da lide. indefer1ndo·sa a produçio de 
provas Inócuas, como as que dizem 'respeito a aspectos Jâ 
esdareados, segundo os eiemon10S dos autos: 5) Há 
confissão. quando a pane admite a verdade de um fato 
contrário ao seu Interesse e favorével ao advetsário. 
produzindo uma presunção relaliva de YSI3Cidade que deYS -
analisada pelo juiz em lace de todo o contexto probatól1o 
carreado no P<OC8SSO: I) Ao benefodarlo vencfdo da 
aSSistência judió:llia pode - imposta condenação em custas 
e honorãrios a<Mx:alldos, ftcando, lr:xfavla, suspensa a 
obrigação enquanto persistir o estado de pobreza. até cinoo 
anos. quando. ~ntao. a divida será extinta pela pnasaiçio; 7) A 
existência de Laudo Pericial constatando que a patologia 
encontrada nos mol3dores do Elesbão n3o decorre de 
contaminação por arsêfllo. mas da pteSença de organismos 
microbiológicos provenientes da preariedade das condições 
sanitárias, afasta a responsablldade da lndúsl1\a e Comércio 
de Minêrios S.A.. notadamente quando exame Individual 
realizado na vitima conatata que a lmpresslo di31P'6slica 
aprese<Uda n3o apóia a hipótese de CIC>fúminação atual por 
arsênio: 81 A multa conslanle do parágafo únla:l do art. 538. 
do Código de Processo CMI, s6 tem cablmemo nos c,aso da 
utifozaçào de embargos dedat8tórios com fim procrastinatório: 
~~ Recurso a que &e nega provimento. (T JAP • AC n.• 2055105 
• A.cón!ão n.• 7882 - Rei. MELLO CASTRO • Cêmara Única ·I. 
2EW412005 ·v. Unánimo - p. 1010512005 ·DOE n.• 3515 ). 

"CIVIL E PROCESSUAl CML • EMBARGOS DE 
OECLARAÇioo • PREQUESnONAMENTO • MA'I91A 
AMPLAMENTE DISCUTIDA NO VOTO CONDUTOR DO 
ACORDAo - AUS~NCIA DE OMISSÀO, OBSCURIDADE OU 
CONTRADIÇÀO • NÃO CONHECIMENTO. 11 Os embarQOS 
deClaratórios não se pteStam a reapredar, ainda que soD o 
manto de IJ'eQUestionamenlo. questões já esclarecidas no voto 
condutor do acórdão recorrido: 2) Ante o cara ter lntegrativo dos 
Embargos de Declaração. deies n3o se conhece quat>do 
Inexistir alegação de omissão. obsculdade ou contradição; 3) 
Recurso não coMecido".(TJAP • EOAC n.• 2055105 • Acótd3o 

·n.• 8057 · Rei. MELLO CASTRO • camata únlc<l • j . 
3110512005. v. Umnlme - p. 2010612005 • DOE n.• 3543 ). 

Nas razões recursais. sustentou que a Câmara Úróca 
desta Corte de Justiça equivocou-se quando não aplicou o 
principio da idenlidade flslca do Juiz ê hipótese dos autos, 
porquanto a Magistrada de primeiro grau revogou ato 
antenormente determinado pelo Juiz Titular e julgou 
antecipadamente à lide, demonstrando desconhecer a causa e 
Incorrendo em diVefsos GiroS que. no seu entendimento, 
levaram-na a senlenciar contrariamente h p<oYas dos autos. 

Asseverou que nenhum dos p:ocessos relativos âs 
ae&!s de indenizacao Impetradas contra a recorrida foram 
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julgados pelos juizes Ululares. merecendo advertência da -
CorregedoJia deste Tribunal de Justiça. 

Alegou que o acórdao necoo1do contrariou os arts. 14, 
§ 1". da Lei n• 6.938181, o art. 21 da Lei n" 7.347 e a Lei n• 
8.07&'90, haja vista que em se tratando de polUição ambiental. 
a responsabilidade civl é Objetiva, com lnverdo do 6nus da 
proYa, bem como haveria necessidade de Intervenção do 
Ministério ~fco. por vert1ar a hipótese de "relaçio da 
an~umo de bem púbRco (ar e égua), bem de uso comum do 
pow·. 

Sustentou que a decisão colegiada afrontou os 
seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) art. 330. 
Inc. I, pois a lide versa sobre ques1ões bastante complelcas, da 
dlrafto e de r.to; b) art. 332, ela que a decisão foi conlnlrla h 
provas dos autos. desconsiderou a prova pericial conclusiva 
produzida pela UFPA, inletprelólndo de forma equivocada a 
prova técnica da lavra do lnstillJlo Evanctro Ct\agas e foi cmlssa 
q~to ao pedido de elaboraçlo de terceiro exame: c) art. 334. 
Inc. 11 , e art. 348. porquanto n3o !QI considerada a confissao da 
recorrida quanto a mat«<a de lato, em sede de con1estação. 

lrreslgnou-se com 1 sua condenaçlo ao pagamento 
doS honorários adwcatldos, alegando aer exorbitante. pois é 
beneficiário de jus11ça QniÜia, uslm corno não foi considerado 
o eleYado nllmero da recurooe prolelatórioa lnlerpoe10S peta 
recon1da, Msando que a miA!a a ela cominada, por RtlgAncfa de 
má fé, é Inferior ao valor da condenação que lhe foi impos1a. 

Allrmou a existênda de tratamento des9Jal às partes 
do processo. pois os autoces das aç6es de naparaçAo por dano 
ambiental foram lnllmlldos somente pelo Diário Oficial do 
Estado, cuja public<lçlo da sentença deu·se de forma genérica, 
ao pauo que o proru<ador da recorrida foi Intimado 
pessoalmente pelo oficial de jus~ça . 

Requereu. ao ftnal, a admissão do recuno especial, 
relormando-se a deàsAo hoStiliZada. 

Em contra-<azõea, a recorrida pugnou pela 
nadmlulo ou pelo n3o conheclmanlo do r8CUISQ especial. eis 
que nlo foi Indicado o dlsposltiw de lei federal, em lese. 
violado pelo acórdão, bem como por entender que o reoorranle 
busca, na v.dade. a reavaliação do conjunto probatório dos 
autos. 

~o relatório. 

Passo a eGminar os pressupostos de 
lldmisalbllldade. 

O rearso é P<óprio a adequado, lendo em vista que 
a causa foi c!ecldida a t.nanmldade e em Ultima instância. 

~ tempestivo, haja visUI que o acórolo proferido nos 
embargos de declar.lçlo foi publicado no Oiario Oficial do 

Estado em 20106/05, com cira.hçlo em 21106/05, e o ri!CI.WSO 
especial foi protocolado em 06107105, portanto, no último dia do 
prazo previsto no art. 508 do Código de processo Civil. 

Verilico que o recorrente é beneftclário da justiça 
gratuita, dispensando-se o pagamento das despesas com o 
porte de remessa e relômo dos autos. 

Presentas. tembém. a legitimidade e o Interesse 
processual, porquanto se lnSI.fge contra declslo que lhe é 
desfawr.lvet. 

Todavia. percebo que o recurso especial n3o 
preenche outros reqtJsltos indispensáveis ao seu segLimOf'lo. 
Vefamos. 

O recorrente ao alegar a lnobse<Wncia do principio 
da Identidade flslca do juiz, n3o especificou expressamente 
Qual o dispositivo de lei federal, em tese. violado pelo iiQirdlio 
vergastado. 

O aresto expressou o entendimento de que o 
principio da identidade !laica do juiz n6o Pfevalece quando n3o 
toower a produção de proya Ol'al em audiência. 

Aliás. essa c:onclusão respalda-se em l)feCedentes 
do Superior Tribunal de Justiça, que, por ai só. gera obstáculo 
ao tránaito do especial. Senlo vejamos: 

"PROCESSO CIVIL E AOMINISTRATNO - ÁREA 
NON AEDIFICANOt: FISCALIZAÇÃO ESTADUAL. 1. S6 está 
vtncUado o maglslrado. pelo princ;lpõo da identidade r151ca do 
juiz, quando preside a aldéncla e neia colhe provas orais. 2. A 
aó real~ de audiência, com instalaçAo de perlcfa, ou 
recebimento de memoriais nlo-vtncüa o Iuiz. ( ... ) 5. Recurso 
~ n3o conhecido". (REsp 193!19 I SP. Rei.: Ministra 
EUAHA CALMON. SEG\JNOA TURMA. Jljg.: 16/1111Qil9. 
Publicação: DJ 17.12.19119 p. 341: RSTJ vcl. 30 p. 153. SUe: 
--·~-goY.br). 

Concernente~ o;uposta violação aos arts. 14, § 1•. da 
Lei n' 6.938181 e 21. da lei n• 7.347/85, consta no wlo 
condutor do acórdão o sagulnte: 

"( ... ) 181 como 3U51enlel no Agrevo n· 96Ml2, f. 
3251337, não vislumOto o neceuidade de ini8Mlnçlo do 
Ministério Público nos presentes ootos, porque, embora o 
causa do pedir e$teja last~~~ada em suposta contaminsç4o por 
•arsênio", matéria d9 dlrBito ambiental, o podido se mstrlnge a 
simples lndeniz.a#O por danos malllrial e moro/. 

Assim, por ser O$SencJD/mente patrimonial, a 
pretensão da llp8/anle r:onsubstancla dimito individuei 
dispon!WJI, perseguido por pessoa capaz quo, 
conseqüentemenlll, dispensa llli81Wnçio do "Paa'quet~ 

contrario $81J$U, ao qvo disdpOne o art. 127, da Con61i1Wç8o 
Federal: Incumba ao Mlni#IWio Público"( ... ) • defau d• 
ordem juridiu, do t9f1/me de~l/co e dos lnhH'asus 
SOf:/a/6 e IM/vldwt/s /ndls~",. 

Por tais mzóo6, nlo há q!IB sa falar om 
responsabilidade objetivo pela oplicoçio subokliárla do 
comando do art. 21, da Lei n• 7.347185, combinado com o art. 
6', Inc. VIII, da LBI n• 8.078. t&mpouco om inversoo do ónus da 
prova, mesmo porque, a edm/$$/!0 dessa prerrog8liva na 
hipótese sub examine não lllna qlllll9_,_ proveito a apelsnle 

Pâg. 52 

eis que os o/eme<>los probantlls caneados 110$ eutos a<:el18tn, 
em lese, p/1(118 não confi(IIH8ÇIJo do 3legado dano". 

Com efeito, vetllico que nas razões do recurso o 
rO<:OrTente nao debateu os fundamentos adma I!JCI)flcitados. 
limitando-se a repetir os argumentos expandidos na apelação. 
o que n.eo é sufldente ~ admiwo do recurso especial. 

Adernais, as alegadas ofensas aos arts. 330. Inc. 1: 
332; 334. Inc. 11 e 348, todos do Código de Processo Ci\11, nio 
ensejam a subõda deste nocurao. eis que a!Javés da leitura dos 

a~en1os esposados, visll.rnbro a clara lntenc;lo de se 
rediscutir matéria probalórla, consubstanciado na reapreciação 
dos laudos periciais conslanles dos autos. 

Nesse contexto. a Colenda Câmara única, ap6s 
aprofundado exama da controvétsla Inferiu que 

"A elÕstênda de laudo perldal constatando que a 
patologia encontrada nos moradores do Elesbão n3o decorre 
de contaminação por arsênio. mas da presença de organismos 
miaobiológicos provenierus da precariedade das condições 
sarót.arlas. afasta a responsabilidade da lndúslria e Comércio 
de Minérioe S. A., notadamente quando o exame individual 
realizado na vitima constata que a Impressão diagnOstica 
==~a n3o apóia a hipótese de contaminaçio atual por 

Destarte. para rever esse posionamenlo mister se faz 
a lncurslo no ~blto probatório, o que é vedado nesta via 
eleita, nos tennos da Súmula n• 07, do Superior Tribunal de 
Justiça. 

Nesse sentido: 

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 
CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO 
DE INSTRUMENTO PARA FINS DE FAZER SUBIR 
RECURSO ESPEaAI.. REEXAME DE PROVA - SÚMULA N" 
071ST J. 1. Agra..a Regi montar Interposto ex>nlra decisão que, 
com base na Sí.rnula n• 7. deste Tribunal. entendeu em não 
emprestar caminhada a agravo de lns1n.rnento intentado para 
fazer subir rectno especial, negando-lhe. assim, provimento. 
2. Em sede de recutSO especial. como é elementarmente 
sabido, não há campo para se reviSar entendimento de 
segundo grau assentado em PfOva. haja vista que a omissão 
de tal recutso é de, apenas, unificar a ap~cação do direito 
federa l, conforme estâ sedimentado na Súmuta n• 7, desta 
Colenda Casa Julga~ora: "a pretensão de simples reexame de 
prova n3o enseja recurso espeCial". ( ... ) 5. Agravo regimental 
Improvido". (AGA 225919 I MG. Rei.: Mln. JOSÊ DELGADO. 
PRIMEIRA TURMA. Publi~o: DATA: 02108/1999. S1te· 
wv.w.slj.gov.br). 

Quanto à condenaçlo ao p~monto das custas e 
honorários advocaUcios. vejo que, além de a queslllo enwlver 
maliltla de indole probatória. mais uma vez o recorrente n3o 
Indicou qualquer disposltiw de lei federal supostamente violado 
pela decisão inquinada, Incidindo. ao caso. a Súmula n• 264, 
do Supremo Tribl.rlal Fed«al: "IÕ inadmlsslvel o recurso 
extraordinário. quando a doficléncla na sua fundamentação não 
perml~r a el<õlta compreendo da controvérsia". 

Ressalto que em relação a essa queslllo, esta Corte 
decidiu em conformidade com o enlendlmento do Superio< 
Tr1bunal de Justiça. senão vejamos· 

"AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. HONORÁRIOS AOVOCATICIOS. 
SUCUMstNaA RECIPROCA. ALEGADA AUS~NCIA OE 
RAZÃO NA PARTE OISPOSITIVA DA DECISÃO QUE DEU 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. NÃO
OCO~NCIA. ( ... ) Conforme entendimento pacifico deste 
Tribunal e do Pr81Órlo Excelso, •o beneficiário da jusUça 
gratuita nio tem direito à lse~o da condenação nas verbas 
da sucumbência. mas a suspendo do pagamento, enquanto 
durar a Situação da pobreza, pelo prazo máximo de cir.co anos. 
findo o qual estará prescrita a obr1gaçAo, a teor do disposto no 
artigo 12 da Lei n.' 1.060/50" (AgRg no Recurso Especial 
'364.021/0F, Rei. M1n Laurita Vaz. DJ 26Jl5.03). Agraw 
regimental improvido' (AgRg no Ag 547699 I RJ. Rei.: Ministro 
FRANCIULU NETTO. SEGUNDA TURMA. J~.: 03/0812004. 
Publicação: DJ 18. t 0.2004 p. 229. Sita: v.w.v.sQ.gov.br). 

Por fim, necess.irlo Msar que as razões sustentadas 
no recurso especial n3o passam de mera repetição da 
apelaçlo e que envolvem quesiÕeS "'4'1 análise jâ fora 
efetivada em sua amplitude, oelas via a ordinárias. 

Assim. nego seguimento ao recUtSO especial. 

lntimem~e. 

Macapâ, 16 de agosto de 2005. 

{a)Oesembargador AGOSTINO SllváliO JUNIOR 
Vlco.Presldente em EICIWCicio" 

Macap6, 17 de agosto do 2005. 

r{ Be~1'Ãl'IREs' 
Diretora da Secretarlll da Cémara única 

C AMARA ÚNICA 

Recorrenta: JUVENAL COELHO MORAIS 
Advogado: Dr. C~UO ROBERTO DE OLIVEIRA MONTEIRO 
Recorrida: INDÚSTRIA E COM.:RCIO DE MIN~RIOS SIA • 
!COMI 
Advogado: Dr. ANTONIO TAVARES VIEIRA NETO 

VtSTOS ETC. 

. 
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JlNENAl COELHO MORAIS lnterpOs RECURSO 
ESPECIAL nos tennos do art. 105, Inc. 111, alínea ·a·, da 
ConsUtuiçio Federal, oontra os ao6td8os proferidos pela 
Colenda ~mara Úrka desta Corte de Justiça, assim 
ementa doe: 

•CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • DANO MORAL E 
MATERIAL • CONTAMIHAÇAo POR ARS~NIO • 
TEMPESTMDADE • PRINCIPIO DA IDEN'TlDADE FÍSICA DO 
JUIZ • FALTA DE REAI.IZAÇAo DE PROVA ORAL EM 
AUDI~NCIA • NAo VINCULAÇAo • INTERVEIIÇAo DO 
MINISTÉRIO PÚBUCO • DESNECESSÁRIA • PROVA 
PERICIAL • JULGAMfHTO ANTECIPADO DA LIDE • 
POSSSIBILIDADE • CONFISSAo ·INI!XlSTtNCIA ·JUSTIÇA 
GRATUITA· CONDENAÇAo EM VERBAS SUCUMBENCIAIS 

POSSIBILIDADE APl.ICAÇAo DE MULTA • 
·IMPERTIN~CIA • EXAME INDIVIDUAL QUE CONCLUI 
PELA NÃO CONTAMINAÇÃO • IHOCORR~NCIA DE PROVA 
CONCRETA EM CONTRÁRIO • PEDIDO IMPROCEDENTE • 
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1) A 
superveniência do recesso forense seguido de férias coletiva• 
e IB<lado, suspende o prazo recursal prosseguindo-se a 
oontagem a partir do primeiro dia utii seguinte a Interrupção; 2) 
~ inaplic.ivel o Principio da Identidade Flslca do Juiz quando 
nllo houver colheita de prova oral em audiência. Precedentes 
desta Col1e e do Superior Tribunal de Justiça: 3) Não obstante 
a pretensão Inicial decorrer de questao ambieotal, 
desnecessaria é a lnt...-,çAo do Ministério Publico, eis que o 
pedido de Indenização. por ser essencialmente palrimorôal, 
consubstancla direito Individual disponlvel; 4) Mostrando-se os 
laudos periciais constantes nos autos suficientes para 
respaldar a IM8 oonvlcçac> do magislnldo, admite-se o 
julgamento antecipado da lide. indeferindo-se a produção de 
provas lnóo.Jas. c:omo as que dizem respel lo a aspectos ~ 
esclarecidos. segundo os elementos dos autos: 5) Ha 
c:onfisüo. quando a parte admite a ve<dade de 001 lato 
c:ontnlrio ao seu interesse e favorável 80 adverúrio, 
produzindo uma presunçlo relativa de veracidade que deve ser 
analisada pelo juiz em lace de todo o contexto probatõrio 
carreado no processo; e) AIJ beneficiário vencido da 
assistência judlciãria pode ser imposta c:ondenação em custas 
e hononlrios advo<:ailcios. rando. toda\lla, suspensa a 
obrigaçac> enquanto persistir o estado de pobreza, at6 dnco 
anos. quando. entao, a divida será extinta pela prescrição; 7) A 
exislêncla de Laudo Pericial constatando que a patologia 
encontrada nos moradores do Elesbão nAo decorre de 
contaminação por a~. mas da pr8H11Ç3 de organismos 
microbiológicos provenientes da precariedlade das condições 
sanitâr(as. afasta a responsabilidade da Indústria e Comércio 
de Minérios S.A., notadamente quando exame Individual 
realizado na vitima constata que a tmpressAo dlagnóstica 
apreseruda nllo apóia a hipótese de conlaminaçao atual por 

atsênlo; 8) A multa constante do parágrafo ünico do art 538, 
do Código de Proceeso Civil. só tem cabimento nos c:aso da 
utilzaçac> de embargos declaratórios c:om lm procrastinatorio; 
8) Rec..-so a que se nega provimento. (TJAP • AC n.• 2055105 
• Acó<dAo n, • 7882 • Rei. t.ELLO CASTRO • ~mara únk:a • j. 
2610412005 · v. Unllnime. p. 10/0512005 ·DOE n.• 3515 ). 

"CM L E PROCESSUAL CML • EMBARGOS De 
DECL.ARAÇAo • PREQUESTIONAMENTO • MATtRIA 
AMPLAMENTE DISCUTlOA NO VOTO CONDUTOR DO 
AC6RDAo • AIJS~CIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 
CONTRADIÇAo • N.Ao CONHECNENTO. 1) Os embargos 
declaratórios nJo se prestam a reaprec:lar. ainda que sob o 
manto de prequestionameoto, questões jé esclarecidas no voto 
condU1or do acórdAo recO<rido: 2) Ante o caráter integrativo ~ 
Embargos de OeclaraçAo. deles nllo se conhece quando 
Inexistir alegaçac> de orniSÃO. obscurtdade ou contradlçAo; 3) 
Reano nAo conhec:ldo'.(T JAP • EDAC n. • 2055105, • Acón:IAo 
n.• 8057 • Rei. MELLO CASTRO • ~mara Urica • j. 
3110512005 ·v. UnJnlme • p. 2010612005 ·DOE n.• 3543 ). 

Nas razOes recursais, sustentou que a Câmara Única 
desta Corte de Justiça equiiiOCOU-se quando não aplicou o 
principio da Identidade llslca do Juiz a hipótese dos autos. 
porquanto a Magistrada de primeiro gtau revogou ato 
anteriormente doltl(minado pelo Juiz Titular e julgou 
antecipadamente a lide, demonstrando desconhecer a causa e 
incorrll(ldo em dlve<$0S erros que, no seu entendimento, 
levaram-na a sentendar contrariamenta ., provas dos autos. 

Asseverou que neohum dos processos relativos as 
ações de Indenização Impetradas contra a recorrida foram 
julgados pelos juizes tib..UrH, m..-ecendo ""-16ncia da 
Corregedoria deste Trt>unal de Justiça. 

Alegou que o ac:órdAo recorrido oontrartou os arts. 14. 
§ 1'. da Lei n• 6.938181 . o art. 21 da Lei n• 7.347 e a Lei n' 
8.078190. haja vista que em 58 tratando de poluiçJo ambltWai, 
a responsabilidade civil á objetiva. com ~ do ()nus da 
prova. bem c:omo haveria necessidade de intetvençAo do 
Ministério Publco. por versar a hipótese de 'relação de 
consumo de bem púbico (ar e água). bem de uso com001 do 
povo'. 

Sustentou que a declsAo c:oleglada afrontou os 
seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) art. 330. 
Inc. I, pois a lide versa sobre questões bastante complexas. da 
direito e de fato; b) an. 332, eis que a decido foi oontnlrla as 
provas dos autos. desconsiderou a prova pericial c:ondustva 
produzida pela UFPA. Interpretando de fo<ma equivocada a 
prova técnica da lavra do Instituto Evandro Chagas e foi omissa 
quanto ao pedido de elabofaçlo de terceiro exame: c) art. 334, 
Inc. 11, e art. 348, porquanto n~ foi considerada a oonfissAo da 
rec:orrida quanto li matéria de fato. em sede de contestação. 

lrresignou-se com a sua c:ondenação ao pagamento 
dos honoolrios advocatleios. alegando - exorbitante. pois é 
benellc:iãrio da )usUça gratuita. assim como nAo foi considerado 
'o elevado número de recur!IOS protelatórios interpostoa pela 
reoon1da. frisando que a multa a ela c:ominada. por NtigAnda de 
má fê, é inferior ao valor da condena~ que lhe foi Imposta. 

Mrmou a elistMcla de tratamento desigual is par1es 
do proc:asso. pois os autores das aç6os de reparaçio por dano 
ambiental for.~m intimados somente pelO 01ér1o Oficial do 
Estado, cuja publlc:açlo da sentença deu-se de forma genárk:a. 
eo pauo que o procurador da reconida foi Intimado 
pessoalmente pelo olk:lll de justiça. 

Requereu, 80 final. e admissio do rewrso especial, 
reformando-se a declsAo hostlazada. 
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Em oontra-raz6es. a recorrida pugnou pela W>admissAo 
ou pelo nlo corlleclmento do recc:so espedal, eis que não foi 
indicado o dspositivo de lei federal. em lese, violado pelo 
acórdAo. bem como por entender que o recorrente busca. na 
verdada, a raavaliaç3o do ~\.fito probatól1o dos aut>s. 

~ o relatõrio. 

Passo a examinar os pressupostos de admissibilidade. 

O recurso á próprio e adequado. tendo em vista que a 
causa foi decidida à unanimidade a em ultima InStância.' 

E tempestivo, haja IAsta que o a- prolerido nos 
embargos de dedaraç3o foi publicado no Diário Ofldal do 
Estado em 20/06105, com draJiaçloo em 21/06105, e o recurso 
especial foi protocolado em OE/07/05, portanto. no últlmo dia do 
prazo previsto no art. 508 do Código de Procasso· Civil. 

Verilk:o que o rec:orrente á beneficiário da jusHça 
gratuita, dispensando-se o pagamento das despesas com o 
pOrte de remessa e retomo dos autos. 

Presentes. também, a legitimidade e o Interesse 
processual, porquanto se Insurge contra dedsAo que lhe é 
desravorâ:vel. 

Todavia. percebo que o recurso especial nllo preenche 
outros requisitos indlspensáve's ao sou seguimento. Vejamos. 

O recorrente ao alegar a lnobservênda do principio da 
Identidade fislca do juiz. nAo espedftcou expressamente qual o 
dlsposlti~ de lei federal, em tese. violado pelo acórdao 
vergastado. 

O aresto expressou o entendlmenlo de que o principio 
da Identidade fislca do juiz nJo prevalece quando nJo t1ouvw a 
produção de prova oral em audiência. 

Aliás. essa oonclusAo respalda...., em precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça, que. por si só. gera obstáculo 80 
trânsito do especial. Senllo vaiamos: 

'PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO· ÁREA NON 
AEDIFICANDI: FISCALIZAÇÁO ESTADUAL. 1. Só estâ 
vinculado o meglslnldo. pelo principio da Identidade fisica do 
juiz. quando preside a audiência e nela colle provas orais. 2. A 
s6 reaiiU~ de audiénda. com lnstalaçao de per1cla, ou 
recebimento de memoriais não-vincula o )ulz. ( ... ) ~. Rectno 
especial nAo conhecido". (REsp 19359 I SP. Rei.: Ministra 
ELIANA CALMON. SEGUNDA TURMA. Julg.: 16111/ 1999. 
PlAlllcação: DJ 17.12.1999 p. 341; RSTJ vol. 30 p. 153. Slte: 
- .aij.gov.br). 

Conc:ernente a suposta vtolaçao aos arts. t•. § 1'. da 
Lei n' 6.938181 e 21. da Lei n' 7.347185, consta no voto 
c:ondutor do acórdAo o seoulnte: 

'( ... ) tal como sustenrel tlO AgtaVO n' 96&'112, f. 
3251337, n11o llis/umbto a ntCUsidade diJ lntervençilo do 
Mln/s/jrio Público nos presenres autos, porque, embora a 
causa de pedir ure}a lastreada em suposta contaminsçAo por 
'IJI$In/o', mat&rla de df,.;to ambienls/, o pedido se testrtnge a 
simples índeni>..;lo por danos material e moral. 

AS$/m. por ser essencialmenle patrimonial, a 
pret.,..,., da ~nre consubsrancia direito indMdual 

dlsponlvel, perseguido por peuca capaz que, 
conseqrJenremenre. dispenu Intervenção do "f>arrluel'. 
conlrMio Hnsu, ao que disclp~na o art. 127, da Cons1/tulç~ 
Fed«al: Incumbe 10 MlnllliMo Hlblk:o"(-.) a d«Na da 
on:1em }uridlr:e, do regime democ~tko • dos Interesses 
aocl•ls •lodlvlduals lnd~ 

Por fala ~~. nAo ~ que se falar '"" 
responsab/r/dade objetiva pela aplicaçlo subsidiária do 
comando do art. 21, da Lei n' 7.347/85, combinado com o art. 
6', Inc. VIII, da Lei n' 8. 078, ternpouco em inversão do ónus da 
prova, mesmo porque, a Bdmlss/Jo dessa preiTOgartve na 
hlpôtase sub eJlíl!l!lr!t n1o teria qualquer proveito a apelante 
ais qoo os elementos ptebantes can-eados aos autos acenam. 
em la se, p8l'8 o nlo conflguraçllo do alegado dano·. 

Com efello. verlftço que nas razOes do noano o 
recorrente nAo debateu os fundamentos acima explicitados. 
llmita...OO..e a repetir os argumentos expandidos na apelação. 
o que nAo á suficiente A admlssAo do recurso especial. 

Ademais, as alegadas orensas aos arts. 330. inc. 1: 
332; 334. Inc. 11 e 348, todos do Código de Processo Civil, nAo 
ensejam a IUblda deste recurso, eis que através da leitura dos 
argumentos esposados, vislumbro a clara lntençlo de se 
redlscutr mat6ria probatória, c:onsubslanciada na reapreciaçjo 
dos laudos periciais constantes dos autos. 

Nesse contexto. a Colenda Câmara Única, após 
aprofundado exame da controvársla Inferiu ~ 

'A existMda de laudo pericial constatando que a 
patologia encontrada nos moradores do Eleabio nAo decorre 
de oontamlnaçAo por ars6nlo, mas da ~de organismos 
mleroblológlc:os provenleNes da precariedade das condiQÕel 
sanitárias, alasla a responsabilidade da Indústria e Comércio 
de Min6riotl S. A. notadamente quando o exame individual 
realizado ne vruma constata que a lmpreuio dlagnóstlca 
apresentada nllo apóia a hipótese de contaminação atual por 
arsênio'. 

Destarte. para rever esae postonamento mister se faz a 
lncursAo no ~mblto probatório. o que é vedado nesta via eleita. 
nos termos da SilmoJa n" 07, do Superior Tr1bunal de Justiça 

Nease sentido: 

'PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL 
CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO 
DE INSTRUMENTO PARA FINS DE FAZER SUBIR 
RECURSO ESPECIAL REEJW.4E DE PROVA · SúMULA N" 
07/ST J. 1. lqllvo Reglm.-ltallnterpoao ccri'a decido que, 
com base ne SCmoJa n• 7, deste Tribunal, .-lllndeu em nJo 
emprester camimlcll a ewaw de lnl1n.menm lnlenlado para 
fazer Slblr recurso especlll. negando-lhe, assim, provlmenlo. 
2. Em seda da raano eopeda~ como ê alernentannenle 
ubldo, nlo há campo para se revisar enlllndlmento de 
segundo grau assentado em prova, haja vista que a emlsdo 
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de tal recurso á de, apenas, un111<:ar a apllcaçao do direito 
federal. conforme está sedimentado na &:.nula rf' 7, desta 
Colenda Casa Julgadora: ·a pretensão de simples reexame de 
prova nAo enseja recurso especial". ( ... ) 5. Agravo regimental 
Improvido'. (AGA 225919 I MG. Rei.: Mln. JóS1: DELGADO. 
PRIMEIRA TURMA Publlcaçac>: DATA: 02/0811999. Sfte; 
- .stj.gov.br). 

Quanto A oondenaçac> 80 pagamento das custas e 
honon!rios edvoc:atk:ios, vejo que. al&n de e questão envolver 

matMa de !ndole probatória, mais uma vez o recorrente nAo 
Indicou qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado 
pela decisão Inquinada, Incidindo. ao caso, a Súmula n• 284. 
do Supremo Tribunal Federal: ·~ inadmisslvel o recurso 
extraordinário. quando a deficiência na sua fundamentação não 
permitir a e:xata c:ompreensio da controvérsia'. 

Ressalto que em relação a essa questão. esta Corte 
decidiu em c:onformldade c:om o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça. senllo vejamos; 

'AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. HONORÁRIOS AOVOCATiCIOS. 
SUCUMB~IA RECiPROCA. ALEGADA AUS~NCIA DE 
RAZÃO NA PARTE DISPOSITIVA DA DeCISÃO QUE DEU 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. NÃO. 
OCORR~NCIA ( ... ) Conforme entendimento pacifico deste 
Tribunal e do Pretória Excelso, •o beoef!Ciário da justiça 
gralulta nAo tem direito é Isenção da c:ondenaçac> nas verbas 
de sucumbência, mas é suspensAo do pagamento. enquanto 
durar a sltuaçac> de pobreza. pelo prazo máximo de dnco anos. 
findo o qual estará presçrita a obrigaçao, a teor do disposto no 
artigo 12 da Lei n.• 1.060150' (AgRg no Recurso Especial 
3&4.021/0F. Rel. Mln. Laurita Vaz. DJ 26.05.03). Agravo 
regimental improvido'. (AgRg no Ag 547699 / RJ. Rei.: Ministro 
FRANCIULLI NETTO. SEGUNDA TURMA Julg.: 03108/2004. 
Publicaçao: DJ 18.10.2004 p. 229. Site: WWN.sq.gov.br). 

Por ftm, necessário frisar que as razões sustentadas 
no rec:<n<> especial náo passam de mera repetiçao da 
apelação e que envolvem questões ruja análise já fora 
ereuvada em sua amplitude. pelas vias ordiN!rias. 

Assim, negG seguimento ao recurso especial. 

lnUmem-se. 

Macapá. 16 de agosto de 2005. 

(a) Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR 
\llce-Presldeote em Exercido 

Maca pá. 17 de aposto de 2005. 

r! Be~ PALHETA P!RES 
f Diterora da Saaelaria da Camara Unlca 

CÃMN!A ÚNIC~ 

SU8SECREJAA~ 

RecorT1111te: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: Dr. MARCOS JOSÉ REAnGUI DE SOUZA 
R8CO<Tido: HÉLIO RUY MATOS PAMPHYUO 
Advogado: Dr. JOS~ MARIA N.cAHTMA FERNANDES 

DeSPACHO 

"Ao reconrido paq, querendo, ohrtar c:onlta· 
nu:6es 110 recurso aapeclaL 

Macap,, 1e de 11g01to de 21105. 

(a) 0... AGOSTINO StLVÉIUO 
Vlc:e-Pruldenta am uerclclo" 

RECUR~ ~ E EXIRAORDINÁRIONA 
ÊfV~(Ia14ms-

R8COil'ente: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: Dr. ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS 
Recorrido: MILTON SILVA ALFAIA 
Ac!vogado: Dr. CARLOS NELSON PICANÇO 

DESPACHO 

• Ao reeorrldo para ofertar c:ontre-<azões 1101 
recursos aapeclale extraordlnirlo. querendo, no prazo 
legal. 

MKapi, 1 e de 11g01to de 2005. 

(a) Dat. AGOSTINO SILVÉRIO 
Vlce-PIMidente em exetclcto• 

---:~-!. 

Bel•. Slm Pires 
Direlor8 da Secrelal1a da Càm.a Únlc:e 

cAMN!A ÚNICA 

IUHECREIN!!A cfvEL 

AGRAVO NO RECUR$0 ES~ çMl. 
E EMBNJGOI DE DECLN!ACAO N.•t.72112Q05 

Agravante: FUNDAÇM.StsTEL De SEGURIDADE SOCIAl. 



Macapá, 18.08.2005 

Advogada: Dr". NAZARI!. SANTANA 
Agravada: MARIA BERNADETE DE MORAES 
Advogada: Dr". ROSE LV DO SOCORRO PRADO CALDAS 

DESPACHO 

"EnCMtlnhe ... ·os 11Uto5 110 Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça, com n noun homenlll". 

Maeapá, 12 de llgOitO de 2005. 

(a) Des. oOOI.AS EVANGELISTA 
Vlce.Presidente" 

Agravante: ESTADO o·o A.IIAPÁ 
Advogada: Dr". JOSIMARY ROCHA DE VILHENA 
Agravada: NORMASILVANA LIRA MORAES 
Advogado: Dr. ROBERTO JOSÉ NERY MORAES 

DESPACHO 

"Ene.mlnhe•• oe autos ao Egrfglo Superior 
Tribunal de Justiça. com n noesas homenages. 

Mecapâ, 12 de 11g05to de 200!. 

(a) Des. o0oLAS EVANGELISTA 
Vlce..f>resldenta" 

~~to de2005. 

pl Bel~he!af'ire 
olretora da Seaetaria da Camara Única 

CAM.ARA ÚNICA 

!il!_~CRETARIA CfvEL 

Agravante: MUNICIPIO DE MACAPÁ 
Advogado: Dr. JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 
Agravado: FRANCISCO ODILON FILHO 
Advogado: Dr. CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIKVEIRA 

DESPACHO 

'Ao Agravado para contraminutar, querendo, no 
prazo legal. 

Macapâ. 12 de agosto de 2005. 

(a) Des. o0GLAS EVANGELISTA 
VIce-Preside-" 

Agravante: MUNICÍPIO DE MACAPÁ 
Advogado: Dr.~É HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 
Agravado: FRANCISCO OOILON FILHO 
Advogado: Dr. CARlOS AUGUSTO TORK DE OUKVEIRA 

DESPACHO 

'Ao Agravado para !Xlntramlnutar. querendo, no 
prazo legal. 

Macapâ, t2 de agosto de 2005. 

(a) Des. o0GLAS EVANGEUSTA 
VIce-Presidente" 

AGRAVO NO RECUi~'ia'"JlOS EIIBARGQS DE 

~LAÇ C~N.• U01/20G4 

Agt3vante: ESTADO DO A.IIAPÁ 
Advogado: Dr. MARCOS JOSÉ REÁTEGUI DE SOUZA 
Agravado: MÁRIO NUNES TORRJNHA 
Advogado: Dr. CAIIECRAH JOSÉ DA SILVA E OliTRO 

DESPACHO 

'Ao Agravado para !Xln!ramir>.rtar, qu-.do, no 
prazo legal. 

Macapá, 16 de agosto de 2005. 

(a) Des. AGOSTINO 81LVÉRIO JÚNIOR 
Vlce.PI'Hldenta em exen:lelo" 

AGRAVO NO REÇUR$0 ESPECIAL NA 
APELACÃO CIVEL N."1.791rl004 

Agravante: MUNICIPIO DE Mlfi;N>Á • 
Advogado: Dr. JOS~ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 
Agravado: ROSILDA RAMOS DOS SANTOS 
Advogada: Ora. CLEIDE ROCHA DA COSTA 

DESPACHO 

r A Agravada, para contnomlrúar, querendo, no 
prazo legal. 

Macap6, 12 deagosll) de 2005. 

(a} Des. oOGLAS EVAHGEUSTA 
' Vi~rwldente" 
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AGRAVO NO R~RSO ESPEC.W. N~ 
~C. 1.. N.0 1117/2005 

.; 
Agravante: BANCO ABN AIIRO REAL SIA 
Advogado: Dr. HORÁCIO MAURIEN F. DE MAGALHAES 
Agravado: RAIMUNDO GOttEa DA COSTA 
Advogada: Dra. JOSINETE MARIA DASH..VA COSTA 

DESPACHO 

"/W AQravado, para <Xlniramlootar, querendo. no 
prazo legal. 

Macapá. 12 de agosto de 2005. 

(1) Des. OOGLAS EVANGELISTA 
VicH'residanle" 

Mlcapâ/AP~· ... .,? .. ._ 
Bel". Sim alheta Pires 

Diretora da tarta da <:Amara única 
I 

CAMAAA ÚNICA 

IUISSECRETARIA CfvEL 

Agmvante:FUNDAÇAo SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL 
Advogada: Ora. NAZARÉ SANTANA 
Agravada: MARIA BERNADETE DE MORAES 
Advogada: Ora. ROSELY DO SOCORRO PRADO CALDAS 

DESPACHO 

"Encaminhem ... os IIUtos eo Excelso Supremo 
Tribunal Federal, com n noesn homenagens. 

IIIIICIIpâ, 12 de agosto de 2005. 

(a) Des. OOGLAS EVANGELISTA RAMOS 
Vloo·Presldente" 

SUBSECRETARIA C!vEL 

Agravante: ESTADO DO AliAI' Á 
Advogada: Ora. JOSIMARY ROCHA DE VILHENA 
Agtavada: NOIUIASILVAHAURAMORAES 
Advogado: Dr. ROBERTO JOSé NERY MORAES 

DESPACHO 

"Enc.nlnhem ... os IIUtoe ao Excelao Supremo 
Tribunal Federei, com n nosan homenagena. 

Macapl, 12 de agosto de 2005. 

(a) Des. o0GLAS EVANGELISTA RAMOS 
VIce .Presidente• 

Maoagosro ae ~· 

1'/ Bel". a Palheta Pires 
6tre1ora da Secretarie da <:Amara Única 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ISHCIAIS 

PAliTA C. Jlllo.uEIVTOS Offn005 

O F...,.i<NIIoimo Saolw I .. - MJriallo. -lo da Colooda T"""" 
Rccw~. ~ c;c* 1 todol 01 lalaaaaclola ao. q~~e Waa o prac:a1e EDITAL. 
... ---tlw-. quo .. dia 24- 200S, q-fein. b 17:00 
horM 11K...D1 ICI&iq cxdja4rja .... == • ... do ANEXO 00 FÓRUM 
DESEMBAR<iAOOit IJW. DE MIRA. Jaliur.tH 1 272' S<a1o O!dWria. 
Plll l"'-dot- llbai1o tcladonadol. em Cllj1 O<aliAo- 1 
publica;io doo oc:6tdloo ...._ dot l"'-•• od1 p~~>lí:ridoo. 

t 

H"Ric!00' ~/2QQ4 ~tr..~ . 
Qosoe: ~ ANUVIT DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA 
Origem: SECRET~ DA nJIUoiA RECURSAl 
ApoloNo(o): ALBERTO AHORADE CRUZ 
AdVOgodoo: CfcERO IIORDAI.O JÚNIOR 15Z.Q,t,8/AP 
Apeladc(a~ ETEL~ BENTO COSTA 
Rololor: CARLOS ALBERTO CANEZ1N 

~-0C)Q(W2005 IW N' J'mcmo· ~ 
Qosoe: r.l.f.NDo\00 DE SEGURANÇA 
Orlgom: SECRET~ DA~ RECURSAl 
~·~ ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL DA AMAZONIA ASSEAMA 
,o\dVOgodoo: JOAO HENIIIOUE SCAPtl ~BIAI' 
Apetosto(at, MM. JUizA DE DIREITO SUIISTilVTA DOS JECC lARISSA 
NORONHA ANTUNES 
Relotor. ROGI:RIO 1'\.tjFAS 

ICf!lctno:~ tJ: rcp~ .. ,.~ 
Cloae: APELA C 
~ JUIZADO ESPECIAL CENTIW. CIIIEi. 
~ilnle(s~ CAPElol· CAIXA DE PECI.UO PENSOES E MONTEPIOS 
A~: KELLYCRISa!AIIRAGADELIWA 371.Q,t,8/AP 
Apolodo(s): EllNA RODRIGUES PONTES 
,o\dVOgodoo: JOAOUN HER8ERT CAA00S0 DA COSTA ~AI' 
R4Ntor. R<:lGéoo FUNFAS 
Vogot CARL~ ALBERTO CAH~ 

te Btgng oo.t~ 4 rc PIQCMJO· OQ2112004 c.- APElA 
~: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CNE1. 
~ilnle(a~ BIBRATEL S/A 
,o\dVOgodoo: J\JUANA MONT'EIRO PEDAlO 87$-0ioB/N' 
Apolodo(s~ GL.EDSON BATISTA DE AAAUJO 
Adqadcs: JOSIAHE BATISTA DE ARAUJO 1001-0ABIAP 
Relo!Dr. ROGERIO FUNFAS 

~ ~~ cfV': w prprmn· 042l!m004 

O!lgem; JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
Apolantll(s): JUARES.oii.VES SANTAREM 

LUCIOEIA ALSUOUEROUE SAl'« AREM 
Advogllclos: NARSON DE sA GAI.ENO 417-ôMJ/AP 
Apel8cto(s): MACAPA GAS L TOA 
AdVOgllclos: HAGEU LOURENCO RODRIGUES 86C).()AB/AI' 
Reilll:lr. CARLOS ALBERTO CAHEZIN 

~S:,IllO' =~ cJef' H" f>roccoso· 0+4538!2004.. 
Or1g .. : JUIZADO ESPECW.. CENTRAL C1VEL 
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Apolonlo(•~ SUL AIAERICA CIA NACIONol.L DE SEGUROS 
Advogoóoa: Gl.ENDA DE SOUSA DOS SANTOS 919-0AB/AP 
ApNdo(a): OOILANDIA DE DEUS CORREA 
Ad"<)QIIclos: JOSE waiCESlAU FERREIRA ROSA 858-0ASIAP 
Relo!Dr. ROGERIO 1'\.tjFAS 

~: 0Qe01nQP5 d tr P-· !14309712004 
Claue: APELAÇAO 
O!lgem; JUIZADO ESPECIAl CENTRAL CIVEL 
Apelofà(a~ SI.A LOCAOORA L TOA 
AdVOgllclos: FABk>l.A SOUSA BOOIW.O 907.()A8JAP 
Apelido( o): JOfiGE IVAN PEREIRA MORAES 
AdVOgadoe: Al.AN MAURICIO FERRSRA DOS SANTOS 1040-{)AB/AP 
R.totor. MARCONI-HO 

~~ciV~.r-J: f'.r9rlmo.~0~1~ 
~. JUIZAOO ESPECW.. CEN'TRAl. erva. 
Apollnle(s~ SUL AMERICA CIA NACIONAl DE SEGUROS 
~: GlEHDA DE SOUSA DOS SANTOS i19-0AIIIAI' 
Al>elldo(s): EI.ZA RltiEJRO QUARESMA 
Mvogadoe: JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA 858-0AB/AP 
Rloln>r. ROGERIO FUtoFAS 

Closse: 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
Apetontll(s~ SULAMERICA SEGUROS SIA 
~: Gl.ENOA DE SOUSA DOS SANTOS 919.()AB/AI' 
Apelodo(s): HIPOUTO DOS SANTOS BARROS 
~: PAULO SANORO A. SANTAREM 843-0AB/AI' 
Reiltor. ROGàliO FUNFAS 

tr Ro<a.no: 0061~5 Raf N' Par.oliO· 04.'Kl12t22Q.4. 
eto ... : APELA o CfVEL 
Origem: JUIZAOO ESPECIAL CENTRAL CIVEI. 
Apolonlo(ot. PREVBRAS 
AAM>godoo: w.RIA INE.z DE BEHEVIDES 96853.QASIRJ 
Apoiodo(s): Et.IOIA DE SOUZA BARBOSA 
Relator. MARCON MARINHO 

rc f!lctno· 008= FW tr f'rooosso· 0103W2Q01 
Cl-: AI'El.A O CIVÊL 
0~: JUIZAOO ESPECIAL camw.. CIVEI. 
Apelonlo(s~ TELEMAR NORTE LESTE SIA 
Advogados: ESTER ALMEIDA DE SOUZA 751.Q,t,81AP 
Apelado(s): NATAHAEI. PACHECO DE LIMA 
Advogados: GEANY GUI.IARAES DA COSTA 878-0ABIAP 
Reloll:lr. ROG~ FUNFAS 

~~-j)j3.noJ200.ol 
Classe: APELAÇAO ClvEL 
Origem: JUIZAOO ESPECIAL ceNTRAl. CIVEL 
Ap.iorOII(s~ SIJLUIEAICA SEGUROS Si" 
~odes: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS 919.()ABIAP 
Apelodo(s~ MARIA ANTA CHAGAS 
Adqadcs: RAt.ltJN)() CESAR RIBEIRO CAlDAS 888-0ABIAP 
Relltot: RClGERJO FI.JNFAS 

N• Rocvrw· ~ IW H' Prncmo· 043?8§12004 
Cilsse: APB.A O CfVEL 
Origem: JUaAOO ESPECIAL CEr.ITRAL CIVEL 
Apelonlo(s): SUL AIAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogodoo: Gl.ENDA DE SOUSA DOS SANTOS 919.()118/AI' 
Apelado( o): MARIA JOSE AMARAL BASTOS 
AdVOgldot: JOSE WENCESlAU FERREIRA ROSA 858-0AB/AI' 
ReiU>r. MARCON1 MARINHO 

~o.no:~-~ 
Clasce: APELAÇAO C/liEL 
Ol1gem: JUIZADO ESPECIAL ceNTRAl. C1VEL 
Apotonlo{a~ SUL AMERICA CIA NACIONAl DE SEGUROS 
A~; Gl.ENDA DE SOUSA DOS SANTOS i1~BIAP 
Apolodo(a): FRANCISCO HENRIQUE DE ALIAEIDA LOPES E DVTRA 
Advogadoe: JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA 858-0AB/AP 
Rlolotor. ROGéoo FUHFAS 

N' Becuao· 00= av: lt ~m/WJ. 
Closse: APELA O 
Or1gem: C.oii.COENE 
ApeloniO(s): AMAZONAS TRANS. FRETE E TURISMO LTDA. 
Advogados: AI.ESSANDRO UCHOA BRITO 1045-<li\8/AP 
Apelodo(s): JOISY FERREIRA DOS SANTOS 
AdVOgedOa: VALDEMIR MARVULLE DEF.PUB '1Bf>.OAB/AP 
Relotor. MARCONI MARINHO 

H• Bec;lQ9-~ aJr tc Pmptft9• 0464()112004 
Claooo: APELAÇ O 
()11gom; JUIZADO ESPECIAl: CENTRAL CIVEL 
ApelonCo(a~ VIBA·VIAÇAD BARIIAREHSE L TOA (CIDADE DE MACAPA) 
AdVOgadoe: JOS~ ROIIERTO NUNES ~AP 
Apetodo(s~ TONY FRANCK DOS SANTOS ROCHA 
Retalor: CARLOS AlBERTO CANE.ZIN 

N' Blgng 007~5 aJr N' f>uquo· 043421,!2(XM 
Clasoo: APELA O 
Orlgom: JUIZADO ESPECIAL CENTIW. CIVEL 
Apolonlo(s~ BEJEDITO MARQUES SAMPAIO 
Ad\logadoe: NAZARE SAl'« ANA 575-0AIIIPA 
Apolodo(s~ HANDERSON WELLINGTON AMARAL PICANCO 
Advogados: MARIA DO SOCOARO DIAS DE MEDEIROS 82li2.0AB/PB 
Rlolotor. MARCONI-HO 

tt Btww· oo= aJ/f H' pmreeao· IM1276fl004 
ClosM: N'E 
Or1gorn: JUIZADO ESPECW. CENTIW. CIVEl 
AI)Oionll(a~ SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Mvoglodos: ~DESOUSAOOSSANTOS 919-0AB/AP 
Apolodo(s~ PEDRO TIINlo\llE OOS SANTOS 
~: JOSE WENCE$V.U FERREIRA ROSA 8!111-()ABIAI' 
Relollr. ROGállo FUNFAS 

N' Roano; ~ a!rf N" pmreel!!: 0011l27J2004 
Closte: A 
Origem: CALCOENE 
Apelonla(o~ J0Ao TEDCEIRA MATOS 
A<Nogadot; JOfiGE LUIZ G. DA Sl.VA 35.()ABIAP 
~: .ROSI..ENE MATOS DA Sl.VA E 0\JTRO 



Macapá, 18.08.2005 

.\1!\ 'lgado• 
Rc:Ol!r CARI.t•. ~. BERl O CANEZIN 

~"'''W. "!.'' 7\..1, Rof._IJ' P'CÇ(!S.>0~912/2004 
Cla..., .. ~a' '·' 'VEI. 
Cl'gem J,Z.C· ~.S< CIAI. CE>4\'RA!. CIVEL 
Ap.,..a~el!J -'',\. }J,.,. ':t\t A. ' :1\CK>N."-l. OE SEGUROS 
• '-<!wog11<.:n' FNL SCb' DOS SANTOS 919·0ABIAP 
A;x-!arlc(s}: .;OA::O r . •""t ~ '1liZA DIAS 
A<!.'<~· X. '')')~ /f, >Cio , \J :'EPREIRA ROSA 858-0A!l/AP 
R.Ja!<>r , w.~''l:'l"' ~R: ·-,o 

~ OC'Iit'l2!.'~' 'l. ~'..fmç~le:oow.l212004 
Classe: APELA<".\~ clv~ 
~ JJIZAD':• Cl/t'. 0< S..iõHTRALIZAOO - UIIIF~P 
Apeion!e_>' •"'ru~.,~ \ L:..'' OOS SAIITOS 
MvogodO, JO.\QL. 'iiEt>br ~r ,-,.,qooso DA COSl A ·~5-0ADIAI' 
.A?Oiado(s~ \'.IJ.Q'JI, 'lo<~· ~TA UAC1El 
,_, ·.'Ogodo!: 

R.hl'Df: CAHLO:"' .... 'SI;:R"tC -~' 'lEZ:"'l 

l:' - ·J."00:.0008aW<-. "'~' t.t~IP«"~><>:..o•rf.~712Wt 
C I' o'IPELAÇA(. (:Mo' 
( I UI7AIX' '=$PC(; . '! t,TRAJ.. CNE· 
·'" ·'' • ; ~ONASILV..,~)..~ -.oJES 
J. 1 • ... 1. • ,\JGJJSTO ~-l M) !':S..CAJ..'AP 
' -~ •><. •.I'>O'liO'JO\R.~ ··sn.vo~ 
J. J, ., ~..x ~ .... IOC€.:-wtsr~~' r'0 1055-0ABf~o 
i t f ,. ' ,. '11\1 :.IAR.i~., 

7\W\4 '\ RECURSAL DOS • .:,?.AD()S ESPEi:IAIS 00 AMAPÁ 

'E.XI ' i:DIC:NTE ')[ iNTI\.1/. Ao 
,\ ;:, :cx;4J os PARI\ CIE.'lCIA DE' 

A\.JV\YC _ _ OG.., _ ]N_SlF •JME~@_ Eol P,SCUfi§Q 
rYr_kA(If<I1J~Áfi1Q l:f._l' ' .1,104 ,ll;!f.proç. 33,22512004 
C'~rm 3ECREIAAIA f, J, TU;. lt. {ECIJR$AI.. DOS 
. l. lAOOS ESPECIAIS 0 1.: tJMI'A 
r.t""";l"anto BANCO 00 u ;·:.,!;IL SfA 
"'CI'IOÇ.ldo . Dr. WASHI~G I( N U MA PRA!.\- (O.~AP ...... 
a n A) 
<\-.<:ov.•do ALUIZIO DEl f. I :fiA CA SII. Vl:IM 
"-" •<>t;·•l<• DR. RICAAL;u ·~ONCALIIES DOS Si'JITOS
iOAJli ,\P N" 42t-A) E C·•~ 1 ~ OS 

I'• IJM4ÇAQ: OESPACH:... lleeebo O agrayo ~a fo-nL da ltl. 
l .. J a~ravado pelo praz:~ 10gaJ. O crcsonte &xp{:d~er~.e Sl'fl 
I .1:: ....... ,:t_ na 'Cmta da L•• · ,fixado no lugar de co~turne Dado 
•· P lC'_ ... a !< 1'\(c;.~'l o~\.· ·• t t.1capâ..A.P, 16 (deze .. sa:s, dias do 
· ~; :• ··•JOs'o do .mo ' • ,, I e c'nco Eu, Fllome.'!a Pereira 
• ::O "o..'"iJ, Ch~fe do Sf • : oJI1.ia, aub&erevo por determfn.::çAo 
10 M'll• Jui< de Direito ... >VI. CONiiil liQ resloouto de 
Colc·util Tu ma Rocut'S.l . .(.. .. 

B• I' r 1fomcna • ira d 10,61'» 
<if't ' ttâr11 da l urma 

l)§_RAVQ... lfE__ INSlRUMEN.TQ. ~Q 
f~lRAQf!OIN~O li IEL t-.".3-412004 (Jl.~.froc 40 141104) 
Ori•JOm SECH ETARIA DA TtJRMA RECURSAL DOS 
~UilAOOS ESPECIAIS DO AMAPÁ 
Aurav.•ntc CAPE'tll - CAIXA DE PECUUO PENSOES E' 
MONTGPIOS 
Advogada: KEll Y CII ISTINA BRAGA DE LIMA 37 I·OABIAP 
1\;lravada. MARGAR.DA ALENCAR FERREiftA 
Aovogauo. ll~l<; L ~ERREIRA DE MAGALHÃES - ~11 
OAB'AP 

)!Nn 'if_AÇÁO;_DESI'I\CHO: Recobo o agravo na forma da fel . 
Ao "Gtnvado pelo prazo legal. O pr..,.ente expediente ser~ 
tttJb! c.1 Jo na forma c l lei e afixado no lugar r~ costume. Dado 
ó P,lSSJdO nestJ c. ' •~9 de PAX.lpá-AP, 16 (d&es$C<S) dias do 
més dt! i190Sto c.:c., K• col!- 1T"1I ~cinco. Eu, FilomMa Per&lm 
·~O 0 ',\cira. Ch4. f( do ~"(.."''Otatta, •ubscrevo por 
detormin;,çào oo UM' Juiz de Direito MARCONI MARINHO 
Prosidento da Co ••nd~ Tur'l'!e Re~~ . 

:.f.CJ.IA. 
Ooi" Filcmon a P rljJ <Jc V()ir·~ 

Sucrot~rlo do T ~ Roc rs31 

AÇ,RI>,Y.O .l.ll. tNMRUM-ª!J.Q -· aM_ RECURSO 
E,lÇRAO.!!!)I >j~HIQ ti~ j_8312~- (8Í!J'.tOÇ, 35.003/Z004 
Oriaom: SE<.RElARIA DA TURMA RGCURSA!. DOS 
.IUIZADOS ESP ECIAJS DO AMAPÁ 
A(Jravanto: PECÚLIO ABRAHAN LINt:OLN- AMAL 
1\ovogad•. JO.~CY ANNE COLARES - 026-0ABIAP 
Agravado SU MA ELISABETH DE LACERDA MIRA 
Advogado SlcVANA MARRECO KUBOTA- 9411- OAB/loS' 

lêl!I'!!!!Ç.~9: fl.T)"!AÇ_.\0: DESPACHO: Recebo o agr.vo n 1 
fo rma da lei. Ao "'lravado pelo pruo le!Jal. O presente 
<:.p~oier: , • • •á ~cbhcado 11.1 :orma da L61 e aflxal!o no lugar de 
cx~IUrne. D 1~o e passado nesla cidade de Ma~-AP 18 
(c e~~-sse ~) •J:as do mês de agoslo do ano dois mil e cf~co. 
Eu. Fi!omen.l Pecc·ra do Oliveira, Chefe én Secretaria, 
subscr!tvo por dett"mmaçjo do MMc Juiz de Di111ito 
MARCONI MAAINHO Pr15ide~Cole • a Turma 
Recun.11. 

~lu,. 

Bel• Filomena . · de iveira 
S.cr .. t.lria da Turma R ursa! 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO 
ESTADO DO A14N'Á 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇ.i.O PAI(A CIENCIA DE 
AOIIOGADO 

lli.l.!RSO ~ORO~IO J.IA ~4o_ cM1. Jr 
4»'0~-
Rocorrtntl(l}: CAPEM!- CAIXA DE PECÚLIO PENSÕES 
E MONTEPIOS 
Adv09ada(•): Ora. KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA 
IOABIN' N" 371) 

(DfAR!O OFICiAL) 

Recorrida{&): IM.'a !AI\ MARIA DL! OLIVEIRA 
Advogado{•) Dr. V~INOEL RAIMUNDO LOPES OOS 
REIS (OAB!Af' :~• 666) 

~cLUJI 

~~,..í!L..lMJ. 

..b.lmslgnoçAq • tom~sli..-a as P~>1l• sãq_l~gUimq~,__utê 
muntg_g lntm,;.s tm l'fC"'Lll.t.J2tl1l!!unulaJ . ..J>J!.'l!Q 
l!2.f!l8mt dos Prttau!)0§1e«...9Ullli!Y.cfQQ,1 1~, 

~ uma anMI!!!! ~º- 11 _.!cº-"~.1' ~•llOJI~ 
I!!:!!JciDalmente do teor d!L~.!!LÇ2!ÜQ.oL.P•~•I\!I:n 
11J11 a oute!lo_J!JrlcJ~tilla -MY'lll:tl• _<12if 
Instrumentos ltgllla!!yp_ --'L ~9.!t diLQ.llis..íL.,51q 
Consumidor e a c2lamado __~,&_llt_Vll/rn .11ue __ ved.L~ 
cobrança dt luroa ! cima c!a tw ltML -

N!!lta eattlra. tm nenhum mome~ A"cdlt~'1..flÇ.2/!M2 
fg mtncao ao dlaDOs!!lvo corn;ti.lw;_~l!!.• (5!~bolcccJI 
a taxa dt luroa ruJa & 1~ _a,o ~~ ~~~~~~?.· 
~duzlodo pa(J o tntencilmoJll.o...Htlllo.<lc _o _qy.1l . ~ 
RCORIOII oi o H IOaUadrJ llOl!L..f.'I!WM_ il')! tilulç6e..( 
lu!griudM I CH!Ill!' OP'RlCi!eS 0ru;nC9i r!OU9!." _lilll!!_cl! 
Juros auptdom p l!mi!U Jtgg!~.-".IL~~ 
estabe!edmtn!ps bar!s:árlos oCteiais o P''v~ .. Se we<1~-~~ 
Cré<fitp FO.odamonto e lrwe,tknento a 1 Ca ~~r f! ;p,lfJmt( .JS 

e as GoooeraUws de Crédito a Coopftret. a' q;u>Os:ullfC 
seca11 de aidlio ooosl<leracsas Instituições lire~G.::i-.LU>t~ 
~ ao!Jçar lliWJ suooriorM ao oetrrtlsilltfJ 1 ~rn _\l_...i...f'~· 
4.595/e4 o Mtdldo Proyla6da o" 2.1Ia-3?J20:'li. !"" '"';~r "'l! 
Jorca do l rt. ;r da emenda Coo!lti!UCIO!!C! !!' n-
Altm dt tudo. I!I[JM IOJt!tulc&J OMnca!;l!l !lú<tQll!l[t.::J 
no Pila toml:lt obrt;atórlo • nocnafr~o .à . .:1ri\.' 4 

autorb:tçJo do Banc;o Ctn!rJ! do Brnli! lm..n...::,~·._..:.; 
lei o• 1.5151. !'I!!Uialto fundlmontal o'I.Lill9....fli!...QW!,OC9 
pela rtCOU!DII ntN proqgo ~...U.~~~ 
ao Dtcre!o ,. 22.121/33 • n6o 1 L«l ,.1.SWM r. tt Mqdida 
Provt!!6da o• 2.172·32/2001 Como se Vê nãq M ot®,a a 
SUmula 596 dg Suplllllll! Tribunal f edera( 

Noytro MPicto. o 1ft. 5". !L . 1 XXXVI da Constltuicfio 
fe<ftral lln!btm PI!DII!!tCf lncóiUJDLJ;!l!!la ~~ 
~ 

A !!!aclo COI!!rJb!al firmld!l tniii..I.I...JIII1ls. ;lofcamontt 
111 C:OOI\IDO. t M ldl Dt!ot pr!ncfoloe q~ 
Código dt lltf111 do CO!IIU!!Jidor. H!ll!2.JI§ todo razoável 
l!exlbll!w cato • CIIO. 1 lutonomla d1 yon!i!d!! oU.t..!!S! 
os c:orJ!IJ!ol, A a!tuldo c1t h!poyut:c!tnc!a do 
CO!!IU!I!Idor, 111 " !leio c1t COOIU!J!O, t lliÇQohecilla e 
Drottaidl Rt(o cltldo C6d!g9 • nt111 utt!@ HIJulu ..9. 
fuiAado !ICOrrJdo. E me C1!!j!IObo em nilda se oc6t i 
rtqtJ conatHuciOOfl !!Clmalnvocacla. 

Ota. como é de s.bença. nos lermos P'Opcstos. a Yi3 recursal 
a:e~a só mGt~ a1mlsslbilldadc quanoo o (ulgado rocomdo 
contrarior d•spoaitlvo da Con51ituiçAo Federal. A comonlar o 
referido petmlssivo recursal, ROOOLFO CAMARGO 
MANCVSO, ressellando a lnterpretaÇao resfrttiva <la matena, 
adverto, in 'll'&fbls: 

·eonvtm doixttt eJetO um relevante aspecJo: o COfllrariedado. 
Quando se dd em fllce ela CF. de~ recur.so 
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extraordinário, fica restrlt!l aoa C8.IOS em que essa Ofensa ssja 
d1reta e Ironia/ (RTJ 11111681); drtlee n1o por vta rellexe (RTJ 
1051104), ou .WJa. quando • o próprio texto oonstitvcional que 
resultou ferido, sem 'UJI Ftdenr/' de permeio (ainda que acaso 
lemb9m lenha sido vfolede'f (In Reano Eldraordln6r1o e 
Recurso Especial, ed. RT, p. 151) . 

PO< todo o exposlo, nego seguimento e recurso llldraoullnárto 
Interposto. 

Publique-se. lntimem-sa. 

Vacaoá, a de agoslo de 2005. 

(a) MAACOHI MARINHO PIMENTA 
Juiz dt Dlrtilo 

RECUflSO EXTRAQRPINÁRIO NA APELACÃO ClyeL ~ 
W@4 _ 
Recorronto(a): CAPEM! 
PfNSÔES E MONTEPIOS 

CAIXA DE PECUuo 

AdYogada(a): Ora. KELL Y CRISTINA !!P.AGA üt l iMÃ 
(OAB/A" N" 371) 
Roeorr kla(a): 
Mvogadl(s): 

ll.J. ç I s.!JI. 

JOSUÉ DAIMAC!O DE OLNEIRA 
Ora. SYNIA GURGEL (OABIAP N° 535) 

Irm:l • de .Recurso E•t!IOfdlntrla lnllrpOito com bHtll!! 
art. 102, H I, ";1", dl Conll!tulçio ft!lt!l! lf!tl. 471 ta 471. 
5-'1e Rl!~lnlt! do C6digo c1t Procnao CM I Sfimu!t MO 
!&.SliJIIt.!I!Ct '!' k órd.lo uDiolmt prpftrldo notlll!ot 
I'L~.LAÇAO...kJYEL tr 50tf05. data Tunn.1 l!tc!llll 
~lllt!ll.i!IQ; 

" CONSUMIDOR, EMPRtliTlMO CONDICIONADO A 
OtJTROS SERVIÇOS. OPERAÇÃO CASADA. CONTRATOS 
ENCERRADOS. RESnTUIÇ.I.ó DAS QUANTIAS PAGAS. 
TAXAS DE JUROS COMPAT1vE!S COM AS N'UCADAS 
PELAS IN~TtTVIÇÓES flNANC~RAS. IMPOSSIB!UDAOE. 
DEVOLUÇAO DAS TAXAS PAGAS A IIWOil 1) - A Lei o. 
8.078/90, em seu artigo 39. inc. I. \l8da a prâtica da chamada 
·operação casada' . através da qual o fomec:odor oondlc:lona a 
venda de um produto ou serviço ê aqulslçlo dt outro; 1.1). 
Servidor público que, nessa oondiçao, toma empréstimo de 
eutidade do previdência privada, nao esbl obllgado a filiar-se 
em plano de previdência. contato de segt.a por morte 
acidental o pensao vilalfcia por morte; 1.2) - Nos contratos 
enc:e<rados nao se deve devolver u quantias já paQas nos 
run~-atos condicionados, pois há dt preva!eoer o )usto 
equilíbrio, a boa-" a a responsabilidade sollditrta dos setvtços 
preslados no atencllmento de suas funções soáal,., pois de um 
lodo estava o Apelado que se beneficiou de todas as garandas 
conlrabJai•. sem reclamações durante toda a sua vigência, 
n•da ailogando a respello de fato lmprevislvel ou anormal 
l rebus slc sr.tntibut}. do outro lado estava a Apelante que 
.;ssumiu todos os rtscos possfvels de um slnbtro e. caso 
ocorresse. seria instada a pagar o prêmio devido. U) - In 
casu. o prloclplo do consensuallsmo e do pacta sunt 
serv~nd• deve vigorar em homenagem t aegurança Jurldlca, 
cado que as relações Jurldlcas oCOIT8Dies no iaplo temporal da 
vigência do contrato de pecúfio e seguro fazem fel enfie panes. 
2} - Apenas os estabelecimentos baocllnos oficiais e privados, 
sociedades do crédito, finaoclamento e lnws•mento. as Caixas 
Econõmie<~s o as Cooparativa1! de Cr~ e Coopeni!Nas qut 
possuem seção de crédito é que ~ consideradas ln>tituições 
f.nance~r.~ s: 2.1) • Paca que as mencionadas !nstl!ulçOes 
financeiras funcionem no Pais 6 necessário à prévia 
autonzaçào do Banco Central do !lra$ll, reql.UIIo fundamental e 
~ue nao foi provado pela Apelante neste proQeSSO; 2.2) • Nlo 
sendo a Apelante Integrante do slsteme ftnancelro nacional nao 
está autorizada a emprestar dinheiro aos participantes de , _ 
planos !'Om a aplicação dt ta .. a de Juros nos mesmos 
patamares praticados pelas instituições financeillll; 2.3) • As 
taJ<as de juros superiores és legalmente jlermitidas devem -
devolvidas. 3) • Reco.no conheddo e provido pardalmente. 
~ entença reformada: 

,;cmra-razõu .b.Jlt..nmlt 

~.:;açiiQ..i.J~!!!I!t~I..JI'.JWSU 1Ao ltal!jmu t 11!.6 
2!'~ :ntert »t ttn !!correr. Pnl!llfl! !IS!Uiar P••o 
00 (•.t.U'n't..2!ll...P.w.JVDOI1QI COfl&tjiYCiot!IÍL 

l&_U.mLAOállH__!II l odo o conUdo dOI f!ltoJ, 
p!lnçiDflmtDtt.JIO_l~.ulo-~o rtÇQrrJdo R'rctbHt 
!1Y!..... I QYIJ!io lurkl!ca ckH!Jd1 tnyolwo dQ!t 
lnst!U!Dtntoe lfJIISI!I!vos: o Cl!dlacl dt DtloH do 
Consumidor • 1 chw!!dt Ltl d.l iJ1!n C!!!l l!lda 1 

~lmm;.~ dt l urQJ .a~:Jmi da tag M lf. 

Ntsta tlttlra...tJ!l~ I!!O!!!tnto o AGó!J!io llcoaldo 
~ meneio 10 diJIIOI )IiYo contl!luclonaj Cl!lt tlt;lbt!tqu 
a taxa do juros ru is 1 12'\ &I. !llt, 112. 1 :r. CF}. 
eon<!vzlodo para o.J!!!en__lllmento agundo o C!UI! 1 
ceçomnte nlo a tDQuadra tn!rl ........, lnttltylc6q 
~· ;e rtaltzar opemcOn IIOIOCtlrJI com peç'o dl 
~OI Jlml!lt llolfl. pQia 1!!1!111 OS 
~men!o1 bao~rlos o!lc!als t p(lyldpl Srxie!1•dt' c1t 
~~lamento e loyestiml(lto~~ 
!!...QLCooocraVvas c1t Ct+dlto e Cooptrlt!yas !lllt !)OSI!JI!!! 
secao de crédiiQ...!;ODs!deradn jottib ....... ftnanctiru 6 QUI 
podem aQfir,ar lum_supedora ag DI!!Diulvo )lga! ILI! rt 
~CIYIIÓ!!I ,. 2.172:32/21!01. WD vkP.:RP! 
~.!!1.. 2" cl1 tmtnda Conw!l!vclooll ,. 321 

A!trn dt bJdo para n IDJ!!!u!çOta finang!m tuncjgnlqm 
!!9~.1:1t olu1aat6r!o t !1100 ... 0 • Pdyll 
autO!fzaclo do IIIIK9J;tnlrll do lm!l lwt, 11, ""'P'C". de 
Lt l n" 4 515),..[l<l!l!llto furulll!llnlll C!!!l '* fql pnzytdc! 
Qtfl rtCQU!OIJ MW 1K!!Ct110. Portanlp. llttl!!bgn!IMC!If 
ao !ltc!lto rf' 22.121/33 1 nlo • Lfl rt 1 .RI/M t • Mld!de 
Provls6f1a o• 2.172:32/2001 Como H yt. nlo IM OfwM 1 
Sümula 698 do &II!I!!!Q Tribunal FJ!IIq!. 



Maca á, 18.08.2005 

Nolllm al!ltCto o 111. so. a, XW e XXXVI ela Collllltu!çio 
ftdtrl! ll!!!btm l!tl1!!1!!!tCt Jn®hne dll!!!ll do Acórdlo 
~ .. 

Ora, como é de sabença, nos tennos propostos, a vla recursal 
eleita só merece admissibilidade quando o julgado recorrido 
contnll111t dlaposltlvo' da Constituiçio Federal. A comentar o 
rofarldo pecmlsshlo recursal, RODOLFO CAMARGO 
MANCUSO, rossaltlndo a interpretaçalo le$trillva da matél1a, 
adverte. in IIIHbl$: 

·c:om.wn del~tlr cJ8to um ~ IJ3P8CIO: a contrarier!Bde, 
QUando se df em f8C6 de CF, de$3/i&ndo fftCUI'SO 

erlraotdlnMfo, llca rostrita aos casos am qw ess. ol8ma seja 
tinta e frontal (RTJ 1071841); dileta a nao por via rollexa (RTJ 
10S704), ou seja, quando • o pr(Jprlo 1exto constituQonal qw 
resullou lwl<1o, sem bl Feder&/' de penne/o (ainda que ecaso 
t/J/71Wm /enhe sido violada)" (in Roano Extraordnérlo e 
Reano Especial, ec1. RT. p. 151}. 

Por todo o e.posto, nego seglimento a recurso exlraordínárlo 
Interposto. 

Publiqoe.M. lntl""-· 

~. 08 de ago&1o de 2005. 

(a} MARCONI MARINHO PIMENTA 
Jult de Direito 

RECUsSO E.XJRAON!llj4RJ.Q NA N'ELAC.J.o CfvE~ 
UW2 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL ClVEL 
Rec:orrant.: CAPEM - CAIXA DE PECÚLIO PENSOES E 
MONTEPIOS 
Advogada: Ora. Kelly Cristina Braga de Uma (OAB-AP N" 
371} 
Recorrida: LIANETTE AlENCAR TRINDADE 
RODRIGUES 
Advogado: Jut..,_ Siqueira de Souza (0/oB-N' N" 
63&} 

DA,clslq 

T!J!t=lt dt Recurso ExiCIOtdloMlo ln!lrpos!O cgm baH DQ 
1!1,.,102, 11!. .:'JO~. dt Conttltulclo ENtra!. ertw. 471 !!O 4l.9, 

:i'n~ár:k(!m: ~!! !TfkE"JÇjo~~~ 
SWQ5 dtst• Turma RtclKJII aut mconhtcau a critlc• dt 
IY!.~m..nuontrato dt 1mprb!lmo - HQundo advz a 
recomntt • ftm frontalmenta diaootitjvot 
~•llluç!onlil em 1aptelll o do ll!t, :r inciaos 11 1 lQQOO 
II.Ul!t "nlnqutm arj obdl!ldo 1 lmr ou dt!xar dt !utr 
IIA.llma_çmu Hnlo 1m v!rtudt d« lei" e .. , !ti nlo 
PCIIUdlcad, O di!IIIO I~ 
!i.C!IH..Jll!qflll:~.fik.blMM, linda lleaa contradt<ltá• 119 
trt. 1pa, da CoOitl!ulç!Qhdtra! t Sümula 500 do m 4 

Q..mlmotJ[Q. l!oactQ Invocado DP raz6n !!<:U!Hil toyolye 
o tnautáCJ!I!tnlo lurkllcg da lll'lldacle exoloracla pela 
~n!t cgmQ atndo tlp!ca dt {nltllul,lo finaocej(il, Q 
Jl.ljLL;ÃJlA!II dt llrnltteAQ dQs luroa I 12% H I!IQ 1m 
auu OD!I'JCl!tt llnanctioi...HIJ! por conb! dt Constltulçlo 
Federal Hlt tm fact dt Lti dt Utllfl. 
~'ll!Jlt. I !!CC!!J1D!J 1!D lnyogr O PdJlÇlJ!lUi 
•utonoml• dt v!!lllllde aue raat u rt!Jc6ts conlriluala, 
~do, DOC lqQ, QUI O contritO nrmtáo tntrt 11 
otrtu. tm lodal ao IUM ciiJusu!u !!ltfiÇf jotiSDI 
!!tJ>!IlLem hQO!tDIQ~ 10 ~ IYDI HMndl, at6 

DQ!QUI aJo 4 tlt !IA)do otiOI pdncip!Ot aut Odm!lm -2 
~OQ dt OtleH do ColliJilllll!QC, 
f21J..btm. 
~· anA!Iat dt lodo Q cgn!ldQ d()a aytQI 
pdnciQIImtntt dp tco• do Acón!IQ reeorddc! Dtrctbe:ti 
!I!!! a .ai!UII9 _.Jl!dl!!Q_ ~ anyotyeu dois 
lnf!rumlnlol ltglalll!yqa· a Cód'qQ dt Dtfly do 
CQ!llutnidqr t a cbamlda Ltl de UJura au1 'tida 1 
~r'-'!Çf dtj!.!.l"l!! tclrna da taxa legal. 
Nul4 tl!tlrJ. tm ntnbum !I!OIIllnto o Ac6f'diQ !ICO!!Id<! 
IH maneJo 119 dltpoal!lyQ CQ!lltlluc!onal aut estabeleceu 
1 t•xa de Ju"" 11•l• , 12% u. 'art. 112, ' r. cFl. 
cooduzlndo ova a tnltndlmtnto Hqundo o aual 1 
recor!lnta nlto H lnallldll entre aquelas ~m 
autorizadas a raallzar OJ!IICICOu ftnanctlraa cqm ~ 
Juros &uPidO!It 1Q1 llmltta ltQiia, DOis aoenas os 
estabefcc!men!Ds baocádos oftda!s o Qllyaclos Soàedades de 
Crédito Einaodamimlo e loyastimllllo as Cajxas Econômicas 
A...JS ~.l de C<éd!to e CooperallvaLQ.lla.~Qlll 
secap da gjdJto alQSidoraQas joSHI(MM fl~m..J .. liYl! 
~Qir.ar..J~ 
4.511!5/M • Mtd!da PrQylt6da n" 2.172-32/21101: em lllgor DQ! 

!orca do l!t. 2" dl! tmtnda Coottl!uc!ont! n• 32!. 
AlAm de tudo. Qlll a lllllltwlcl!tt financeira funclo!!mm 
DQ Ptia tomHt QbdC!IIóda • nacuúdo • mvla 
tulorlzaclo do BII!CO Ctotral do lkall (IJ!'! 11 ucaput". da 
Ltl of .( !!i5l [lmdajto fuodlmtntll qu1 !!lo foi provado 
Qtll !JCC!!J1alt nnt• Q«!CCHH. Pmt.!lo. lltj tybord]nada 
IQ DK!IIQ o• 22.020Q3 1 nlo 1 Lei n" 4.595/M 1 a Medida 
Proxta6rli n• 2,172·32/lOQt. Como H yt nao M ofensa a 
Stjmuta 596 do Sypremo Trlb!IJai Federal 
Ns!utro uote!o a •rt. r. I e XXXVI. da Conomut~ 
ftdtra! tambtm DIRDIOICI ine61UII!I dianll dQ Acórd6Q 
!!corrido. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

A.,a!aclo contri!UII ftanadl tntrt 11 !!1!14J, tip!cament~ 
~Q.Ill.llllll!. i reglcl! pelow pdnçfQIQI QUI norteiam Q 

Código dt [)tfJoa do Coníumldor, sendo de tQdo rezoãv~ 
ftexlbiUzar. CIIQ a cato, a aytgoorn!a ela voDW~u~\!l..lU! 
l!L GQ!!tral~ ol!!laelp dt I!IQ<muficltnc!a o!Q 
CQnlumJdor Da !J11çáo sfe CODIYmQ, ! ~I.!!L! 
p!O!eglc!a oal0 citado Código, e nesta esteira HQUiu o 
Ju!Qid9J_IC2111112..f:_~~~ ~ 
regra constHuclonal acima Invocada 
~l!li!Ddo coniCB(ildlde direta e...ltu!MI -~ 
diiQOiit!vQ con!iljtyclonal, não mer~ca gu<!!!!l' 9 .. J:t.MSQ 
1!!1t.am.to.. 
Ora, como 6 de sabença, nos termos propostos, a via recursal 
eleita só merece admissibilidade quando o julgado recocrldo 
contrarillt dioposltlvo da Constituição Federal. A comenlar o 
referido permissivo recursal, RODOLFO CAMARGO 
MANCUSO, ressallando a inlerprelaçào restrillva da malérla. 
adverte. In IIIHbls: 
'Convi!m delx~~r claro um relevante aspecto: a contronedod6, 
qultndo se df em face d8 CF, desafiando recurso 
ttKlraotdln6rlo, fica restrita aos e<~sos om que essa ofensa seja 
direta e frontal (RTJ 1071641); direta o não por via reflexa (RTJ 
105/104), ou seje, quando é o próprio texro conslitucionst qU6 
resultou ftrldo, 4tm '1.91 Fed?;f' d8 permeio {ainda que acaso 
tl!llnblim /enhe $Ido violada) (In Reo.trso Extraordinário e 
Rea.no Etptclal. ed. RT, p. 1511. 
PO< lodo o tJOpOStc, nego seguimento a rerurso exlraordináflO 
inllllpoato. 

Publique-M. lnllmtrn-se. 

MacaP'. 08 de ago$to de 2005. 

(t} MARCONI MARINHO PIMENTA 
Juiz de DI!! tiO 

RECURSO EXIRAORO!NÁR.IO NA N'ELAÇÃO CNEL tr 
MDt 
R1corrtn!t(1}: CN'EMI - CAIXA DE PECÚliO PENSÕES E 
MONTEPIOS 
Advogada: Ort. KELLY CRISTINA B. DE LIMA (OABIAP 

1 N' 371} 
Recontda(a): LUCIRLENE RABELO NOGUEIRA DA SILVA 
Advoglldo(a): 0!1. FRANÇOISE HELENA R. DE OLIVEIRA 
(OAB/AP N" 663} (Defensoria Pública} 

TrJ!t=at dt Rtcurso ExltJQrdln6rio inttrpoltq com bale no 
11:1...1.02. 9!. "•"· dl! Cw!l!ulclq ft<ltral artJ, 170 ao 179. 
541t Hqulntu do Código dt Pn>cuao Civil ~ 

3: ~~t~~::t?:'::ê:~~E 
paJm tmtntJdo; 

"CONSUMIDOR • CONTRATOS EXPIRADOS - REVISÃO 
DOS TERMOS CONTRATVAIS - IMPOSSIBIUOADE -
OBSERVÂHCIA DO PRINCIPIO PACTA SVNT SERVANDA -
PREVAI.~CIA DO JUSTO EQUIÚBRIO E SOLIDARIEDADE 
DAS PARTES - SENTENÇA MNmDA • 1 - O encerramento 
doS contJalos de aegi.I'O c:elobtados entre as partes de livre e 
espontlnea IIOnl8dt retira a pcsslbllldade ele revisa<> conlralual. 
2 - O pdnclplo do CC!DitOSUallsmo e do paçta sun/ SINV8llda 
deve vlQorar em homenagem ll segurança jurldlca. dado quo as 
1'8aç0es jurldlcas C!OOITWI1es du'anle a vlgtnda do contrato 
fazem lei entra &1. 3 - Raourao conheddo e ímprovldo. 
CONSUMIDOR - OPORTUNJZA.SE À PARTE DEVEDORA, 
NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. A 
IMPUGNAÇAo DOS VALORES A SEREM RESSARCIDOS. 
PRELIMINAR REJEITADA TAXAS DE JUROS 
COMPATfvEIS COM AS APLICADAS PELAS INSTITVIÇÕES 
FINANCEIRAS - IMPOSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO, EM 
DOBRO, DAS TAXAS PAGAS A MAIOR -INTELIGtNCIA DO 
ART. 1•, I, DA MEDIDA PROVISORIA N• 2172-32/01 • 1 - Nao 
~ de se Julgar nulo o decJwm que detennlna a realização dos 
cáiCIAos devidamente lndlvlduallz.ado pelo Contador Judlda!. 
cabendo à parte Impugnar os lf81oras quando da liquidação da 
sentença. - 2 - A CODnlnça de taxas de juros superiores ao 
permissivo legal, somente é possivel às instituições financeiras 
que pertençam ao Sistema Ei~nceôro Nacional. na forma da 
Medida Provisória n" 2.172-32, de 23 de agosto de 2001. o que 
não • o caso da recorrente. devendo os juros cobrados 
excassivamenlt ••em ressarcidos em dobro (art. 1'. 1). 3 • 
RtcU"SO conheCido e Improvido'. 

Nc! 1xtriQrdinArlo a)lgoy que 1 cleclslo c0tealtáa aclma 
emtntfdt IQ!IIt!!lou conlrJrillladt 101 ar!IQOI :r. lnc 11 • 
lQQOO, 102, 11, todgt ela Cf/10 t Súmull 5U do SIIP[ImQ 
Trfbunaf ftdtCJI 

Pt L!!ll •n411• de todo .. Q. ~ontldo dos lutos 
PII.IWJ>t!mtntt do teor dg Acórdlg !ICarrldo, ptrcebe-sa 
quo 1 quntiQ {urfdlct debatida envQivey dota 
ln!!lnm!tntoa lt$lllatl\'O!I' Q Código de DeftH de! 
Conaumld()r 1 a chl!!ll!!t 1.41 dt U.ura qye nda a 
c0branc• clt lurot aclmo da 11x1 !tqaL 

Nt!da pttlra, em ntnhum mqmento 0 Acórdão RCQrrldQ 
fu meneie! IQ d!IQQattiyp cgnllltuclonal que eltabe!eceu 
a !g1 dt kKQt [laia 1 12% u IIJ!'!. 112. § 3", CFI, 
cpodllllnclo Qlll Q tnttndlmmto mundo o aual • 
D1C0!J1!!!1 n1Q " '"1!1!1•1!1 tnlrl ~aual• lnllltulcm 
IUIQrtzadR I [llllgr optf'IC6tl f!!)IO<!I![JI cgm paç!q dt 
MOI I!JRidQfU IQI l!mltn INfll..... DOI• aoeoa:; os 
'''Pledmflltos baocédos otidals e orfyados Sododadm dg 
CJédi«P 'f'IDindii!!IID1D t I!!II!!SIImenJp as Cajxas Ec:on6rnicas 
C 3$ Coogwdyaa dt Cr6dito C Coopt@tjya$ QUI pgsstJ!KI! 
seclo do cr6dJ!D O!lOS!d1!otdaS lmUb,igões !joaoçajras é QUO 
pqdem (191a!c krps l!l)cdQres ao permlss!yp legal Clel rt 
4,5151t4 1 Mtdldt Proy!t6rlt rt 2 112·32/2001. em yjgof por 
lll!aJlliM!, 2" da tmtndl! Conltityçiona) rt 32), 

Alim de tudo DJra 11 lnalltulG6u llnanctlra• tunclonamn 

Pá . 56 

~-ç~@t~~f!rmlda entrt n o.artn._IIPI<:.Mltnle 
lll...s9.!llli.J regj,M, ~s_pOnciplos aut norteiam o 
~!~ dt Da lesa do Cof1JMI1lllloc..Ji9n~o..J!.gjodo razottel 
!l!!&l!i!L{I!r, CMQ a çaso a autonomia da vonlad!t Q!J'!J.!!Ql! 
~l!al.o_"-...A_ JI!J,oi!Çj_o do blpoasuficiêncla do 
consumidor na rt!aclo de CO.DJJl(l'lQ. .. t.. I!!!'Dnhecl<!a " 
1!!211W<lLPQl2....çflado C6diao e nesta esteira 5agui.1Ul 
Julgado reçqrddo, E ua o;_amjaho pm nadJI ..!!!_ opÕe • 
Wl!.a,.ÇQ{Is!l!uclpnaJacjma jnyocada 

Au!m naQ havtndo contrariedade dlrelit e_..ft.ol!!~L!! 
~onatiJuclonpJ. nlo mereçe ~~'!illlº 
lll1lmOill!. 

Ora, como é de sabença, no& termos propostos, a via rCOJrsal 
eleita só merece admisslbiHdade quando o julgado recorrido 
contrariar dispositivo da Constituiçao Federal. A comentar o 
referido permissivo recursal, ROOOLFO CAMARGO 
MANCUSO. ressaltando a Interpretação restritiva da materia , 
adverte, in verbls: 

'Convém deixar cloro um releV9nt9 aspecto: a contrariedade, 
quando so d4 om loce d8 CF, d8safiando rocurso 
oxtreordjnérlo, fica re.slrlta 80S casos em que essa ofensa soja 
direta e frontal (RTJ 1071661); mreta e não ptX via rollexo (RTJ 
105/104), ou seja, quando é o ptóprlo terto consli/uclonal que 
resultou tsrido, sem 'Lei Federal' de permeio (ainda quo acaso 
teml)ém lenha sido vloleds)" (In Recurso Extraordinário e 
Recurso Especial, ad. RT. p, 151}. 

Por todo o exposto, nego seguimento a recurso extraordínilrlo 
inlerpcsto. 

Publique-se. Intimem-. 

Macapá, 08 de agosto de 2005. 

(a) MARCONI MARINHO PIMENTA 
J uiz de Direito 

~ES9..-ªJ'RAQROINÁR!O NA APELAÇÃO C!vEL N~ 
m&i. 
Recorrente{s}: CAPEMI- CAIXA DE PECÚLIO PENSÕES 
E MONTEPIOS 
Advogada(t). Ora. KELl Y CRISTINA BRAGA OE LIMA 
(OAB/AP N°371) 
Rteorrlda(t}: MARIA DE JESUS NOBRE BRITO 
Advoqeda(s}: Ora SILVANA MARECO KUBOTA 
(OAB/AP N" 948} 

Dtcit h 

~tld!ra Q art. F do C6dl0<> dp OtfaH dp Conaumldor 
nula dt Qltno clfrel!o 1 cliulula contratual auo tltela .t.m 
dui!CQ(do com Q alttoml dt proteçlo t!tabeteç!do ptlo 
~n!Q lur!dlco Hndo elle um direito básico do 
"-Il~Umldor. 11 - Bastando comprovada a existência de 

Cltusyll tbuolya no conlr!lo meÕmo ex!lnlo, M dt H! 
deClarada 1 t\11 nufldad«. 111 - Prtcecltn!es dts)a Turma. !V 
- Prtllmlnor nlo ecothida. V - Consoante a cliusu!a 
expreua ck! Estatuto Social da rtCorrente, claaaifiCHQ 
corno a6ciQ bentll!itntt pa!llclpante 0 qye contdbyl paro 
um ou mtla planQt dp btntflclow ela Entidade fart. Q", "d"l. 
VI - NIQ uracltdZD 1 !ltnom)nada venda cua<le, •!IM.!! 
lnaçdciQ IQ allldro uaoc!a!lvo conatli!JI condilfo slne au~ 
QQILJ!i[a • QbtenciQ do tmPrU!imo VI! - JA o subscdclo 
e um Plano dt HQII'l! ela CONAPP no maamo mC!IJIIDil! 
tm que " naoclou I Morrtnte. caraetertza.H em 
tvldtntt yend• Cllldt, yedtát PilO C9d!ao CQMIIIIliiltil. 
dtyenclo ur !!Utn:ldn !nttgralmtnlt 11 parc:e!aa pagas 1 
UH t!ty!Q VIU - Somtn!t 01 t!!tabtlacimantow t>ane<adow 
~~ e Pd\'ldos tocltdaclta da cr+dl!o, flnanç!amento t 
i!)'ffstlmtn)o 11 Ca{xu EcQnOmlcn t as Coope!llllvas de 
Cr6dl)os 1 Cpopt!'Jiiyat que P<llwtm seciQ de crt;llta t 
a"' ale! contideCJ!!aa l!!ldttutcõe• l!nancelrll u Quaja 
lllktUittm de pdyta autOduc;lo do Banco Central do 
8CMI! Ql!l podt!IOO funclpnar DQ Pala. IX Reol~D.!l2 
fundi!Dtntal• Jmprel!:lncllvel QUt nao 1Qj CQ!DD!'l!yado Dela 
!JCQ!I!!nlt nQ• ayt01. X - Por niQ lntograr Q Sjsttma 
~Ire! Ntc{ooal. nlo está 1 recQ!IInte autorizada 1 
ll!lll(U!aLJilnbelro 1101 HYI IISQClldOI com I aDI!QçjQ 
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l!!..llxD..llt Juros nos mesmos Qlllll!lrtl ora!Jca.da.Jl~JD 
lnll!lui'Ota llnancalraa._ XI - Dtytm Hr ratt!tufdos os 
Wret! ttetbldoa DJtdlanta 1 IQI!çesJg dt tpu dt IUJOI 
em ln!licn tuRtrlorew ao legalrntntt Dtm!llldoa. cuto g!or 
a ar rullluldo tstá Plrft!!amtnll claro 01 cltcltio 
putrruda. xg - Prec!lden~ da Tunna Rtcurul. 
XIII - Recumo conhecido 1 om;lalmtnll pr~MlJ!G 

Hlulltraordl{lirlo alt!!OY Qllt a cltcldo colegiada acima 
lllllJl!IJIUPJDJf.\jOU Cootrl!rltdadt aos Ort!C!Qt 5'. Inc. 11 t 
XXXVI. 1 R2. 11. lodol da CF/AI e Súmula 5H do Supremo 
Tribunal Federal 

Conl!'tiJZOt• una 28112!11. 

A !rnalgna* 6ttmpestlya 11 Qlr111 alo legitimas • 1116 
runtfl1U lnlertiH em rJCO!DL_pJQI!I{g_reau!ar. pano 
!Q..!XMll. dOSJ~tHt.UQOSIOI COI)Itilyclonals. 

º'-um• an!lllte de lodo o contido doi · luto•· 
Drlru:IQI!mtn!t dg togr do Acórdio..~UJ~!tl®~I1!:H 
lll!ll L.._Qutsl.lo tyrldjça dtbalk!.l toyg!wy dg!t 
instrymtntot ltgl~;_ o Código c!t Qefua do 
CoosymjdO!' • a chamada LtLllf Uwra aut yeda a 
~arw;uk,Jurosaclma da tau lt!!AI. 

Nesta tsttlra. em nenhum momtnto o Ac6rdlo !'JCorrldo 
tnmencloagdls~ 
L!HL<If..Juroa ruis a 12% u._tart. 1112. § 3" •• m 
conduzindo .W.l o enttnd!mtnlo agunclo o o~al il 
reçoNJnle nJo H tnQ!!!fdra entra IGutiP lnstltulçOts 
liii19Jjzadaa a ct!!Uur ootrac6ts IIOincti!'ll com ptÇ1Q_ de 
iuros superJo(ll aoa .lJ:m!tg_ltQ.tls. poli apenas os 
estabeleclm!!!!IOs...bJI!lÇárlos ofiôai3 e privadgs Sociedade& da 
Crédito Finendamanto e loyest!mento as Cajxas EçpoOmlças 
e as Cooporatf.Y.U...d..e Crédito e Cooperativas gye oossuem 
seoão de crédito, ,C!l!)Sideradas Jnatitulç!!es ~nancelras é que 
podem aplicar juros suoeriores ao pecmlssJvo legal Cl•l o• 
:4,585164 • Mtd)11a ProvtiÓ!!J o• 2.172·32/2001. em yiQor oor 
força do t!l, r da tmtDdl Consmu,lonal n• 321 

Altm de tudo, DlU.U lns!ltu!cOes financeiras tune!ona!!fD 
no Pais tom•St obóol!órfo t nactuúlo A I!Âyla 
lll!19rlzacla dQ Banco Central do Brasil !art. 10 "capyr. da 
Lei o• 4,5951, !IGU!tlto fundl!!!tnlal aue não foi Drovadg ma (Jc6rrento Qttle proçeno Portilnto. tstá subordinada 
12.!2m:JlQ. o• 22 828/33 e não a Lo! o• 4.5951&4 o a Medida 
Proylsóda o• 2.U2-32/2Q01 Como se vê não h;! oleosa a 
~' dQ SUQfll!!lo Tóbvnal Federal, 

A.l!Jiáo contratual finnlda tn.tte u partes. IIDjcamtnlt 
de consumo. t !JQidil Dt!oa pdnç!plot que norteiam o 
~o de Dtfty dg CootumldQ!. Hndo de ~Odo razoiytl 
flexibilizar, çaso a caso. a •utooomla da vontade que rtat 
os contril,oa, A situa* de h!possyflcitncJe do 
c:onsumldor. 01 ,.laçJo dt conaymo t [!ÇonhtcK!!_..t 

.Pr2119.ll1LPll9-clla4~ a Qlstl 11111ra uguly o 

.ll!J.ga!lo rteorrldo. E esa camlnh2..., DJdt u op6t 6 
~JUIItuçJonaJ aclmo !nygcada. 

Aulm. nlg bmndo cQOtradtdade dimtll •. f!9f:1.!JI_J 
d!S!!OJitiVO constltyç!pnaJ. nlo meract guarida o !JCu!Jo 
!me~ 

Ora, como é de sabença, nos termos propostos. a via recursal 
eleita s6 m8fllC8 admissibilidade quando o Julgado recorrido 
coni!Jrlar dispositivo da ConstitulçAo Federal. A comentar o 
referido ponnlss!vo recursal, RODOLFO CAMARGO 
MANCUSO. ressaltando a interpretaçAo restritiva da ma!é<la, 
adverle. In verbls: 

'•Convém delxer c/810 um 1&/evan/e sspecto: a contrutledade, 
quando se dê em f8CtJ de CF, desafiando rec.xso 
eJCIJ'BOidinârio, fica mstTitB aos casos em que l$.$3 <Wnsa seja 
direta e frontal (RTJ 1071661); dlrel8e niO por via reflexa (RTJ 
1051104). ou seja, quando é o próprio IIIXIo constiluciooaJ que 
resultou ferido, 5llm 'Lei Fedetal" de permeio (ainds que acaso 
também tenha sido v/ol&d8)" (In Recurso Extraordlnáflo e 
Recurso Especial, ed. RT, p. 151). 

Por lodo o expollo, nego segulmanto a reano extraordinário 
Interposto. 

Publique-H. lntlmem-u. 

Maca pá, 08 de agosto de 200!5. 

(a) MARCON!IIARINHO PIMENTA 
Juiz de Direito 

B!iCURliO EXTBAQRPIHÁBJO ~ ~LACÃO CIVEL rr 
.mll>t ' 
Rtcomnll(a): CAPEM! CAIXA DE PECÚliO 
PENS0Es E MONTEPIOS 
Advogadll(a): Ora. KELL Y CRISTINA BRAGA OE LIMA 
(0A8/AP N' 371) 
RtcOfTicg(a): CLEJA 'TVtEZA t..AMAftAO DA SILVA 
Advogadll(s): Ora. SILVANA t.IARECO KUBOTA 
(OA8/AP N' 1148) v 

Dteftlo 

Tn!tHt c11 Rtcuno Ea1raord!nllrto fnttrpoltO com 111111 no 
trt. 102, 11, •a·. ela CQM!IIylclg Ftdtnl artt. m eo..Mt. 
Hlt H9Yintn do Códjgo dl P'P""'? CM!, Súmula 140 

t %:1-;!Tlta?~'::t:;!r;:: 
IUJm ll!lt!!tldo; 

"CCNSUMIDOR • CoNTRATOS EXPIRADOS - REV15AO 
DOS TERMOS CONTRATUAIS - lt.IPOSSIBIUDADE -
~SERVÀNCIA DO PRINCIPIO PACTA SUNT SERVAND/1. -
MEV~NCIA DO JUSTO EQU!LIBR!O E SOUOARIEDAOE 
OAS PARTES -TAXAS OE JUROS COMPATIVE!S COM AS 
APLICADAS PELAS l...s'T!TUICOES FINANCEIRAS_ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

IMPOSSIBILIDADE- DEVOLUÇÃO, EM OOORO. DAS TAXAS 
PAGAS A MAIOR - EMPRtST!MO CONO!C!ONAOO A 
OUTROS SERVIÇOS - OPERAçAO CASADA -
RESTITUIÇÃO OAS QUANTIAS PAGAS APENAS PARA OS 
CONTRATOS EM ANDAMENTO A PARTIR DA CITAÇÃO 
VÁLIDA. 1 - O enc«Tamento do contrato de J8III.I'O celebfado 
entre as partes de !Ivo! e esponlânea vontade retira a 
possibilidade dt revisão contratual. 2 - O principio do 
consensuallsmo e do pacta aunt servanda deve vigorar em 
homenagem ê segurança )urfdlca, dado que as re!açOes 
jurfdlcas OCOII'entes durante a vigência do contrato fazem !ai 
entre si. 3 - A cobrança de laJcaa de juros superiores ao 
pennlssi'<o legal, somente é posslwl às lnstitulçOes financeiras 
que pertençam eo Sistema Financeiro Nacional, na forma dil 
Medida P!Oiois6ria o' 2.172-32. da 23 de agosto de 2001, o que 
nao é o ca110 da recorrente. 4 - Nos contratos em andamento 
declara-se a nulidade da cláusula contratual abusiva, 
assegurando ao consumidor lesado a resUtulçAo das quantias 
Já pagas, a partir da cltaçAo válida. 5 • Recurso conhecido e 
pro'(ldo parcialmente". 

lf2....txtragrdlNdQ •lt!!au Que 1 dtellio colegl~ ~ 
ement1<Y mreuntgu contrarltdtdt '"' I!!IC!Qt 5". lnc, 11, 
XVII I lOQM, 192 11 todgs da CF!U t Súmult ~ 
Supremo Tribunal ftdera!. 

- - ---
~fJ!:<Cl!tJ lfl 24§VI. 

All:W!g!!fclo t ttmDntlva. n Qll!to lio leg[tJmas 1 tltá 
preuntt o intima• em "'orrtt PNparo reautv. paaao 
10 IXInJt dot QtfUUQOitot COOftitvç~ 

~ an6!1• c1t tpc!g o cgntldo .....®f...Jlft21. 
prtnc!oal!!!tnlt c!g !tQr c!g Ac6rdlo rtÇQrrfdo, Dtn:ti!Ht 
.lll!L. a guei!IQ fur!cUça dtbl!lclt envolveu dg!s 
tnstrumtntOI leglllt!lvoa: o Código c1t Ptfua da 
~mldor e a chamada LtL dt Usyra qye w<Y a 
cobrJnct dt l~.rge acima da tua legal. 

Nesta tsltlro. tm !!tnhum morntnto o Acórdio racorr.ld9 
fez meneio 10 dltC!Qtf!lvg çoOIIJiyçlona) QUI eslabtltctu 
1 taxa c1t luroa !JIIJ a 12% I.L ~~~ 
conduzindo Dn a tn!lndlmto!Q ugundg o ooa! • 
reeorrentt nlo H anquad!l tntre taUIIaa IOitiM~ 
i Ulortzadll I (JIIfzar QDI(JC6H ftOfDçtlrll com pactg dt 
!uros tuDtrlom 1101 llmittt legais, pois apenas os 
~ll')meotos bancáriO!! oftdws e ortvados, Sgcjedades di 
Crédi to Flnandamento e lllli'8SUmento as Calw EmoOmlcas 
e as Coooeraljvas de Crédito e CooDifjltivas gue po_u.wu:n 
seca0 de atdlto mosideradas jostib.tis;ões fioancajras 6 QU.O 
podem ap!k;ar Juros superigrAA aa parmiss!w legal !Ltl n• 
4.5iS/&4 t Medida Prov!sódt n' 2.172-32/2001 111!1 yjgor.J!Q[ 
forca do an 2" da tmtoda Cof!IUluclonat o• 32). 

Além dt tu®, oara as tns11!u!cOta nnanc11ra• tunci901!1!!! 
no Pala tgm•u obr!gatl!r!g • necuyrlg i pr6y)a 
1ut!!!lzaçJo do Bloco Cent!J! c!g B!ll!l !art. 18. "çaput'' . da 
Lei o• 4 5851, llau!a)to fundimtolal QUI nJo foi prpyadg 
peta recormntt nula ProctHO. PO!'IInto nti tubQrdlnada 
ao lltC!JIQ o' 2:U20/33 t nlo I lei n' 4,595104 I I Moiljda 
proyJaórta o• 2.172-32/2001 Comg se vt não há o!&nsa i 
Sirnula 596 do Swamp Tribuna) Federal . 

Noutro U!!t~, o art. 5", 11, XVII • XXXVI da c~ 
Fedtfll ttmbtm Dtnnantct. lnc«umt d!antt dg Acilndlg 
~ 

A..!'J!Jçlo CO!lltJtual !I!!Qidt en!rt • 11111n. UpJcamtntt 
dt c:gnsumo. 6 regida Dtlol pr)nclolgt Alll! nontftm o 
Códlgg dl Ptfty do Contum!dar HDdo dt todo !llojnl 
Hexfbll!zar, ct•a • Cll9.. aautoncmta da von!adt qut !IQ! 
21-. contratos, A situac;jg dl hiQOHuf!çjlncfa do 
egnaumfdor DI rtltc.la dt coDIU!DO, 6 rtconbtclda I 
DCO!tglda Pilo c!ttdo C6d!ao. t Ml!il tsttlra ugu)u o 
Julgo<lg racorrldo. E '"' camlni!Q tm nada H..!!I!§Li 
I!Q!I constfl!!cjonal acl!!!f! lrroH:I!!I. 

Afalm DJo btytDdo cQ!IIrfrltdlcll df!Jia 1 lrordiiL t 
dji!!OJf!)yg COM.tltuelonfl, o6o mt[JCJ .II!JI!!da O !'tCV[JO 

~ 

Ora, como é da &abança, nos IBmlO$ propostos, a vil reçursal 
eleita só me!8CI admissibilidade quando o julgado recorrido 
contradar d!tpolltlvo da ConstitulçAo Federal. A comentar o 
referido permissl110 recursat, ROOOlFO CAMARGO 
MANCUSO, raua!tando a ln~o rts!rltiva da matérta. 
adverte. In vertJ/$: 

"Conrim <*xillf daro um relevante aspeclo: a con/nW'tedade, 
qusnoo se dê em face dlJ CF, deaallando ~ 
extraoir:liMrlo, fica restrita aos C&SO$ em qu. e$$8 <Wnsa seja 
direta e frontal (RTJ 107~1); dlrett • n1o por via reflexa (RTJ 
10SIT04), ou seja. quando é o próprio t.xto consHruclorlel que 
rwtsuffou fwido, ,., 'IA/ - dtl -lo {alnde que ac'"'" 
também lenha a/do violada)" (In RtCI.no Extraoolinllrto e 
Reano Especial, ed. RT, p. 151). 

Por ~ o expollo, nago &egUmanto a r1QJ!SO exnordnérlo 
Interposto . 

Publlq-. Intimem-H. 

Ma•. oe deagoslo de 2005. 

(a) UARCONI MARINHO PIMENTA 
Juiz dt Dlra!to 

RECURSO EXIMORDtWuo NA.~ ~ 
llill!! 
Orlgtm: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
Rtcomnlt: CAPEM! -CAIXA DI! PECÚLIO, PENSOES E 
MONTEPIOS 
Advogada: 
Rtcorrlda: 
Advogado: 

peclato 

Kelly Cristina 8. de Llrot (QAB.AP N' 371-A) 
JOAQUINA DE ALMEIDA QUARUIIA 
certo. ......, Plcanço (OAB-AP N" a.l) 

T!Jia.H dt !Jtci!!IO EltrJoa!!Mr!O h!lerMefg COII! I!MI ll'l 
l!t. 11!2, 111, "&", cll Cllllllltulclg Ftdtral c c Pllrll. 47110 
471 t !K1 c!g cpc_ 1 SQmull MO c!g Slf. 1111 faca dt 
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"CONSUMIDOR - OPORT\JNJZA..SE A PARTE DEVEDORA. 
NO MOMENTO DA UQtaDAÇÃO DA SEHTEHÇA. A 
IIIPUGNAÇAo DOS VALORES A SI!IWI RESSARCIDOS. 
PRELIMINAR REJEITADA - TAXAS DE JUROS 
COIIPATfves COM AS APUCADAS PELAS !NSnTUIÇOEs 
FINANCEIRAS - IMPOSSIB!UDADE - DEVOLUÇÃO, EM 
DOBRO, DAS TAXAS PAGAS A IIIAlOR- !NTELJG!NCIA DO 
ART. 1", I, DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 2172-32/01 • 1 - NJo 
há de se Julgat nulo o decisvm que determina a reai!Zaçao dos 
catc:ulos devidameniB individualizado pelo Contador Judicial. 
cabendo à parte Impugnar os valores quando da liq<àclaçao da 
sentença. - 2 - A cobrança de taxas de juros wperiores ao 
permissi'<o legal, somente é potsivel às lnsti!lJi9ões tinancelras 
que pertençam ao Sistema Anancelro Naclona~ na forma da 
Medida Provisória n' 2.172-32, de 23 de agosto de 2001, o que 
nao é o caso da !BCOO'ente. devendo os juros cobrados 
excessivamente serem ressarcidos em dobro (art. 1", !). 3 · 
Rerurso conhecido e Improvido." 

.liO....t&!ra9<lnMo altgou QUI a dtclllg cott!!lada ac:!ma 
emenleda apruentoy cgntradtdldt 1101 lltjags 5', fnç, I~ 
XXXYI. 1!12, 11. tgc!QI da Cf/H 1 SCmu!a 59!! do SUQ!Imo 
Tribunal ftclt[JI, uma gz que 1 !'tCOO"tlrtt 6 uma 
!nstjtujclo dt PrtvlcMncl• Pdgda fn!tQrJDit dQ Sllltml 
Financeiro Nac!gnaf, por fo!'CI dQ que prtct!tua o §(.mico, 
do art 71 da Lei ComP!emtntar rt 109/01, QUI otnn!Uy a 
IIH !IDO dt lniUtulçJg l!t"l!Cedtr A conCIUAo JtQ 
emo,.JUmoa 101 HUI part!clpantta mertçtndo tm 
vfduc!t djlfQ, o mi!!!!!O tntamtnto ditotoqdo ih 
!Mtltulc6tt fiDJQÇtf[JI DO! H toaUtdtartm DI h!D6tt11 
dg art 17, l(mlco, da lt! o• U!l5/t4, rectoclonada I)Qia 
Co!!ltltyJclg Ft!ltral de 1988. 

Nlg foram BR!tHntadas 11 Coo1fi:!Jl6tL 

A lrres!gnaclo t tem!!UiivL as Dilrtes tio legitimas 1 uti 
Mltnte o fn!trtHf tm !ICOr[Jr. PctP8!0 Mulat. P1110 
10 txamt doa Df'UIUDOJtOI conatltuÇIOQiil, 

Dt wna anê!IH dt lodo a contido doa a\rtot, 
Drincloatmantt dQ leor dg Acórdlo !!CprrtdQ porctbt-tt 
llli!L.J.._flue•!lo !uódjCI cltbatldo envolveu dg!1 
ln!!!nJmtnlos lt!!lt)aljyot; Q C6d)po dt DtluJ dg 
Cgnsymldgr e a ch!mada Ltl dt Uaure gua veda 1 
çobranc1 dt lurot acima da twlegtl, 

Nesta uttjra. em ntnhum mom•ntg Q A!;"órdão (lçqaj,@ 
fg rnençio ag dlsROiiliyo cgnll!tuctonaJ QUI •ttabtltctu 
a ta.y dt furas ""' a 12% u. !art. 112, § 3", CEl. 
conduzindo D1f1 o tntend!mtnlg ugun!lo o QUI! a 
[ICOC!IDII nlo H tOQUM!J tn!tt IQutlil lnatitu!çõta 
l.lltorizodas a rullw operac6ea lln•neti!JI cgm DICto de 
lutos ayportom 101 llmltu ft!!lil, oo!a apenas os 
eslabolocimentos bancárias oficiais e Ddyadgs Sociedades dQ 
Cd!dito Fk!ancJamenJg e Investimento •• Cajxas EcooOmlcaf 
ll....a.5....C!ratlyas da Créd)to O Cggoerativas QUI OOSSYtn) 
spção de aédKg cpnsklent<las illiUtu!dles financeiras 6 oue 
podem aof!çar lums syper!gres ap ponn!sslyo legal !Ltl o• 
4.5951§4 t Medida ProvisódJ o• 2,112·32/2001, em vigor oor 
12rçUp !lt, 2' da tmtnda CoO!tltuc)onal o' 32) 

A!6m de tudo, para " fnstltufcl!ts ftntnctfras funcionarem 
no P•l• IQCDI'H obrtl!lt6do • ntct"'rlg i prtvlil 
autodztcão do l!inçp Ctnlrtl do Btalll lvt. 11 "ctout•, do 
Lei n• 4 5951. muls!to fundamtntal QUI n1o foi proy!!do 
pela !JCO!!Inlt DIÚ! processg. Port.lto, nt6 aubQrdj!M.IIl 
ao o._c(J!O o• 22.1121/33 I ~ I lt! rt 4.515/e4 I I MtdJdt 

Provlsóda R! 2.112-32/2001, Cgmg 11 vt nao hâ glensa a 
Sí.rnyla 596 dp Suromo T.rlbuoa) Eede!al 
~l!Wo a m 5". u • XXXVI dl Coni!Jiytclo 
ftdtrll llmbtm Rtl!!llntC! tnçóh<lll dll!!tl do Ac6rdlo 
ll!õ!IIIIl19~ 

A re!KJo con!rJ!ua! li!l!lfdt tntra M Dl!tlt. !lp!ctl!!l!!!t 
c!t C9f!lllmo, t !J!!kSa ptloa pdnefolgs QUI !IC!!tlilm J> 
Código c!t !)tfHt c!g COQIIIIIic!gr. ltQdo dt todo rgoiytl 
ftex!bllfzar. C11Q t cao, a l!!lonomi• da yon!!!dt Alll IIQI 
OI CQ!!Irllgt. A abulc4o dt bf!!OJIIIflcltnc!t do 
CQDI!Imldor. "' !'Jitclg dl CO!III!!!la, t !IConbtcldo 1 
pri!SIQida pelo ci!Jdo Códkao. 1 !JtiÚI n!t)ra ltAU!u Q 
ll!!afdo !ICoa!do, E "" Cfl!!!nhO tm nacl• H op6t • 
~fllluc!gnlltcjma lnvOCI)Ia. 

~ nlo bmndo conlttr!tdade dlrtta • frontll • 
di!!)OII!fyo cmwt)tuc!onll. nlo mt[ICI gUM'Ida o !ICIItiO 
lnlm!l!llo. 

Ora, como é de sabença, nos termos propos1Ds, a via reo.nal 
elel1a só merace ad01!ssibild&dt quando o )u!Qado recorrido 
conlra!W dlspoeitivo da Constl~ Faderal. A comentar o 
referido pennllsiYo rtell'lll. RODOI.FO CAMARGO 
MANCUSO, ressaltando a lnterpretaçAo res1ri11va di matéria, 
adve!le, In vtrlll's: 

"Convém deht.ttr claro um rMvanle aspecto: 1 con/TIJt1edede, 
quando ae df tm face de CF, dtlaallando ~ 
exiTBotúirrWfo, flct re$1rltt 110$ casoa em q<M essa ofensa seja 
dirwla • fronlltl (RTJ 1071881); dlrele eniO por via reflexa (RTJ 
1051704), ou Sl/1, q.-do • o próprio t.xto COMtituclotltl que 
reSUltou ferido, _, t.~ Federal' de penneio (llindtl qut acaso 
também tWiht a/do IÕOiadll)" (ti Rlo.no ExtraMinllrto e 
Rec\no Espeda!,ad. RT, p. 151). 

Por todo o 8XI)Oito, DtQO ...,enio a raa.no GlCI1aOtiiNr1o 
Interposto. 

Pub!lqUHe. !ntlmtm-tt. 

Maca pá, 08 dt 8gOSIO dt 2005. 

(a) IIARCOHIIIIMINHO PIMENTA 
Juiz de Direito 

... , ... ~, 
Fllomtnt clt ra 

Stç!Jijria dil Turrnt utM1 



Macapã, 18.08.2005 (DIÁRIO OFICIAL) Pãg. 58 

om 
REQUERIDO : DII!Z GRAFICA LTDA-IIE 
ADVOG&DO 

DISTRIBUICAO: 00008171/2005 - (ALEAfORIAl 
VARA : 2t. VARA CIYEL E Fmm PUBLICA 
FEITO : KOntORIA 
VALOR CAOS! : 391,27 
REQUERERTE : IKPORTADOR! E EXPOiT!OORA 246 LTDA 

Oficios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

COM ARCA DE MACAPA 
ATA DE DISTB!BUICAO DO DIA 25/04/200~ 

DI STRIBU!CAO: 00008119/200~ - (ALEATVR!Al 
VARA : 3a. VARA CIYEL E FAZENDA PUBLICA 
fEITO : l!AJDADO fiE SEGURAKC! 
VALOR CAUSA : 120,00 
REQUEREm : WUERLLON DE ALIIEIDA CARDOSO 
REQUERIDO : PRESIDENTE DA COM!SSAO DO CORCOiSO ! 

O CARGO AGENtE 
ADVOGADO 

REQ!JEBIDO : MiJA IZOIIAB GIBSOI MACHADO 
ADVOGADO 

em~ DISTR!BUICAO: 00006184/2005 - (!LE!TORIAJ 
VARA : 3a. VARA C!VEL E FAZERDA PUBLICA 

DISTR!BUICAO: 00008176/2005 - (ALEATORIA) 
VARA : 2&. VARA CIVEL E FAZEIDA PUBLICA 
FEJTO : KOMITORU 
VALoR CAUSA : 589,98 
REQU!B!IU : SILVA l KEJ!ZES SERVICOS !UllLJARES 

LTDA 
REQUERIDO : M I M COKSUOCOiS LtDA 
AOVOCADO 

DISTIIBUICAO: 00008117/2005 - (ALEUORIA 1 
VARA : 2t. VARA CIVEL E FUEMDA PUBLICA 
FEitO : KOIITOIIA 
VALOR CAUSA : 3.480,00 
REQUEIEIU : SILVA l MEIEZES SERWICOS AUXILIARES 

L!DA 

DISTRIBUIC!O: 00008157/2005 - (!L&AtORIA! 
VARA : la. VARA CIVEL E UZEMDA PUBLICA 
FEitO : DESHJO FOR fALtA DE PAGAMENro 
YAUJR CAUSA : 4. 200,00 
REQUERENTE : ODEHC•R RODRIGUES fERREIRA 
REQfJERlDO : EDILSOH HACIEL MONTEIRO 
ADVOOADO 

DIStRIBUICAO: 00008164/2005 - !AUATORIA I 
VAR! : la . VARA C!VEL E FAZENDA PUBLICA 
FEl TO : EXECOCAO 
VALOR CAOS A : 353.724,70 
REQUERENTE : Y YAHADA S/A COIIEIC!O E IHOOS!RIA 
REQUERI DO : UJIZ ARMANDO 8UIES RAMOSE OOteOS 
A(lVOGADO 

FEitO : CARlA DE OP.DEH 
OR!GEK : SUPERIO TRIBUNAL DE 
HLOR CAUSA : 0,00 
REQUERENTE : HUH!CIPIO DE JTAUBAL 
REQUERIDO : COMSTRUlOBA' V!LREMA LTDA 
ADVOGADO 

DIStRIBOICAO: 00008180/2005 - (!LEAl COl!PENSACAOI 
VARA : 3&. VARA Cim E FAZENDA PUBLICA 
FEITO : BUSCA E API!EEISAO DE BEMS 
VALOR CAUSA : Z. 292,99 
!EQUEREMrE : BANCO FIHASA St! 
REQOER!DO : LEONARDO DOS SANTOS 
ADV:JGAOO 

DIS!RIBUICAO: 00008147/2005 - tAL&AfORIAJ 
REQUERIDO : JOU JOSE ALBIIO PACHIAMA 
ADVOCÂDO 

DISTR!BUICAO: 00008185/2005 - <ALUTORIAl 
VARA : 2a. VARA C!VEL E fUEMDA POBLICA 
FEITO : BUSCA E APREEMSAO DE BEIS 
VALOR CAUSA : 5.362,26 
REQOERmE : 81.100 DIBEHS S/A 
REQUERIDO : YAGKB RODRIGUES HONTEIRO 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00008165/2005 - !ALEATORIAI 
VARA : la. VARA CIVEL E FAZEMD! PUBLICA 
FE!TQ : CARTA PIECA!OBI& 
ORIGEH : TARTARUCALUMHO/AP!C 
VALOR CAUSA : 0,00 
REQOEREHTE : HOIICIPIO DE TAHAROOALZI8HO 
REQUERIDO : ESPOLIO DE ADEL!IO FERKAMDES GURJAO 

FI LBOE OUTROS 
ADVOGADO 

VARA : h. VARA CIVKL E FAZEMDA PUBLICA 
fEITO : OUTRAS ACOES!PROCEDII!EKTO ORDIMARIOJ 
VALOR CAUSA : 1.036,60 
REQUEREMTE : REIKALDO C ALVES EPP 
REQUERIDO : EQUIFAX DO BRASIL LtDA 
ADVOGADO 

D!StRIBUICAO: 00008155/2005 - !ALEATORU! 
VARA : 4&. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA 
FEITO : DESPEJO POR HLTA DE PAGAHEHTO 

DISTRIBUICAO: 00008191/2005 - (!LEATORIAJ 
VARA : 2t. VARA CIVBL E FAZEKDA POBL!CA 
PEITO : BUSCA E APBEEMSAO DE BEMS 
VALOR CAOSA : 6.219, 78 
REQOEIDTE : OHIBAitCO UIIAO DE BAMCOS BRASIL!!ROS 

S/ A 
REQUERIDO : MARIA BERMADEtE LIM DA COHCE!C!O 

DlSTRlBuiCAO: 00008166/2005 - !ALEA!OR!AJ 
VAP,, : la. VAIA CIVEL E FAZEKDA .POBLICA 
FEitO : HECUCAO 
VALOR CAUSA : 3.229,31 
REQUERENTE : HOSELLI VE!CULOS LTDA 
REQUERIDO : NICUDEHUS ABAIALOO DA SILVA 
ADVOGADO 

VALOR CAUSA : 9.054,48 
REQUERENtE : CLAUDIO MENDES JUNIOR 
REQUERIDO : PREFEitURA MUNICIPAL DE PEDRA BRitNCA 

DO AHAPAR! AP 
ADVOGADO 

DIS!RIBUICAO: 00008174/2005 - (ALEATORIAI 
• VW : 4a. YARA CIYEL E F!Z!HD! PUBLICA 

ADVOGADO 

DISTRIBOICAQ; 00008!95/2005 - !ALEUOR!Al 
VARA : 21. VUA CIVEL E FAZEMDA PUB~ICA 
FEitO : I!OH!TOetA 
VALOR CAUSA : 661,53 
REQOERENtE : CEITER lEMNEDY COMERCIO LTDA 
BEQIJEIIDO : iAll!IJHDA DE ARAUJO BALIE!iO 

DIStR!BUICAO: 00008170/2005 - tALEATORIAI 
VARA : 16. VARA C!VEL E FAZENDA PUBLICA 
fEitú : EIECOCAO 
VALOR CAUSA : 743,49 
P.EQUEREMTE : BETRAL YElCULOS L!DA 
REQUERIDO : J PA!IAO DE SOOU - I!E 
ADVOGAOO 

FEITO : MOBITORI& 
VALOR CAOS! : 1.432,45 
REQUERENTE : IMPORTADORA E EIPORTAOORA 246 LTDA 
REQOERIDO : SUELI SOCORRO DE SOOSA COiDE!iO 
ADVOGADO 

DISTRIBO!CAO: 00008201/2005 - IALEA!ORIAJ 
VARA : 4a. VAB! C!VEL E FAZEHDA PUBLICA 

ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00008198/2005 - tALEAfOB!Al 
UR! : 2a. VARA CIVEL E f&ZEKDA PUBLICA 
mro : Komom 
VALOR CAUSA : 633,00 
REQQERENTE : CEIUR IEUEDY COI!ERCIO LTDA 
REQUERIDO : JOSE DOIIIHGOS TEIXEIRA REIS 
ADVOGADO . 

DISTR! BiJICAú: 00008175/2005 - iALEATORIAl 
VARA : !~. mA CIVEII E FAGBHDA PUBLICA 
FEITO : HON!TORIA 
VAUJR CAUS6 : 3. 73 !,66 
REQUEREm : SILVA E mms SEIVICOS AUXILIARES 

LTD& 
REQUERiDO : H H tiJRfAOO ARAOJO - KE 
ADVOGADo 

FEITO : BUSCA E APREEISAO DE BESS 
VALOR CAUSA : 3.217, 76 
REQUEREMTE : UH!BAliCO ONIAO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/ A 
REQUERIDO : &ELSOM SANTOS DE SEHA 
ADVOGADO 

D!StRIBUICAO: 00008203/2005 - !ALEATOP.!Al 
VARA : 4&. VARA C!VEL I FAZEID& POBLICA 

DISYRIBOICAO: 00008158/2005 - !ALEATOR!Al 
YARA : 36. VAI! CIVIL ! FAZEIOA POBLIC~ 
fEITO : DESPEJO PQI f&Ltl DE PAGAHEHTO 
VALOR CAOS! : 26.400,00 
REQUEREm : ROBERtO H~.BQOES DE SOOZA BODi!GU!S 
REQUEP.IDO : ISAAC SA!IEL ALCOLOKBRE TOBELEII 
ADYOGADC 

DIS!RIBOICAO: 00008167/2005 - t!LEATORIAJ 
VARA : 3a. VARA C!Y!L E FAZEIDA PUBLICA 
FEITO : EXECUCAO 
VALOR CAUSA : 648,17 
REQUEREITE : CEi!Ei UIMEDY COHElCIO LTDA 
REQUEIIDO : MIGUEL RODRIGUES fUMES 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00008183/2005 - !ALEAtORIAl 
Y,,RA : la. VAU CIVEL E FAZEJDA PUBLICA 
fEITO : CAUTELUES INOIIINADAS 
VALOR CAOSA : 300,00 
REQUEREm : J L SANTOS l CIA LTDA 
REQUEeiDO : SIHDSEP-SIMDmto 005 SERnDORiS PUB 

LICOS CIVIS 
AD'I~ADO 

DIS!RIBUICAO: 00008!8612005 - t!LEATOR!Al 
VARA : ll, VAU CIYEL E FAZENDA PUBLICA 
FEITO : BUSCA E APREEJSAO DE BENS 
VAUJB CAUSA : 2.384,63 
REQUERENTE : mco !TAU S/A 
REQUERIDO : RONNY ERICI CARDOSO BRASIL 
ADVOGADO 

FEITO : BUSCA E APREEKSAO DE BEIS 
VALOR CAUSA : 3.004 ,41 
REQQEREUE : BANCO FIA t 51 A 
P.EOUEi!DO : GERSOH EU SANTOS DA SILVA 
ADVOGADO 

DIStR!BUICAC: 000082Q5/2QQ5 - (ALEJ.TOm! 
Ym : h. 'U.PJ. Cim E FAZEMDA PUBLICA 
FEITO : BUSCt E APREENSAO DE BEMS 
moa CAOSA : 1.m,o1 
REQUERENTE : BANCO DIBm S/A 
REQOERiDO : BENEDITO DOS SANTOS BU!S DAV!LA 
ADVOGADO 

DISTRIBOICAO: 00008 172/2005 - !ALEATORIAJ 
VARA : Sa. VARA C!VEL E FAZENDA PUBLICA 
FEITO : HOMITOR!A 

DISTRIBUICAO: 00008168/2005 - !ALEAtOR!Al 
VARA : 3&. VARA CIVEL E fAZEHDA PUBLICA 
FEITO : EUCUCAO 
iALOR CAOS! : L.ll0,48 

DISTR!BUICAO: 0000820712005 - tALEATORIA) 
VARA : h~ VARA CIVEL E fAZEMO! PUBLICA 
FEIT11 : BUSCA E APIEEMSAO DE BERS 

VAUJR CAU SA : 956,38 • 
REQUERENtE : IHPORtAOOU E EXPORTàDOHA 246 LTDA 
REQUERIDO : MARCIO"E AMTOKIO DE SOUSA CORDEIRO 
ADVOGADO 

iEQUIREMTE : CEMTEI l!IMEDI COMERCIO LTDA 
BEQUE!IDO : JOS! MOGUEIRA Llii.A 
ADVOGADO 

DistBIBOICAO: 0000817312005 - U.LEATOBIAl 
VARA : 3a. VAIA CIVEL E FAZEM DA PUBLICA 
FEITO : IIOI!tOi!A 
YALOR CAUSA : 907 ,60 

VALOR CAUSA : U8l, 09 
iEQUEREtlTE : BANCO DIBEHS S/A 
REQUERIOO : BARIIRA FAT!IIA GQHES BRANDAO 
AD~OGADO 

DISTRIBOJCAO: 00008!6912005 - (lLEA!ORUI 
VARA : 2&. YARA CIVEL E FAZENDA FUBLICA 
FEITO : CARTA PBECATOR!A 

DISTRIBU!CAO: 00008118/2005 - (ALEATOR!Al 
Y!!A : 5&. VAiA CIVEL E FAZE~DA POBL!CA 
Fii!O : KOMITOil& 
ULOR CAOSA : 1.295,89 
IEQOEREMTE : l!OS!LL! VEICULOS LrDA 
REQUERIDO : DENTAL LABOiDEIITE LTD! - ME 
ADVOGADO 

REQUEREIIl! : IMPQKUDORA E ElPORTAOORA 246 LtDA 
REQOERIDO : SAIIAIITHA DA 5aVEIRA BiiTO 
ADVOGA DO 

ORIGEM : OIAPOQUE/AP!W C flS 
VALO! CAUSA : . "O,QC 
REQUERE!IU : UNIAO - FROCURAOORIA OA FAZENDA NACI 

O ISYK!BUICAO: 00008181/2005 - (ALUTOR!AI 
VI\RA : 5a. VW. CIVEL E FAZENDA POBLICA 
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FEITO : PEDIDO DE &LYW 
VALO i CAUSA : O, 00 
REQOEiEHTE : RIJTB DE SOUZA OL!iEIRA 
ADVOGADO 

DISTRIBO!CAO: 00008190/2005 - (ALEATOR!A l 
VARA : Sa. VW CIVEL E FlZEHD& PUBLICA 
FEITO : KOI ITOUA 
VALOR C&OSA : (93,07 
REQ\JEREI!E : mm IEUEOY COMERCIO LTD& 
IEQUERIDO : ADEILTOR I!AGMO AWDE DE CASTRO 
ADVOGAOO 

DISTRIBUICAO: 00008193/2005 • (AliltOR IAl 
VARA : Sa. VA RA CIYBL E FAmDA PUBLI CA 
FEITO : BUSCA E lPRJEMSAO Di BENS 
VALOR CAUSA : t9U,65 
REQ!JEREMU : B!llCO FIAT S/A 
REQUERIDO : LUIZ BARRETO 
AD'iOGAOO 

CIIKIIAL 

OISTR!BOICAO: 00000976/2005 - ULEATOB!AJ 
~AiA : la. VARA CRIKII!L 
FEITO : CARTA PR ECATORU 
OCORRENCIA : COI!ARCA Di SERRA DO IAVIO/AP 
ORIGEM : COORCA DE SERRA DO 
AUTOR : JOST!CA PUBLICA 
REU : Ai iLSOM DA SILVA BRAOOE OUTROS 

DISTRIBUICAO: 00000981/2005 · (ALEATORIAl 
VARA 
FEITO 
OCORREMCIA 
ORIGEM ' 
ÂUTOR 
REU 

: h. VARA CRIKIIAL 
: UEHT!DO VIOLEITO AO PUDOR 
: CIOSP/PACOVAL 
: CIOSP/PACOV&L 
: CIOSP/PACOVAL 
: JOSE DA COSTA TAVARES 

DISTRIBOICAO: 00000984/2005 - UL~TORIAJ 
VARA : h . VAiA CRIKIIAL 
FEITO : TRAFICO DE TOXICOS!IRT.l2&14, Ld 6368176 
OCORREHCIA : PllOKOTORIA DE JUSUCA 
ORIGEM : PROMOTORIA DE JUSTIC 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
REIJ : MICHEL FEBMAHDES FUIRE 

DISTRIBO!C!O: 00000977/2005 - (ALU!Oilk) 
VARA : 2a. VARA CRIKIK!L 
FEITO : CAiTA PRECATORU 
OCORREliCIA : VERiEi iA GOII!S/AP!& PEIAL 1368/031 
ORIGEII : miEiiA GOIIES/AP(l 
AUTOR : JOSTICA PUBLICA 
REU : !DVAII BRITO BARBOS&E OUTiOS 

DlstRIBUICAO: 00000980/2005 - tALEAfORIAI 
VARA 
FEITO 
ocoamm 
OiiGEll 
AUTOR 
EEU 

: 2&. YAP.A CRIMINAL 
: CRIMES DE TRANSitO 
: CF /CIOSP /PlCOVAL 
: CF/CIOSP/ PACOYAL 
: C!OSP /PACOVlL 
: l!AiCELO I!Bl!RO DA toSTA 

DISTRIBOICAO: 00000982/2005 - ULUT021Al 
vm : 2a. nu camm 
rmo : FORro 
or.omm& : CIOSP!COIIGOS 
ORIGEM : CIOSP /C08GOS 
&IITOP. : CIOSP /CONGOS 
REU : JARDIEL DOS PRAZERES DE SOOZAE ouno 

s 

D!STRI80ICAO: 000009S5/2005 • ULEATOR!Al 
YW : 2&: VAiA CiiMIIAL 
FEITO : PEDI DO DE &BQOIVWJTO DI IIQUERITO 
OCOIR!lCU : lA DP . 
OIIGEII : 11 DP 
AUTOR . : JUSTICA PUBLICA 
DISTRIBOICAO: 00000978/2005 - \ALUTOI!&l 
VAU : 3a. URA CII~IJAL & lODITORIA MILITAR 
FEitO : CAITI P!ICATOI!l 
OCOIIEJCIA : C011üCA DI CBlYES!PitPIOC 007/031 
OIIGEII : COOIC& DI CBAYES!PI 
AUTOR : JUSTIC& PUBLICA 
lEU : SIIVAL IOOOUU IIDDIS 

• 
DISTIIBUICAO: 00000879/2005 • !lWTOIJl) 
VAU : ~. fARA CiiSIIAL E &IJDITOII! IIILIUR 
FEITO : CAiU PUCATOI!l 
OCOiiDCIA : 001 510 DOIIIIGOS DO PUTAIIIG 
Olc'dlt : 001 S&O DOIIIIOOS DO 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
uu : Acmtns rwcisco 
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lllUCU I Jli9D!OPI 

DISTRIBOICAO: 00000983/2005 - (DliEC!OIAD!) 
VARA : VAIA DE !IF!llCIA E JUVEHTODE 
FEITO : AO!OS DE Cot!UN. APR.EEKSAO FLAGRANTE 
OBIGEI! : DEU! 
AUTOR : D • .E.N .l. DE A. l. 
REO : J. DA S.S. 
ADVOGADO 

FAli! LU, ORI&OS E SOC!SSOES 

DISUIBOIC&O: 00008142/2005 - \ALEATORIAJ 
VARA : la. VA RA DE fAKILIA, ORF!OS E SUCESSOES 
FEITO : CARfA PRECATORIA 
ORIGEM : CALCOUE/AP UNV DE 
VALOR CAUSA : 0,00 
REWEREKTE : L.H.S. 
REilOERIDO : U.H. 
ADVOGADO 

DIStRIBOICAO: 00008146/2005 - ULEAtOBIAI 
VARA : la. VAU Di FAKILU, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : EXOHERACAO DE ALIKEITOS 
VALOR ÇAOSA : 1.200,00 
REQUEREHTE : P. F. DA S. 
REQUERIDO : F. F. DA S.E OorROS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00008149/2005 - ULE&TORI&l 
VARA : 1&. VAiA 08 FAKILIA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : CARTA PRECATORU 
ORIG EM : 13a Y CIVEL DE BELEI! 
VALOR CAUSA : 0,00 
REQUEREm : G. E. DA C. 
REQUERIDO : H.F. Di S. 
ADVOGADO 

OISTRIBOICAO: 00008150/2005 • !ALEATOillJ 
VARA : la. VARA DE F!lliLIA, ORF&OS E SOCESSOES 
FEITO · : ACAO RECOMH. D!SSOL.SOC. F&TO CUIIUL.BEIS 
VALOR CAOS! : 3.000,00 
REQUERENTE : K. DE F .M. DA S. 
REQUEil!DO : J .I. DOS S. 
ADVOGADO 

D!SrRIBOIC!O: 00008153/2005 · (!LE&fORIAl 
VARA : la. VAU DE FAKILI&, ORFAOS E SOCESSOES 
FEITO : CURATELA 
VALOR CAUSA : 260,00 
REQUEREm : C.K. DO C.R. 
REQUERIDO : O.O.B.R. 
&DVOG&DO 

DISTRIBOICAO: 0000815412005 - IALIATORI!J 
VARA : la. VARA DE FAKILiA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : CARTA PiECATOI!A 
ORIGEM : 2& V FAK COH 110 DE 
VALOR CAUSA : O, 00 
REQUEREITE : &.P. DE C. 
REQUERI DO : P.B.F. DE C. 
ADVOGADO 

DISTIIBIIICAO: 00~8159!2005 • !AWTORI&l 
VAIA : la. YW DE Flii!Lll, OIFlOS E SUCESSOES 
FEITO : CUT& PIICATOIII 
OIIQEII : la Y COM DE COUTOB& 
VALOR CAOSl : 0,00 
IEQUD!lTE : S.L.C.S. 
IEQO!IIDO : V.C.S. 
ADVOGADO 

DISTIIBOICAO: 00008211/2005 - (lWTOIUJ 
VARA : la. UU DI FAIIILil, OIFAOS E SOCiSSOES 
FIITO : lmstiGACAO PATERIIDADE C/C ALIIIEr!OS 
VALOR CAUSA : 50.006.480,00 
I!QUEIEITE ; V.G. D& S.l. 
iiQUEIIDO : U. DOS A. 
ADVOGADO 

OISTIIBIJICAO: 0000821712005 - (AWTOI!ll 
YW : la. VARA DE PAII!Ll&, OIFAOS i SOCESSOES 
fEITO : lffiSti&ACAO P&TUJID1DE C/C ALI!EITOS 
VALOR CAOS& : 1.580,00 
IEQUEIEITE : J.C.U. 
IEQUEiiiiO : I.S.ft. OA S. 
ADVOGADO 

DISTRIBU!C!O: ~008224/2~5 - (AWTOI!&l 
VAU : 1&. Ull DI PIIIL!A, OIF&OS E SUCESSOiS 
FEito : OFDU DE lLllllltOS 
fiLOI Clus.& : 1.5&0,~ 
IEQOWIT! : U . DA S. 
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ADVOGADO 

DISTRIBOICAO: 00008'160/2005 • (DIRECIOIADAJ 
VAU : la. rARA DE F!ll!LIA, OIF&OS E SUClSSOES 
FEITO : EI ECIJC&O DE ALUEMTOS-IHCIDENTAL 
VALOR CAOS! : 303,00 
f!EQOERUTE : C.G. DA S.i. 
REQUER!OO : T. F. DOS S. R. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00003162/2005 • (DIRECIOUDAJ 
VARA : h . iARA DE FAKILlA, OREAOS E SOCESSOES 
FEitO : ACAO DECLARAT.SOC.fAIIIL.POST IIORTEM 
ORIGEK : la VAU JUSTICA FEDE 
V!LOE CAUSA : 260.00 
REQUERENTE : K. CA C. DOS S. 
REQUERI DO : &.R. DA S.E OutiOS 
ADVOGADO 

DISTBIBUIC&O: 00008141/2005 · !AWTOIIAl 
VARA : 2&. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : CARTA PaECAtOill . 
ORIGEM : fEiRKIU GO!!ES( DIVOR 
YALOB CAUSA : 0,00 
REQ!JEREMTE : R. DOS S.K. 
REQUERI DO . : J. DOS S.M. 
ADVOGADO 

DISTe!BUICAO: 00008144/2005 - UWTORI&l 
VARA : 2a. VARA DE FAliiLIA, ORF!OS E SOCESSOES 
FEITO : ElOI!R&CAO DE ALIME!ITOS 
VALOR CAUSA : 260,00 
REOOERENTE : D. D! T. DA G. 
REQUERIDO : U. DA G. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00008145/2005 - ULUTOi!Al 
Y&RA : 2a. vm DE FAKILU, OBFAOS E SOCESSOES 
FEITO : CARTA PRECATOR IA 
ORIGEM : FERREIRA GOIIES (UEC 
JALOi CAOS& : 0,00 
REQUEREm : H.G. 
REQUERI DO : V.O.G. 
ADVOGADO 

OISTRIBUICAO: 00008215/Z005 - ULEATOBIAJ 
VARA : 2a. VARA DE FAIIILIA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : UVESTIGACAO PATERKIDADE C/C ALIIIEITOS 
VA LOR CiOSA : 3.120,00 
REQUEREm : E. DA S.P. 
REQUERIDO : A.L.D. DAS N. 
&OVOOAOO 

DI STRIBUIClO: 00008!19/200.5 • !ALEATOIU! 
VAU : 2&. VAiA DE FAKILIA, Olf!OS E SOCESSOES 
FEITO : !CAO OE DIVORCIO 
VALOR CAOS& : 500,00 
lEQOEREITE : R. DE O.C. 
i!QOERIDO : I.C.C. 
ADVOGADO 

D!Sti!BOICAO: 00008222/2005 - UU:ATOIIIJ 
VAiA : 2&. VW DI lAIIILI!, OiiAOS E SOCESSOES 
fEITO : UmDICAO DE PESSOAS 
VALOR CAUSA : 260,00 
IEQOUEIU : U. DOS S. 
UQQ!IIDO : L.A. 005 S. 
ADVOGADO 

OISTRIBUICAO: 00008228/2005 • mUTOIIU 
VAIA : 2a. VW. D! FAIIILU, Olf&OS E SOC!SSOES 
FEITO : lLVW JODICI&L 
moa CAOS& : 260. oo 
REQIJEIEJT! : U. DA S. 
ADfOGlDO 

DISTiiBOICAO: 00008!63/2005 - !DIUCIOJ!D!J 
YW : 2a. VAU DI Flii!LI&, OIF&OS I $UCESSOES 
flltO : EIECUC&O D! ALIMEITOS·IICIDUT&L 
fALO I CAOS& : 1.444, 23 
iiQOII!ItE : P .C. DE l.U OOTIOS 
IEQOUIDO : G.C.U. 
AOYOGADO 
DIS'TillJICAO: 00008182/2005 - !DIUCIOUII&J 
VW : 2a. YW DI Flllltll, OIP&OS I St!CESSOIS 
RITO : UCECtO Dl IICOMPl!IICil 
VALOI C.OSl : O.~ 
UQOWITE : U .G.P. 
IEilODIDO : u.s.r. 
tDVOWO 

• DISTIIBOICAO: 0000813112005 - ULIATOIIll 
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VW : 3&. Y&I!A DE FAIIILIA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : EXOmACAO DE AL!l!EITOS 
VALOR CAUSA : 0,00 
REQUERENTE : O.L.A. 
REQUERIDO : L.U .A. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00008140/2005 - (ALEATORIAJ 
ViRA : 3a. VARA DE FAIHLIA, ORFAOS E SUCESSOBS 
FEITO : CARTA PREC!TOR!A 
ORIGEM : FERREIRA COHES!ElEC 
VALOR CAUSA : 0,00 
REQUERENTE : A.B .S. 
RSQUER!DO : J.H.S. DA L. 
ADVOGADO 

DIStRIBUICAO: 00008143/2005 - UL!ATORIU 
mA : 3&. VARA DE FAHILU, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : CARTA PRECATORU 
ORICEII : CALCOUE!AP (iEV DE 
VALOR CAUSA : 0,00 
REQUEREm : M. DAS N.S. 
REQUERIDO : M. S. 
A~VOGADO 

DISTBIBU!CAO: 00008148/2005 - !ALEATOR!A! 
VARA : 3&. VARA DE FAH!L!A, OllACS E SUCESSOES 
fEitiJ : EXONER.~CAO DE AL!HEN!OS 
VALOR C!USA : 500,00 
mumm : u. DOS s. 
REQUERI DO : T.K .M. DOS S.E OUTROS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00008151/2005 - !ALE&TOR!AJ 
VARA • : 3&. VARA DE FAM!LIA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : ACAO RECONH. DISSOL.SOC. fATO CUIIUL .BENS 
VALOR CAUSA : 5.000,00 
REQUEREm : M.K. DE J. 
REQUERIDO : C. DOS A. R. 
ADVOGADO 

CISTRIBUICAO: 00008152!2005 - (ALEATIJ2!A) 
VARA : 3a. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEitO : CARTA PRECATIJRU 
ORIGEK : 13~ V CIVEL COH SELE 
VALOR ~AUSA : O ,00 
REQUEREm : U . D! L. 
REQUERIDO : &.S. DOS S. 
&~VOGADO 

DIS!RIBUICAO: 00008156/2005 - ULUTIJRIAJ 
VARA : 3t. VARA DE fAK!L!A, OeFAOS E SUCESSOES 
FEITO : CARTA PRECATORIA 
ORIGEK : COK DE SAO JOSE DO C 
VALOR CAUSA : 0,00 
BEQIJEREM!E : D.R. E OUTROS 
REQUERIDO : C.J.R. 
ADVOGADO 

DISTR!BU!CAO: 00008227/2005 - !ALXU02IAJ 
VAHA : 3a. VARA DE F&K!LIA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : OFERTA DE ALI~EMTOS 
VALOR CAOS& : 920,00 
REQUEREm : A. DE S.F. 
ADVOGADO 

D!STRIBUICAO: 00008232/2005 - (ALUTOR!Al 
VABA : 3a. VARA DE FAIIILI&, OBFAOS E SOCESSOES 
FU!O : ALVARA JUDICIAL 
VALOR CAUSA : 260,00 
liEQOEREMTE : M.S.B. 
ADVOGADO 

DIStRI BUICAO: 00008161/2005 - !DIR!CIONADAJ 
mA : 3t. VARA DE FAII!LlA, OBF!OS E SUCESSOES 
FEnO : EXECUCAO DE ALIMEITOS-miDEN!AL 
VA LOR CAUSA : 330,29 
REQUEREm : E. r,. DOS S. E OUTROS 
REQOIR! DO : L. 005 S. 
ADVOGADO 

JOIZADO ESPlCUL 

DISTRIBUICAO: 00008229/2005 - ID!REC!OUDAI 
'ilRA 
FE!TIJ 
ORIGEM 
REQUE&ENTE 
REQUERIDO 
ADVOGADO 

: JUIZADO ESPECIAL CUTiAL CIVEL 
: BECI.!li&CAO CIVELICO!ll!:Ci l!!BTIJJ 
: JUIZADO CIVEL 
: FL&UBBR DAll!DSOB KOMIENEGRO PERWl 
: AB2AAO V!LHEN& BATISTA 

DISTRIBUICAO: 00008Í31/2005 - !DIRECIOKADAI 
VARA : JUIZADO ESPECfAl. CmRAl. C!VF.L 

fEITO 
Oi!GEK 
REQUEREm 
REQUERIDO 
ADVOOA.DO 
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: RECWACAO C!Y!L(COIREC!l!EIT!Jl 
: JO!UDO C!YEL 
: FRUC!SCO DE SOOZA CALDAS 
: AIIIRALDO 

D!StRIBO!CAO: 00008234/2005 - !DIRECIOUDAI 
VARA : JOIUDO ESPECIAL CENTRAL C!VEL 
fEITO : RECLWCAO CliEL!COMRECmHTIJJ 
ORIGE11 : JUIZADO CIVEL 
HEQUEBEKTE : RAMOLFO RODRIGUES DE ALMEIDA 
REQUERIDO : HACIEL BARBOSA DA SIUA 
ADVOGADO 

DIStR!BUICAO: 00000975/2005 - (DIRECIOMADAJ 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CR!K!MAL 
fEITIJ : QUE!JA CRIME 
OR!GEII : JECRIH 
AUtOR : JUSTICA POBLICA 
REU : DAIIJZA S&Bl!U OLIVEIRA DOS SAlTOS 
ADYOGADO 

D!STR!BO!CAO: 00008186!2005 - !DliECIOIIADAJ 
VARA : JUIZADO CIYEL DESCEHT2ALIUDO - OM! FAP 
FEITO : IECLAIIACAO C!YEL(liECUCAOl 
Oi!GEK : JO!UDO CIVEL-UIIFAP 
iiQUEREBT! : ROD!CL!l BEZERRA DA COSTA 
REQUERIDO : GABRIEL& H. Wi&L 
ADVOGADO 

D!STR!BUICAO: 00008181/2005 - (DIREC!O~ADÁJ 
VARA : JUIZADO C!YEL DESC&ITULIZADO - OM!FAP 
FElTO : RECi..&KACAO C!YEL!EXECUCAO) 
ORIGEM : JUIZADO CIYEL-UUFAP 
REQUEREm : SUELY LIMA D! fi!!TAS 
REQUERIDO : KARLI KACKADO SOARES 
ADVOGADO 

D!STB!BUICAO: 00008189/2005 - !D!REC!OBADAI 
Y&RA : JUIZADO C!VEL DESCEHTRALIZADO - UMIF&P 
FEitO : RECLAIIACAO C!VELtnECUCAOJ 
OR!GEI! : JUIZADO ClfEL-OJ!FAP 
REQUEIInE : EI!U YIV!UE DE BiltO OOHES 
REQUERIDO : WIHA H. SILVA 
ADYOGADO 

D!Sfi!BU!CAO: OOC08192/2C05 - ({lliEC!OUDA J 
YARA : JUIZADO C!YEL D!SJ:ENTP.ALIZADO - UUFAP 
FEitO ·: RECLAI!ACAO Cl9ELtEXECOCAOI 
OR!GEK : JUIZADO CIYEL-UmAP 
2EQOEEENTE : ADECILSOS GUMD!M DE MACEDO 
REQtlERIOO : JOSUE MADEIRA 
ADVOGADO 

D!STRIBU ICAO: 00008194/2005 - !DIREC!OPAVAl 
VARA : JUIZADO C!VEL DESCERTRALIZADO · UN!FAP 
FEITO : RECLAHACAO CIVEL! EXECUC~.O J 
ORIGEM : JUIZADO CIVEL-UN!YAP 
REQUEREM!! : !DAK!S fERRE!IA MONTEIRO 
REQUERIDO : HI.RIA C.O SOCOJ.RO 
ADVOGADO 

DISTRIBOICAO: 00008196/2005 - ID!REC!ONADAJ 
V&RA : JUIZADO C!YEL DESCEliTP.!LIZADO - URIFAP 
fEITO : RECLAMACAO C!VEL!ElECUCAOJ 
ORIGEM : JOIZADO CIVU-Um&P 
REQUE2EnE : EL!m VALES DE ARAUJO 
BEQ'JEliDO : MAIOEL I!ARIA OOKES COST! 
ADVOGADO 

DISTR!BUICAO: 00008197/2005 - !DliEC!QWADAJ 
VARA : JUIZADO C!YEL DESCEITRAL!ZADO - OI!FAP 
FE!TIJ : iECLA!tACAO CIYEL!ElECUC&OJ 
ORICEll : JUIZADO CIVEL-UIHFAP 
REQUERENTE : AHTOHIA DE SOUSA NASC!HEHTO 
iEQOER!OO : LUZIA CELESTIHA DE CARVALHO 
ADV OGADO 

D!S!RIBU!CAO: 00008199/2005 - (DiRECIONADA) 
VAiA : JUIZADO C!V!L DESCERTRALIZ&DO - UJHFAP 
FE!fO : RECLAKACAO CIVEL(El6CtJCAOJ 
OR!CEI! : JUUADO CIVEL-UMIFAP 
liiQU!P.EKTE : JOSE MARIA VERAS FILHO 
REQUERIDO : !!AliA OWE!DE C. VASCOICELOS 
ADVOGADO 

DIS!B!BUICAO: 00008200/2005 - (D!BECIO&ADAl 
VAiA : JUIZADO CliEL DESCIHTRAL!ZADO - UR!FAP 
FEnO : RECL!l!ACAO C!VEL(ElECUCAOl 
ORIGEM : JOJZAOO CIVEL-UmAP 
REQUERENTE : JOME CELESTE DA FOHSECA AMORAS 
REQUERIDO : KAB!MALV& L. HOREKO 
ADYOGADO 

Pãg. 60 

DIS'IR!BUICAO: 00008202/2005 - !DIRECIOHADAl 
VARA : JUIZADO C!VEL DESCEfiTRAL!ZAOO - OUFAP 
tlltO : B!CLAI!!CAO C!VEL!EXECUCAOJ 
ORIGEl! : JUIZADO C!VEL-Uli!FAP 
UQUERENU : LOIZ YALDES BRAGA DIAS . 
REQUERIDO : KARCIO ROCER!O COMES GARCIA 
ADVOGADO 

DIStRIBUICAO: 00008204/2005 - tD!REC!ONADAJ 
VARA 
FEITO 
OP.lGEit 
BEQUEBEHTE 
REQUERIDO 
ADVOGADO 

: JUIZADO CIVEL DESCEKfRALIU.DO - UHIFAP 
: RECLAHACAO C l VEL! EiECUCAO l 
: JUIZADO CIVEL-UMIFAP 
: HARIA JANETE ARRELIAS PAES 
: CARLOS ALFREDO BARRETO SILVA 

D!StRIBUICAO: 00008206/2005 - !DikEC!OmAJ 
YA2A : JU IZADO CIVEL DESCENTRALIZADO - UM!FAP 
FEITO : RECLAKACAO CIVEL! EXECUCAOJ 
O!IGEM : JUI ZADO C!VEL-UN!FAP 
REQUERENtE : EL!ZETR CASTBO PIRES 
REQUERIDO : ROSILEIE LIMA KORAIS 
ADVOGADO 

DIStiiBOICAO: 00008208/2005 - ! DIRECIONADA J 
VARA : JUIZADO C!VEL DESCEITRALI ZAOO - UMIFAP 
FEITIJ : RECLAMAC&O CIVEL!EUCUC!OJ 
OR!GEK : JU!ZIJIOP CIYEL-US!FA 
REQUEREm : ANTIJIIA DE SOUSA MASCIH!NTO 
REQUERIDO : ODI LEME DE SOUZA 
ADVOGADO 

D! STR!BIJ!CAO: 0000820912005 - !DIREClORADAl 
VARA : JUIZADO CIVEL D&SCEKTBALIZ!DO · UN!W 
FEITO : RECUHACAO C!VEL!EIECUCAOJ 
ORIGEM : JU!Z!DO CI YEL-UMIFAP 
REQO ERENTE : JOSEKETE SARrrAGO DA SILH 
REQUER IDO : JOSE !MCHIETA DA COSTA TRINDADE 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: OOOOtZ10/2005 - !D!P.ECIOKADAI 
VARA : JUIZI.DO CIVEL D6SCEMTRAL!ZAOO - UKIHF 
fEitO : RECL!KACAO CIVEL(COJH.ECIHEKHI! 
ORIGEK : JIJIZ!DO CmL-UNIF~.P 
REQOEP.EMTE : KOil!CA SILVA DOS SAK!OS 
mumoo : suor&z 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 0000821112005 - tD!REC!aMAD&l 
VARA : JUIZADO CIVEL DESCEHTRALIZAOO - GNIFAP 
FEITO : RECLAKACAO CIYEL(CONHEC IMEnOJ 

ORIGEM : JOIZADO C!V!L-UWIFAP 
REQUERENtE : LO!Z DE FARIAS BARRETO 
REQUERIDO : ANTOHIA P!CUCO 
ADVOGA DO 

DIS!BIBUICAQ: 00008213/2005 - !DIRECIONADA ) 
VARA : JUIZADO C!YEL DESCENTRALIZADO - UMIHP 
fEitO : RECL!~AC!O CIVEL!CONH ECIK!NTOl 
ORIGEM : JUIZADO C!YEL-UVIfAP 
REQOEREMTE : Ali!RALDO AUGIJSTQ LOBA!O DA COSTA 
REQUERIDO : MARIA JAM! CLIYEIRA DA 005!1. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: OOOOBH4/20C5 - !DliECIQKAD!l 
VARA : JUIZADO CIYEL D!SCEI!i&LIZADO - UM!fAP 
FEitO : RECLAKACAO CIVEL!COBHECII!EITIJI 
Oi!GEM : JUI ZADAO C!YEL-UI!FA 
REQUERENTE : JOSE IOACIKAR DA SILVA 
REQUEI!I DO : ALDEV!SE OL!YE!i! TAVORA 
!DYOGADO 

DISTR!BOICAO: 00008216/2005 - !DIRECIOIADAJ 
VARA : JU!ZAOO C!VEL DESCENtRALIZADO - UHIFAP 
FEITO : RECLAMACAO CIYELlCONHECIMENtOJ 
ORIGEM : JU!tADO CIYEL-UMIFAP 
REQUEREKTE : FRANCISCO DA SILVA COSTA 
REQUER IDO : FRANCISCO MENEZES MAGAL2AES 
!DVOGAOO 

DISTRIBU ICAO: 00008218/2005 - !DIREC!ONADAJ 
YAR.I. : JUIZA[~ CJVEL DESCEnRALIZADO - UHIFAP 
fEITO : RECLAI!ACAO CIVEL!COHHECII!ENTOl 
OR!GEH : JO!ZADO CIVEL-ONlfAP 
REQUEREm : F2AKCISCA DAS CH!C!S SILVA 
REQtJEKIDO : ALDEMIR DE PAOLA RODRIGUES 
ADVOGADO 

DISTRIBUJCAO 00006220/2005 - (DIRECIONADAJ 
YAR! JUIZADO CIV!L DESCENTRALIZADO - OMinP 
FEITO R!CLAKACAO CIVEL!COmCIHEHTO) 
OR IGEM J!JIZAOO CIVEL-UM!i!P 
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REQOEIE8Ti : EDUARDO P.ODB!GOES D! SIL1A 
REQUERIDO : EDILSOH DE SOUZ&E OUTROS 
ADVOGADO 

DIStRIBIJlC/.0: 00006:nl/20C5 • lDIRECIOHADAl 
VARA : JU!ZI.OO CIVEL DESCEHTRALIZ&DO · UmAP 
fEITQ : RECLAKACAO CIVEL!COKH&CIHEHTOJ 
ORIGEK : JO!ZAOO CIVEL-Um&P 
REOOEREm : P.OSIMALDO COSTA DE FREITAS 
REQUERIDO : CREDICARD 
AO'IGGADO 

DIStRIBUICAO: 00008223/2005 · (D!RECIONADAJ 
VARA : JUIZADO CIVEL DESCENTRALIZADO • UHIFAP 
FEITO : RECL&HACAO CIYELtCONHECIHEHTOJ. 
ORIGEM : JUIZADO CIYEL·UHIFAP 
REQUERENTE : &RLENE RAHOS FURTADO 
REQUERIDO : RISOLE!DE RAMOS 
ADVOGADO 

DISfRIBUICAO: 00008225/2005 • (DIRECIONADA I 
VARA : JUIZADO CIHL DESCEMUALIZADO · UNIFAP 
FEitO : RECLAKACAO CIVELICOSHECIHEHTOI 
ORIGEH : JUIZADO CIVEL·UMIFAP 
2EQOEREN!E : R&IHUHDA DAS GRACAS PINHEIRO KORAES 
REQUERIDO : ROSE IIARLT DE SOUZA ARAUJO 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00006226/2005 · (DliECIOHADAJ 
VAP.A : JUIZADO CIVEL DESCEMTRALIUDO • UHIFAP 
FEITO : RECL&HACAO CIVEL(COMKEC IKENTOI 
ORIGEl! : JUIZADO CIVEL-UNIFAP 
REQUERENTE : HAP.!A DO SOCOiBO BATISTA BARBOSA 
REQUERIDO : SINDFAZ 
ADVOGADO 

DISTR!BUICAO: 00006230/2005 - (DIRECIOMADAI 
VAP.A . 
fEITO 
ORIGEM 
REQUEREm 
REQUERIDO 
ADVOGADO 

: JUIZADO CIVEL DESCEITRALIZADO - UHIFAP 
: RECLWCAO CIVELtCOHHECIME!lTOI 
: JUIZADO CIVEL·UIIFAP 
: KARI& !VETE TEIXEIRA HARTIHS 
: ASSOCIACAO DE SOLTEIROS E CASADOS 

UISTRIBUICAO: 00008233/2005 · !DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO CIVEL DESCENTRALIZADO · UMIFAP 
FEITO : RECLAI!ACAO CIVELtCOKHEC!HEK!Oi 
QRIGEK : JUIZADO CIVEL·UMIF&r 
REQijEii:NTE : SULTANA ALICE LEAL CUliHA 
REQUERIDO : PEDRO ALBUTO DA SILVA mARES 
ADYOGAOO 

DIStr.IBUI!;/.0: 00008235/2005 · (DIRECIORADAI 
V!P.A : JUIZADO C!VEL DESCENTRALIZADO · UNIFAP 
FEITO : BECLAKACAO CIVEL!CONHECIHENTOJ 
ORIGEH : JUIZADO CIVEL·Umi.P 
REQUERENTE : KARCIO AL?ES RODRIGUES 
REQUERI DO : BI.MCU 00 BRASIL 
WVOG/.00 

DISTRIBU!CI.O: 00006236/2005 · tDliECIOHADAI 
YARA . : JUIZADO CIVEL DESCENtRALIZADO · UHIFAP 
FE!TO : RECLAHACAO CIVEL(EXECUCAO I 

OP. IGEll : JUIZADO CIVEL·OUFAP 
REQUEREm : RAIMUMDA DE JESUS KOREm COST& 
REGOERIOO : CELIA DA SILVA 
ADVOGADO 

DlmiSU!CI.fJ: 0000623712005 · (D!REC!OMADA I 
VARA : JUIZADO C!YEL DESCEITRAL!ZADO · UMIFAP 
FEITO : RECL~M&CAO CIYELlCOKHEC!MEnOJ 
ORIGEH : JUIZADO CIVEL·UNIFAP 
I!EQOEREm ; JURACI !iGLES DE HORAIS 
2EQOERIDO : FRANCISCO PLACIOO LIMA DA SILYAE OUT 

ROS ,:1, 

!DYOGADC .. .,. 
DIS!RIBUICAO: 00008238/2005 · (DIRECIONADA! 
vm : JUIZADO CII'EL DESCEfttRALIZADO · UKIFAP 
FEnO : RECL/JbltAO CIVEL(COHHECIHEHTOI 
ORIGEH : JUIZADO C!YEL·UU!I.P 
REQUEREIIU : ELIANA GOII6S DA SILVA 
itQOER!DO : FRA~CIM&R DA SILVA mREI~ 
ADI'OGA!liJ 

DISTR!BUICAO: 00008~912005 - (DIRECIOilADAI 
VARA : JUIZADO CIVEL DESCESTRALIZAOO · UPIFAP 
FEITO : RECLAHACAO CIVEL(CONHECIMEWfOl 
ORIGEM : JUIZADO CIYEL·UUF!P 

? BEQOEUnE : I!ARIA RAIKUNDA CASTRO MASCiliEMTO 
' REQUERIDO : IIARC!!L DA SILVA OLIVEIRA 

&DqOf,ADO 
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DISTRIBUICAO: 00008240/2005 • IDIUCIONADAl 
VARA : JUIZADO CIYEL DESCKffi!ALIZ!DO · UH!fAP 
fEITO : RECLAI!ACAO CIVELtCOIHECIHEHTOJ 
ORIGEM : JUIZADO CIYEL·UI!FAP 
iEQUEREn! : FLAVIO COR&EA DOS SA!ITOS 
iEQUER!DO : fRAMC!SCO CMUElRO NETO 
ADVOGADO 

DISTR!BUICAO: 00008241/2005 • (DIRECIOHADAJ 
VARA : JUIZADO CIVEL DESCEKTRALIZADO - UNIF&P 
FEitO : RECLAI!ACAO CIVIL(CORHECIHEMTOl 
ORIG!~ : JUIZADO CIVEL·UM!fAP 
mOEREm : FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS 
REQUERIDO : TELEHAi 
ADVOGADO 

' 
DISTRIBUICAO: 00008242/2005 · (DIREC!OKAVAJ . 
VARA : JUIZADO CIVEL DESCENTRALIZADO · UHIFAP 
FEITO : RECL&I!AC!O CIVEL\COHKECIKENTOJ 
ORIGEH : JUIZADO CIVEL·UNIFAP 
REQUERENTE : LIDILZA I!ADUREIR& CARVALHO 
l!:QUER!DO : AUTO POSTO ALF&Y!LLE 
ADI'OGAOO 

DISTRIBUICAO: OOOOB243/2005 • (DIUCIOHAD!l 
VARA : JUIZADO CIVEL DESCEMTRALIZ&DO • UmAP 
FEITO : RECLAHACAO CIYEL(CONHECIKB~TO) 
ORIGEl! : JUIZADO CIVEL-UmAP 
HEQUERE»TE : H!iiA ALBAHEtE EH!L!AH FERUHDES DI 

. AS 
REQUERIDO : CliLEME CAstELO 
ADVOGADO 

DISTRIBO!CAO: 000062H/2005 - !DIRECIOHADAI 
VARA 
FEITO 
ORIGEM 
REQUERENTE 
REQUERIDO 
ADVOGADO 

: JOIZADO CIVEL DESCEHti!AL!ZADO · UNIFAf 
: RECLAK!CAO CIVELICOHHEC!HEM!Ol 
: JUIZADO C!YEL-UmAP 
: FRANCISCO JUKIOR DOS SANTOS DA SILVA 
: BANCO BRADEsCo 

DISfRIBU!CAO: 00008245/2005 · \DliECIOKADAI 
V&RA : JU!Z&DO CIVEL J!SC!Mti!ALIZADO - UmAP 
FEI10 : RECL&HACAO CIVEL!CONRECIHEHTO) 
ORIGEH : JU!Z&DO CIVEL·UMIFAP 
REQUERESTE : LUIZ PEREIRA SAITAXA 
REQUERIDO : XEROX COEIIRC!O E IVDUStRIA LTDA 
ADVOGADO 

DISTeiBUICAO: 00006246/2005 • (DIRECIONADA! 
VARA : JUIZADO ClvtL Dt:SCEti!RAL!ZADO · UYIFAP 
FEitO : RECL&MACAO C!VEL(COHHEC!HEHTO) 
Oi!GEI! : JUIZADO C!YEL-UnF&P 
2EQUERENfE : SULTASA M.!CE LEAL CUKH& 
REQUERIDO : AMA RITA MACIEL FARIAS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00006247/2005 • (DIRECIONADA l 
VAiA : JUIZADO C!VEL DESCEnRALIZADO · UNIFAP 
fEITO : RECLAKACAO CIVE~\COIHECIHEN!Ol 
ORIG~H : JUIZADO CIYEL·UIIFAP 
REQUERENTE : HARIA moNIA DI CARHO SILVA 
REQUERIDO : FIIAMCIHALDO 
ADVOGADO 

DISTRiBU!CAO: 00008248;2005 · IDIRECIOMADA J 
VAR! : JUIZADO CIVSL DESCE8!R!L!ZAOO · UmAP 
FE!fO : RECLAMACAO CIV!L!COHHECIKENTO I 
ORIGEM : JUIZADO CIYn-UHIFAP 
REQUEREnE : LUIZ GONZ AGA OLUEIRA DA SILVA 
REQUERIDO : EMPRESA DE VIGILANCIA &LVO LTDA 
ADVOGADO 

DISTRIBOICAO: 00008249/2005 · (DIRECIONADA! 
VARA : JUIZADO CUEL DESCEMTRALIZADO · UUFAP 
FHT-0 : RECLAHACAO CIYELtCOKKECIHENTOJ 

ORIGEM · : JUIUDO C!VEL·UHIFAP 
REQUEiEITE : PEDRO DOS mos DE BARROS 
REQUERIDO : GBOEX · PREVIDEMCIA PRIVADA• 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00006250/2005 · (DIRECIORADAl 
\'ARA : JUIZADO C!VEL DESCENTRALIZADO • UNIFAP 
FEITO : iECLW.CAO CIYEL( COIBECIHEUO l 
ORIGEM : JUIZADO CIVEL·Uli!FAP 
REQOER&IITE : ALAM GUARABIRA DIAS DA SILVA 
REQUERIDO : HARCIO AHGELO DA SILVA 
ADVOGADO 

DISTRIBlliCAO: 00008251/2005 - (DIRECIONADU 
VARA : JUIZADO CIVEL DESCEJtRALIZADO • URIFAP 
FEITO : RECLAHACAO CIVELtCOWHECIHENtOl 
ORIGEM : JUIZADO CIVEL·U~IFAP 
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REQUEREm FRANCISCO SARAIVA DO HOKn 
REQUERIDO HARIA DA SILVA SANTOS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00008252/2005 · (DIRECIOMADAJ • 
VARA : JUIZADO C!YEL DESCEHTRALIZADO · UHIFAP 
FEITO : RECLAIIACAO CIVEL(COIBECIHEITOJ 
ORIGEM : JUIZADO C!YEL·UlllfAP 
REQUERENTE : JOAO SILVA DE MORAES 
REQUERIDO : &HAZOK VEICULOS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00006m!2005 · ( DIRECIOHADAJ . 
VARA : JUIZADO CIVEL DESCEMtüLIZADO · UNIFAP 
FEITO : iECL&MACAO C!VEL(ElECUCAOJ 
ORIGEK : JUIZADO CIVEL·UNIFAP 
REQUERENTE : RODICLEI BEZERRA DA COSTA 
!EQOER!DO : H&R!A DE FATIMA PASSOS 
ADVOGADO 

DlstR!BU!CAO: 00008254/2005 • (DIRECIOUDAJ 
iARA : JUIZADO CIVEL DESCENTRALIZADO · UHIFAP 
fEITO : RECLAKACAO CIVEL(CONHEC!HEMTOI 
ORIGEM : JUIZADO CIY!L·UllliAP 
REWEREMTE : LOURDES DE F&TIHA PU!!E!RO DA S!Ln 
REQUERI DO : SAKIA GOMES BRITO 
ADVOGADO 

DIS!RIBUICAO: 00008255/2005 · (D!BECIONADAl 
VARA : JUIZADO C!VEL DESCENTRALIZADO • UNIFAP 
rmo : at:CLAHAC&O CIVEL\EHC!JCAO) 
OaiGEM : JQIZI.DO CIVEL·UHIF!P 
REQ!JEREHTE : GUACIKARA MACIEL FERREIRA 
REQUER IDO : KARC!O DE AL!!E!DA SOUZA 
ADVOGADO 

,.., -
REGIA CLAOD A SILVA DE !lOURA 
D!SmBl!IDO 

r I) I) .J o 

D! !O JOS;-;.;5~\ 
ZDISTKIBU~ 

COI#J.CA DE M/>OJ'Á 
JIJZADO ESI'EC~ CENTRAl 

Ó<podion,. do NTIW.ÇÂO po<o cióndo do. od.ogodo. 

Publico<;Oo ~: 255/05 

AUTOS N .• 1037/05 
Exequente· [)f(X;() ANDREYSON SOlfDADE GAMA 
Advogado: JOÃO AMÉ.RICO NUNES DINIZ 
Executodo: MIRENA COElHO SOAAfS 
AUDIENOA: "3 1 /08/2005 os 14 hoon •. 

AUTOS N.• 340/ 05 
Exequenle: RUTH CtEIDE DA SilVA FlfXA 
Advogado: SllVANA MAR~CO KUBOTA 
Exoculodo: PECÚUO UNIÃO PREVIDtNCIA 
Advogado: KEUY CRISTINA BRAGA DE UMA 
AUDI~IA: "31/08/2005 ch 16h30mõn". 

AUTOS N• 455/05 
&cq....,le: ZUilA SANTOS FERREIRA 
Advogado: ARMINDO DOS SANTOS lOIIATO NErO 
Execulodo: IVIf3 
AUDIENCIA: '02/QQ/2005 ós 14 horas". 

AUTOS N.• 2715/05 
Exequorue: UGIA VAJ1RIA VASCONCElOS DO NASCIMENTO 
Advogodo: AGNAlDO AlVES FERREIRA 
Execulodo: UNIMED /11\AC.APÂ 
Advogado: JOSE DO CARNO NASC1MENTO 
AUDC~NCIA: '14/09/2005 ós 14 horas" 

AUTOS N.• I 093/ 05 
Reque<enlo· ANA CRISTINA NONTEIRO DOS SANTOS 
Advogado: JOÃO SOARES DE AlMEIDA 
Reque<ido.: [)(),'y'jNGA$ DA SilVA e AlMIR DA SilVA 
AUDIENCIA: ·oQ/09/ 2005 o. 10h30min' . 

AUTOS N" 1977/05 
Exequento: GilBERTO SANTOS 
Advogado: jACKSON TAVAR.ES DA COSTA 
Execulodo: MANOEl MARCONDES />CACO M::li1EIRA 
AWitNCIA: '15/ 09/2005 O. l 4h30min". 

AUTOS N" 1833/05 
Requer<f'H: DEISIANE FIGUEIRE~ DOS SANTQS 
Advogado· JURACY BARATA jlJCA NETO 
Req-ldo. SUl ~RJCA CIA NACIONAl DE SEGUROS 
AUDIENCIA: "08/ 09/2005 ó• OS horas• 

AUTOS N° 2071 /OS 
Reque<-. SEVERINO EUFRÂZJO DE SOUZA e MARIA IONEDES 
FERREIRA 



Macapá, 18.08.2005 

Advogodo: MARCIA VALtRIA SAifS 
Requerido: ~IA IONEOES FERREIRA 
Advogado: MÁRCIA VAltRiA SAlES 
AUDIENCIA· '05/09/2005 ós 08 floro,. . 

AUTOS N ° 803/05 
Requerente IUCELY APARECIDA DE CAM'OS RODRIGUES 
Advogado. ~LON DA LUZ FAAIAS 

· Requerido: GENIVALDO VIOAJ. DA SILVA 
AUDIENCIA. ·o I /09/2005 às 14 hora> 

AUTOS N.• 589/05 
Requerente· MARIA MARGARIDA DOS SANTOS 
Advogado: jOSIANE BATISTA D€ AAAÚJO 
Requeridos .. 'M:NCEStAU PIRES fERREIRA FILHO ej()SÉ SIIYA DA 
CONCEIÇAO 
Advogado: OSVALDO SOUZA D€ CAM>QS 
AUDIENCIA- 'O 1 /09/2005 às 16 horas"_ 

AUTOS N.• 113/05 
Requerente. ROSA HENRIQUE$ PEREIRA 
Advogado: JOS~ ~IA AlCÃNTARA FERNANDES 
Requerido: ~IA NltDA A. DO CAANO 
AUDIENCIA· 'O I /09/2005 ós 16 horas'. 

AUTOS N.• 1887/05 
Reqcerente: LUCIANO DOS SANTOS CARVN.HO 
Advogado: EtAINE CRISTINA SOUSA DA SILVA c EIEANDRO 
AUGUSTO SOUSA DA SILVA 
Requerido: BANCO DO BRASIL S/ A e lXll UNIVERSO 0N-UNE 
AUDitNCIA "02/09/2005 ós li horas". 
Dlg. Potriclo Rodriguos. 

/>Jocopó-AP. I I de agosto de 2005. 

MARIA~O 
Ott/~JfC 

jUIZADO ESPECIAl NORfE 
BR I ~6. Km O. s/nO.Sõo lózoro 

:DIT AJ. DE INTiMAÇÃO D€ ADVOGADOS 
PUBliCAÇÃO n° 00 I /205 

ProcP.= n• 80 I /2005 
Au""io)· RONA.lDO FEUPE CAADOSO 
Requerido/o)· CARTÃO OURO CARO 
'Advogodoiol :;.ANORA DO SOCORRO DO CARJI/'0 ONEIRA 
FINAllDAD€: INTIMAR PIIRA A<JOICNCIA DESIGNADA PARA 
30/08/2005. ós l i :30 

P•oces.so n•· ! 26/2005 
Au•orio): CESARINA COUTII'.IiO PICANCO 
Advogodoto)lUIZ MARIO ARAÚJO UMA 
Requerõdolo)· THEMAR NORTE LESfE S/ A 
Advogodo(al: PAULO SANDRO SANTAREM 
FINAliDADE INTI~ PARA AUDIÉNC!A D€SIGNADA PARA 
26/08/2005, ós 8h . 

PJOCO"..so n°· 759/2005 
AJJl01jol PAULO AFONSO DO CARIVO E SILVA 
Advogodo!cl. GENIVA'DO ~VUll 
Requerõdoio) SUHEN ~ TAVORA FURTADO 
Al:l•ogodo!oi:JU\.IERME SIQUEIRA DE SOUZA 
FINALIDADE INTIMAR PARA AUOftNCiA D€SIGNADA PAAA 
30/08/2005. à• 8h. 

P•oc•sso n•: 767/2005 
IIJJlO<{oi · /WIRJA !RIS DA SilVA 
Advogodojo). ~CELO D€ OliVEIRA ANORAS 
Requerido(o) IRACELIA E EDEGAR CORD€1RO DOS SANTOS 
FINAJ.IDADE INTI~ PARA Al.VIÊNCIA D€SiGNAD{I PARA 
01/09/2005, ós 10h30mlo 

Proce>so o•. I 10/2005 
Auto~o) PAULO HENRIG>JE c:A/v'J>EtO 
Advogadola:· r-.NCHEt NASCIMENTO DE OliVEIRA 
Requerido/ui. IONAt(X) DE SOUZA SANTOS rep. po< IVONEI 
MAGf,VE VOS SANTOS 
Advogodolol: SINYA GUR\>El 
D€CISÁO: ' .. DIANTE DO EXPOSTO, ACOlHO o Exce(Oo de 
Pré-Execulividode oposto pelo senhora IVONEI MAGAVE DOS 
SANTOS. De CO<l!<.quêncio, dele: mino que o exequeme regulo11ze 
o represenloçóo J o exoculodo no< ouiOS, no prazo de 30 dios. 
.ob peno de ''" o fei10 extinto pelo abandono. Roio-10 ~i,ndo . ? 
»boioboleclmento de A, I ?J, consoante fundomenloi;Õf supra 
INTI!v'.EMSE Macopó, 29 do julho do ?OO.S - Oro livto SimOJ>e 
do Frei lOs Cardoso, juíza· de Ohe1b Substituto 

fvlocapó. 12 de agosto de 2005. 

8el fl.r~;,_,., I. Gomas 
c~ Secrela•io 

VARA DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO 
COMARCA DE MACAPÁ 

Juiza de ();frito Titular. Slclla Sirnonnt' Ramos 
Juit.a de Di~itn Suh$1ituta: Ndba de Souza Siqueria Almeida 

Cheft de SecMoria: A.1dir Pela~ dmo Reior. 

EXPEDIENTE I' ARA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS 
-08 DE AGOSTO DE 20~ 

P80C N" 17 H~!lOOS I' YfOS - AÇÃO 0 [ SEPARAÇÃO 
JUDICIAL LITIGIOSA. A~ J.T.C. Adv.: MAliRILENA 
VENÁNCIO DECARVAUlO. R.: B.F.C. AI :DIÊNc.IA: 2~ DE 
AGOSTO DE lOOS. ÀS O'J:OOH. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PRO<' N' 17.66f!1005 :r YW!i - AÇÃO RECONH. DISSOL 
SOC. FATO CUMUL BENS.,\ ,: J.R.G. Adv.: ROUEN SILVA 
DE ALBUQUERQUE. R.: J.V.S. AUDI~NC'IA: 29 O~ 
AGOSTO DE 20!/S, ÀS 09:lOH. 

tll.QC._l1' 1 7.~8)120~ 3" \' fOS - OFERTA DE ALIMENTOS 
A.: A.S.F. Adv.: MA\;Rll.E~A VENANCIO DE CARVALHO. 
R.: A.M.C.f. DESPACHO: "lnhmr-:-;c o t~utor através de sc:u 
ad .. og;tdo, par2 que reculha 35 custas pmc~uai:s, posto que 
indefim a grJiuidade" 

.f!ROC, N' 18.08!1200~ • .l:YEQ.S - AÇÁO DF. ALI'o1ENTOS. 
A.: A.P.M.N. E OUTROS. Rt p.: E.S.M. Adv.: RICARDO 
GONÇALVES SANTOS. AUDitNCIA: l i DE AGOSTO DE 
2005, ÁS 08:00H, 

PROC. N' II,~!S/200~ 2' VFOS - INVESTiGAÇÃO 
PATERNIDADE C/C AUMENTOS. A.: F.H.C.R. Ad,·.: 
ANTONIO KLI:BER DE SOUZA DOS SANTOS. R.: F.M.P. F. 
OUTROS. AUDif:NCIA: 3 I DE AGOSTO DF. 200S, ÀS 
I I:JOH. 

PROC N" l i 747nfMI~_tlfQ.S - AÇÃO RECONH. DISSOL 
SOC. FATOCUMUL. BENS. A.: D.C.B. Adv.: ROUEN SILVA 
DE ALBUQUERQUE. AUDIÊNCIA: 31 DE AGOSTO DE 
2005. As t i :JOH. 

PROC. ,.~ 18.311Al~OS I' VfOS - EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS-INCIDE:'ITAL A.: V.A.A.G. 8 t p.: E.F.A. Ad•·.: 
F.LCIMARA FERREIRA ALBUOUERQ_UE. 8.: M.S.G.B. 
AUDI~NCIA: J l DE AGOSTO DE 2005, AS 12:00H. 

PROC. N' 18.511/2005 1' YFOS- AÇÃO RECONH. DISSOL 
SOC. FATO CUMLL. BENS. A.: R.G.S. E OUTRO. Adv.: 
JULIO CES<\R SLVESTRO. AUDIÊNCIA: 31 DE AGOSTO 
DE 2005, ÀS ll:30H. 

PROC . N" !7 974/200S 2~..YfO.S - AÇÃO DF. SEPARAÇÃO 
JUDICIAL UT!GIOSA. A.: A.~1 .B . Adv.: CICERO BORGF.S 
BORDALO JUNIOR. R.: R.S.V.B. AUDitNCIA: 30 DE 
AGOSTO DE 2005, ÀS U9:lOH. 

f!!flÇ~8L2005 l' VFOS - EXECUÇÃO DE 
AL •I E:-. TOS·INCIDENTAL A.: AS.N. R•p.: R.S.G Adv.: 
BRENO TRÃSEL R.: R.S.N. AUDit:NCIA: JO DE AGOSTO 
DE 2005, ÀS li :OOH. 

f.RQC. N' 18 l!W2005 1:__ ITQli - REVISÃO DE 
AUMENTOS. A.: AJ.A.A. Ad\·.: MAR(IANE CALD.~S DE 
SOUl.:\. R.: M.LR.A. AUDIÊNCIA: 30 DE AGOSTO DE 
2005, AS 08:lOH. 

PROC. N* I< 64S/~\IQ;ILY.EQS - AÇÃO DE ALIMENTOS. 
A.: A.A.R.C. R•p.: B.R.S. Adv.: MAURILENA VENANCIO 
DE CARVALHO. R.: A.D.S.C. AUDIÊNCIA: 30 DC 
AGOSTO DE 2005, ÀS IO:lOH. 

l.ROC.I'!: 17 waoo~ J" VfOS AÇÃO DE SEPARAÇÃO 
Jl;OICIAL UTIGIOS.... A.: A.P.C.M. Adv.: MARCIA 
VAU:RIA SALES. R.: C.W.LM. AUDitNCJ.\: JO DE 
AGOSTO DE 2005. ÀS IO:lOH. 

PROC. N" IIJill/20!!5 2' VfOS - HOMOLOGAÇÃO DI: 
ACORDO. A.: J.lr.t:.L E OUTRO. Adv.: MARCELO DE 
OUVEIRA MORAIS. AUDIÊNCIA: 30 DE AGOSTO DE 
2005, ÁS li :OOH. 

u_oc~· 1767J/l00~ - EXONERAÇÃO DE 
AUMENTOS. A.: C.N.M. Ad,.: ANA REGINA BRITO 
NUNES. R.: C.R.C.M. AUDitNCIA: 30 DE AGOSTO DE 
2005, ÀS 11 :OOH. 

PROC, N' 18.507/ZODS.~ - REVI~ÃO DE 
ALIMENTOS. A.: U.S.PJ . Adv.: ANDREA ALVES 
FERREIRA. R.: A.A.A.P. E OUTRO Rtp.: M.S.A. 
AUDiti\CIA: 30 DE AGOSTO DE 2005, ÀS II :JOH. 

PROC N' 17261/2~ -~ - REVISÃO DE 
AUMENTOS. A.: K.A.C.M. Adv.: CASSIUS CLAY LEMOS 
CARVALIIO. R.: M.A.M.N. AUDIÊ'<CI ... : 30 DE AGOSTO 
DE 2005. ÀS li :30H. 

rRQC, i'~ 17.047/ZO(I~ - EXONERAÇÃO DE 
AUMENTOS. A.: R.A.S.P. Adv.: ABENOR PENA 
AMMjAJAS. 8.: R.F.P. AUDiti\CIA: JO DE AGOSTO DF. 
200S, AS l i :JOH. 

PROC. :-1' 16 62212041..4 I" tlQli- AÇÀO DE ALIMENTOS. 
A.: LR.r. Rtp.: G.R.S. Adv.: ETELVINOGUéRRA DA SILVA 
FILHO. R.: O.Q.P. AUDitNCIA: 30 DE AGOSTO DE 21Xl5, 
ÀS 11:JOH. 

f.RQC._IS" 17,74MOOS l' VEQS - EXECUÇÃO DE 
AUMENTOS-INCIDENTAL A.: A.C.S. E OUTROS. Rop.: 
M.C.A.C. Adv.: WALQUIRIA DAS OORES D.~ GAMA 8.: 
E.N.S DESPACHO: "'faet ;as informm;~ contid~ na cenidào 
do oftcial de ju.~tic;a acima npontada.s, intillle·$e 3 advop;i~da dos 
autores para manifestaç3o sob 1 1t'fcrid., cmidOO'". 

f.BOC....XJJ,575!lOOS l' YfOS - EXO'\'ERAC ÃO DE 
ALIMF.NTOS. A.: C.C.O. Adv.: CRISTOVÃO COSTA 
MIRANDA. R.: M.P.C.O. DESPACHO: "Intime a part< autotll. 
por meio de seu odvopdo, p.am emendar a inicial. no psazo de 
da. (lO) dias , n fim de odcquar n volor da cau~ an coototi.dn 
patrimonial du feito. bem como para n:culhcr .15 custas 
procruunis. posto que indefiro a gmtuidade. Após cumpridas 
todas a, t.lc:termin.lÇÕCS, designe-se: cbt~ p:uu audiC:nci3 
concil1arória, oportunidade em que h!T'il ;malisOOo o pedido de: 
tutela anfecipada. " 

fB.OC. .1:i': 1}.690/lOOS 3' VFOS · A('ÃO DE SEPARAÇÃO 
JUDICIAL UTIGIOSA. A.: S.V.S. Adv.: CHi\RLES SALES 
BORDAI .O R.: C.C.S. DESPAC HO: "Intime o nutor. ah•vés d< 
$CU ndvo~"Wto. panl cmcnWtr a incial adequando o valor t1a çausa 
no conteúdo patrimonial do pedido. recolhcntk' postcrionnentc as 
custas f'K"'X:c::ssun1s rehl8ncsccni L"S." 

f&!C..N' 1.7.516/lot~ 3' yros - AÇÃO DE ALIMENTOS. 
A.: V.B.N. Ad,·,: RODIVAL ISACKSSON ALMEIDA. Rrp.: 
T.M.B.J. R.: F.C.N, DESPACHO: "lntim<: -.r o autoro. atravé< 
de St:tJ ftdvogado, para anmdar 3 incial adequando o valor <11• 
causa ao contaido potrimonial do pedido, rtCOihcodo 
post<rionnentr as cu.<ta.< rroc.:ssu:.is, no prazo de dCJ. (lU) di•s . 
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posto que inddiru a gnnuidadc Caso n;io seit~ a dch.Tillinação 
cumprida no pmzo rstipuiOOo ser.l concelt\da a distrihuiçào " 

f&K;. N" 17 26212005 l' \'FQli · AÇÃO ANULATÓRIA. A.: 
M.G.R. Adv.: TAISA MARA MORAIS ME:-<OONÇA. R.: 
J?.S R. 8tp.: N.M.S. A(;OitNCIA: I~ DE AGOSTO DE 2005, 
AS 08:30H. 

f&.~ 17.703/lOOS J".VIQS AÇÀO DE ALIMENTOS 
A.: H.M.S.S. Rop.: H.G.S. Adv.: TAISA MARA MORAIS 
MENDONÇA. R.: P.R.C.S.J. AUDitNCIA: 15 DE AGOSTO 
DE 2005, ÀS og:UQH . 

r&QC.__ IS: 16.994aoos l ' YEQ.li - INVESTIGA\ ÃO 
PATERNIDADE CIC AUMENTOS. A.: 14 E.O.S. R<p.: 
M.M.O.S. Adv.: HORACIO \fAURIE"' F~RREIRA DE 
MAG~LI-IAES. R.: A.B. AUDIÊNCIA: 16 DE AGOSTO DF 
2005, AS O'I:OOH. 

fi!OC, N• 18 689/lOOS I' Yf'OS - SEPARAÇÃO 
CONSENSUAL A.: J.T.C.C. E Ol!TRO. Adv.: CARLOS 
NAZARE OLIVEIRA SANTOS. AUDIÊNCIA: I S ÓE 
AGOSTO DE 2005, ÀS 09.00H. 

l&>C N' 17.12211ill!5 ,1' VFOS - INVESTIGAÇÃO 
PATER:-IIDADE c:c ALIM ENTOS. A.: J.S.L Ad,·.: 
DEFENAP. R.: L F.R.V Adv.: MAURO JOAO MACEDO DA 
SILVA AUDIÊNCIA: IS DE AGOSTO DE 21105, ÁS QQ:OOH. 

ffiQC, N" (7.944aQOS 3~ - EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS-INCIDENTAL A.: I.E.C.S Rrp.: M.C.C. ,\dv.: 
VERA DE JESUS PINHEIRO. R.: R. F S AUDIÉ-;CIA: 15 DE 
AGOSTO DE 2CXI5. ÁS OQ:JOH. 

PROC. N' 18A89!lOOS I' VEOS - FXECUÇÀO DE 
ALIMENTOS-I:"CIDENTAL -~.: Y.B.S. Rop.: H.B.S. Adv,: 
F.LCIMARA FERREIRA ALBUOüERQLJE. R.: R.S.C.C. 
AUDitNCIA: 15 DE AGOSTO DE 21105. ÀS IO:JOH. 

~· 16..illlZ005 2' \'fOS - EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS-INCIDENTAl. A.: R.O.S. Rcp.: t\ .R.O . .-\d•.: 
CARLOS NELSON PICAN\0. 8.: N.J .S.M. AUDIÊNCIA: 15 
DE AGOSTO DE 2005. ÁS II .OOH. 

PROC N" 1 8.769/2.1)0~-l'.....YfQS - REVISÃO DE 
AliMENTOS. A.: M.A.M. Adv.: LUCIO fAB IO VIEiRA 
FERREIRA R.: LB.LM. DESPt\ CHO: "lntim<'-sc a pMc 
autora, por me.iG de seu A<h:ogatlu, pam emendar a incial, a 11m de 
regula rizar a copad tlad.e flOSfUlõ~IÓriu." 

PROC N' 17 785/lOO~ - EXONERAÇÃO DE 
ALIMENTOS. A.: J.S.S. Adv.: IDELFONSO PANTOJA DA 
SILVA JUNIOR. R.: S.S.T.S. DESPACHO: "Manife>t<·Sc a 
parte autura em cinco (05) d ias.· 

rROC. N" U ,llilaOOS l" VfOS - INVESTIGAÇÃO 
PATERNID<\DE C•C AUMENTOS. ,\ .: T.S.LR. Adv.: MARIA 
00 SOCORRO OIAS DE MEDEIROS. R.: M.G. DESPACHO: 
"l:ncnnham~st ou.sentcs nu processo dot~ prt"'.i~upostos 
impresçindi .. ·ci:s para autmil.:u- a parte aulof3 a ingl"e!iS8 r ..:m jub.o 
\'lllldatnt:Olt', 0 § qua is devem SU flrt:cnchidos (\bflgBionament:e, 
.<ào oles: I) a capacidodc de <>"'r tm jurzo, <urrida ror meio da 
assistCncia e que dtve ser c.ompmvadJ: 2) a ..:- ilpaddldt 
pu~tultuôria, suprida com o instnnnenro d~ manda i(•, ausente ncs 
autos. lntime·sc por derradeilo a park autora para emcntlar ,, 
inic1al. no prazo de dez (IOJ dias, sob pena de int..lc::ferimenro dn 
petição inicial ... 

U.OC....!'r...J.Jl (2005 CECON,!l" .UQ.li - SEPAIV\(AO 
CONSENSUAl ' ·' M.A. V.S. E OUTRO. Ad•·.: S.\MILE 
SIMOES ALCOLUMBRE. AUDIÊNCIA: 11 DE AC,OSTO DE 
2005. ÁS OS:JOH. . 

fB._~· 17 'JZ!lQ05 l" Y.fO~ SEPARAÇÃO 
CONSENSUAL A.: R.N.R. E OUTRO. Ad•·.: CiNTHYA 
JORDANA DA SILVA PICANÇO. AUDIÊNCIA: 17 DE 
AGOSTO DE 100~ . ÀS OQ:OOH. 

O pa'Cllocnt~ expediente scri pu ac 1 no ÓrgAo Ofíc-aat do E."'kuJo 
e uma cópia str.i afixada no ugar c~tume. e p s-;mnr 
nesta c idade de Macnpá, e 081011/l 5. Eu. . F•w<o de 
F'ana Castanheira, T~caic:o udicilirio. igiH.:i . l:u. • Aldir 
Pelaes dos Rds. Ch<fc de S<e etano. conl 

JUIZO DA 1' VARA CivEl E DE FAZENDA PÚBLICA 
COMARCA DE MAC.APÃJAP • 

Juiz de Direito Titular: Dr. CONSTANTINO BRAHUNA. 
CIMt. de Secretaria: JOSÉ ITAMARACI M. DA ROCHA 

DESPACHOS OU FINALIDADES PIYERSAS: 

PROC. n."5,823110GO - N;'MJ DE EXECUÇÃO. 
Reqta: CENTER KENNEDY COMIÔRCIO LTDA. 
Adv.: Dr. AntOnio Klebor Souza dos Santos. 
Reqdo: JOANA DO SOCORRO DE LIMA MIRANDA. 
Adv.; 
Despacho: Intime-se a exeqüente, para, em até 30(1r1nla) 
dias, Impulsionar o relia. 

PROC. n.•S.Q-40/2000- At;J.o DE INDENIZAÇÃO. 
Reqte: LUIZ GROTT. 
Adv.: Or. Ruben Bemerguy e Ou1ros. 
Reqdo: ESTADO DO AMAS' Á. 
Mv.: Procunnlor Geral do Eslado. 
Despacho: Intime-se o autor, para, QUOI'ondo, exOCtJlar o 
julgado. 
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PROC. n."6.000/2000- EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
Reqte: CATTANI SIA TRANSPORTE E TURISMO. 
Adv.: Dr. Adair Casagrande. 
Reqdo: MUNJCIPIO DE MACAPÁ. 
Adv.: Procurador Geral do Município. 
Despacho: Db-se ciência às partes do retomo destes autos. 
Intimem-se. 

PROC. n. '7.27812002- AÇAO MONITÓRIA. 
Reqte: A. R. FILHO E CIA LTDA. 
Adv.: Dr. Nildo Josué Pontes leite. 
Reqdo: FRANCISCA MARIA DO ROSARIO. 
Adv.: Defensor Públioo. 
Despacho: J. Homologo, para Que produza seus jurídicos e 
legais efeitos, o acordo pelo qual as partes oompusemm a Ude. 
Suspenda-se o processo executório até que ultimado o 
·cumprimento das condições do acordo. Cumprida a obrigação 
exeQüenda, versada no acordo realizado, tenho por extinto o 
processo executório, na fonna do art. 794, I, do CPC, hipótese 
em QUe devem os autos serem arquivados. Expeça-se 
mandado de penhora. Oficie-se para descontos. Intimem-se. 

PROC. n."7.73412003 - AÇAO DE REIPfTEGRAÇÃO DE 
POSSE. 
Reqte: JOSÉ ENOILTON CARNEIRO LEITE. 
Adv.: Dr. Raul Artemidan Morales. 
Reqdo: IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO. 
Adv.: Dr. Sebastlao de Nazaré de Silva 
Despacho: Os honorários da sucumbência sao créditos 
exclusivos do procurador da ré, ora exeqüente, MO lhe 
assistindo, portanto, legitimidade para, por si e em seu nome. 
manejar a ação executiva, ainda que sob o patrocínio do 
legitimo credor. Assim, faculto ao autor emendar a inicial, no 
prazo de dez (10) dias, regularizando o pólo ativo, pena de 
indeferimento. 

PROC. n."7.757/2003- AÇÃO DE eXECUÇÃO. 
Reqte: ASSOCIAÇÃO EDUC. DA AMAZONJA- ASSEAMA. 
Adv.: Dr. João Henrique Scapin. 
Reqdo: MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA VILHENA. 
Adv.: 
Despacho: Indique a autora, em até dez (10) dias, 
precisamente o endereço da ré, de modo a pennitir o 
cumprimento do mandado de citação e penhora. Intime-se. 

PROC.11. '7.79512003- AÇÃO MONITÓRIA. 
Reqto: AKAPÚ COMÉRCIO E IND. DE MADEIRA L TOA. 
Adv.: Dr. Rafael J. Cherfen de S. Boettger. 
Reqdo: QUEILA FELIX DE CARVALHO. 
Adv.: 

Despacho: Indique a autora, em até dez (10) dias, 
precisamente o endereço da ré, de modo a pennitir o 
CtJmprlmento do mandado de pagamento. Intime-se. 

PROC. n."7.927Í2003- AÇÃO DE COBRANÇA 
Reqte: JOSÉ RUBEN MALCHER PINON. 
Adv.: Dr. Karla Patricia Pereira BordaJo. 
Reqdo: MUNJCIPIO DE MACAPÁ. 
Adv.: Procurador Geral do Município. 
Despacho: Dé-se ciência âs partes do retomo destes autos a 
esta lnstanda. Intime-se. 

PROC. n."8.09312004- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
Reqte: BANCO FIAT. 
Adv. : Dr. José AntOnio Leal da Cunha. 
Reqdo: HELIANA PERES BARBOSA NUNES. 
Adv.: Dr. Cícero Borges Bordalo Júnior. 
Despacho: Intime-se o exeqüente para o preparo do mandado 
a ser expedido, sob pena de suspensao do processo e 
posterior exbnção do feito pela ausência de movimentação. 
Pràzo de 10 (dez) dias. 

PROC. n."8.113/2004-AÇÃO MONITÓRIA 
Reqte: IMPORTADORA E EXPORTADORA 246 L TOA. 
A.dv.: Ora. Katia Dantas de Melo. 
Reqdo: BERENICE GOMES LAZEME. 
Adv.: 
Despacho: Intimar a exequente a se manifestar sobre a 
Certidã-o do Oflclal de Justiça de n. 31v., no prazo de 05 
(cinco) dias. 

PROC. n. "8.13812004 - AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Roqte: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DA AMAZÓNIA 
ASSEAMA. 
A.dv.: Dr. Gilvanete Nazaré da Costa ROCha. 
Reqdo: NILSON PEREIRA DA SILVA. 
Adv.: 
Despacho: Não há dúvida de que tendo o cheque executado 
sido emitido contra conta corrente de agência bancária 
localizada nesta Capital, o foro especial do local do pagamento 
(art. 100, IV, 'd', CPC) prevalece sobre o geral do domicilio do 
devedor (art. 94, CPC), dai a competência do foro no qual 
propasta a ação de execução. em detrimento daquele no qual 
tem, conforme certidão de fls. 30, residência e domicilio 
funcional a executada, • no caso a comarca de Laranjal do 
Jari. O circunstancial Insucesso no CtJmprimento da carta 
precatória para ali expedida, par estar a executada em 
tratamento de saúde na ddade de Macapa, não autoriza, como 
quer o exeqüenle a renovação da diligência, de sorte a ser 
desta feita CtJmpóda a carta nesta Capital. Indefiro. Intime-se. 

PROC. n."8.20812004- AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Reqte: MONACO MOTOCENTER COMERCIAL. 
Adv.: Dr. Marcelo Victor Miranda. 
Reqdo: ISMAEL CARLÇ>S DA Sll VA. 
Adv· v 

DesPacho: Indique a exeqüente, em até dez (10) dias, 
preCisamente o endereço do exectJiado, de modo a permitir o 
cumprimenk> do !11&ndado de exectJção. Intime-se. 

PROC. n."l.278/2004- AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Reqte: ASSOCIAÇÃO. EDUCACIONAL DA AMAZÓNIA 
ASSEAMA. • 
A.dv.: Dr. Gilvanete Nazaré de Costa Rocha 
Reqdo: BENEDITA DA CUNHA NUNES. 
Adv.: ' 
Despacho: Intimar o autor a se manifestar sobre a Certidao do 
-Q!Icial de Justiça de fl. 33v., no prazo de 5 (cinco) dias. 

? . 
PROC. n. '8.50112004- AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Reqte: ASSOCIAÇÃO EDUC. DA AMAZÓNIA- ASSEAMA. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Adv.: Dr. João Hen~qve Scapln. 
Roqdo: CARLOS ALBERTO SILVA MARQUES. 
Adv.: 
Despacho: Digam as partes sobre a avaliação. em cinco dias. 

PROC. n. "8.894/2005- AÇÃO MONITÓRIA. 
Reqte: CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA. 
Adv.: Dr. Antônio Kleber de Souza dos Santos. 

Reqdo: ROBERTO WAGNER FIGUEIREDO FERREIRA. 
Adv.: . 
Despacho: lnHme·se a autora a Imprimir movimentação ao 
feito em OS (clnoo) dias. 

PROC. n. "8.72912005- BUSCA E APREENSÃO DE BENS. 
Reqto: BANCO FINASA S/A. . 
Adv.: Dr. Patrick Hans Pessoa de Mello e Ora. Patricia 
Milena Torres. 
Reqdo: ANTONIA DE FÁTIJM DE BRITO MONTE. 
Adv.: Dr. Nataniel Cavalcante Martins. 
Deapacho: Indique a autora, em até dez (10) dias, 
precisamente o endereço da ré, de modo a permitir o 
cumprimento do mandado de citação. Intime-se. 

PROC. n. "8. 79e/2005- AÇNJ MONITÓRIA. 
Reqte: BETRAL VIEfCULOS LTDA. 
A.dv.: Dr. Elias Salvlano farias. 
Reqdo: SELMA ELIZABETE DE LACERDA MIRA 
Adv.: 
Despacho: Intime-se a exeqüente para o preparo do 
mandado a ser expedido, sob pena de suspensao do processo 
e posterior extinção do feito pela ausência de movimentação. 
Prazo de 10 (dez) dias. 

PROC. n. "8.88812005- AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Reqte: JACY FURTADO GONÇALVES. 
Adv.:" Dr. lacy Furtado Gonçalves. 
Reqdo: VERONICA OU VIEIRA DE MORAES. 
Adv.: 
Despacho: Expeça-se mandado de penhora do crédito 
indicado, Intimando a devedora da executada, para que, 
deposite em conta vinculada a este juizo os valores devidos â 
executada à trtulo de alugueres. Após, Intime-se a executada 
para, querendo, ofereça embargos. Nomeie a credora os 
demais devedores da executada. Intimem-se. 

PROC. n.'9.02712005- MANDADO DE SEGURANÇA 
Reqte: MURILO AGOSTINHO PINHEIRO e OUTROS. 
Adv.: Dr. Ruben Bemerguy. 
Reqdo: DIRETOR DO DEP.(>.RTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DO MUNICIPIO DE MACAPÁ e MUNIC[PJO DE 
MACAPÁ. 
Adv.: Procurador Geral do Muníclpio. 
Despacho: Dê-se vistas ao impetrantes. Após, ao MP. 1. 

DESIGNACÃO DE AVDi~NC!AS: 

PROC. n.' 3.71 1/1887 ·AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
Roqte: LOURDES DA CONCEIÇÃO MACHADO DE SOUZA. 
Adv.: Dr. Carlos Eduardo Mello Silva. 
Roqdo: ITAÚ SEGUROS S/ A e OUTROS. 
Adv.: Ora. Joana de Souza. 
Audl6ncla: Dia 2Q dt dutmb~S. às Q9h00. 

PROC. n."7.18112002-AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
Reqte: ALICIO SANTOS DA SILVA. 
Adv.: Dr. Carlos Nelson Picanço. 
Reqdo: ESTADO DO AMAPÁ. 
Adv.: Procurador Geral do Estado. 
Audiincla: Dia ll.ilt teVIf!iCO de 2006 b OihOO. 

PROC. n. "7 .63012003 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 
Reqte: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ-RURAP. 
A.dv.: Dr. Edilson Cabral Tortc. 
Reqdo: IV ANA MARIA ANTUNES MORERIA. 
Adv.: Dr. AntOnio Tavares Vieira Netto. 
Audllncia: Dia 2Z.J!Iln~!'tlr2.11Li2!!8, h Q9h00, 

PROC. n.'8.475/2004- AÇÃO DE USUCAPIÃO. 
Reqte: EDILSON MIRANDA DIAS. 
Adv.: Or. Nicolau Tork Rodrigues. 

Reqdo: JOSÊ PEREIRA DA CONCEIÇÃO. 
Adv.: Defensoria Pública. 
Audiência: Dia 07 dt teverolr2 de 2001 ta 09h00. 

PROC. n."8.64012004- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
Reqte: RAIMUNDO RAMOS DA SILVA. 
Adv.: Dr. Oclnéia Cristina de Souza. 
Reqdo: ESTADO DO AMAPÁ. 
Adv.: Procurador Geral do Estado. 
Audltncta: DiaJ!l..!M fevereiro c1t 2gQ!!, ia Q9hOO. 

PROC. n.'8.77812005- AÇÃO MONITÓRIA. 
Rtqte: PROSPECTO L TOA. 
A.dv.: Dr. Eden Paulo. 
Reqdo: JOSÉ DE ARIMATEIA FARIAS. 
Adv.: Dr. José de Arimatéia Farias. 
Audiência: Dia !!i.J!!_teyerelro de 2008 àt! m®. 

PROC. n."8.8S31200S- AÇÃO DE DESPEJO. • 
Reqte: ODENOR RODRIGUES FERREIRA 
Adv.: Dr. Maria Ai clone Monteiro. 
Reqdo: ED!LSON MACIEL MONTEIRO. 
Adv.: Dr. Carlos Nelson Picanço. 
Aodl6ncia: Dia 14 dt flytralro e1t 209!!. •• ~ 

PROC. n."8.07812005-AÇÃO DE COBRANÇA. 
Reqte: GILMAR PICANÇO CHUCRE. 
Adv.: Dr. Marcelo de Otlvelra Morais. 
Reqdo: ESTADO 00 AMAPÁ. 
Adv.: Procurador Geral do Es1ado. 
Audllncia: Dia JLdt feve11iro de 20Qt. ia OPhOQ. 

PROC, n."S.toa/2005- AÇÃO DE INDEN!ZAÇNJ. 
Reqtt: RAIMUNDO ULISSES NEGRÃO DOS SANTOS. 
Adv.; Defensor Públloo. 
Reqdo: ESTADO DO AMAPÁ. 
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Adv.: ProctJrador Geral do Estado. 
Audiência: Dia 10 dt reyerelr2 da 20708, b 091!00. 

PROC. n.'9.000/20~- AÇ/11) DE COBRANÇA. 
Reqte: ANTONIO HENRIQUE SOARES NETO. 
Adv.: O r. Marcelo de Oliveira Morais. 
Reqdo: ESTADO DO AMAPÁ. 
Adv.: Procurador Geral do Estado. 
Audltncla: Dia 21 de few11lro de 200§ ia Q9h00. 

PROC. n.'9.018/2005-AÇÀO DE COBRANÇA. 
Reqte: SUZANA BEZERRA DE OUVE IRA. 
Adv.: Dr. Eden Paulo Souza de Almeida. 
Reqdo: S. G. COMERCIAL L TOA. 
Adv.: 
Audllncla: Dia 22 de f!vertjro de 20Q6. às 09h00. 

PROC. n.'9.0W2005 - PEDIDO DE REGISTRO DE 
NASCIMENTO TARDIO. 
Rtqte: ARLINDO JOSÉ FOS SANTOS. 
Adv.: Defensoria Pública do Estado do Amapá. 
Reqdo: 
Adv.: 
Audllncla: Dia 23 de fevoroiro de 2000 ts Q9h00. 

PROC. n.'9.051/2005- MANUTENÇÃO DA POSSE. 
Reqte: CARLOS ALBERTO PINTO GOMES e OUTRA. 
Adv.: Defensoria Pú~ica do Estado do Amapá. 
Reqdo: MIRIAN DA COSTA FERNANDES. 
Adv.: 
Audiincla: Dia 30 de nJ>Y!!mbro de 2!!25 b 11hQO. 

~ 

PROC. n."8.1:W2004-AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Reqte: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DA AMAZONJA 
ASSEAMA. 
Adv.: Ora. GHvanete Nazaré da Costa Rocha. 
Reqdo: GISELE MOTA OUVEIRA 
Adv.: Ora. Ocinéia Pereira Oliveira. 
DeclsAo: Homologo, para que produza seus jutfdlcas e legais 
efeitos. acordo pelo qual as partes compuseram a lide. 
Suspenda-se o processo executório até que ultimado o 
cumprimento da condlçOes do acordo. Cumprida a obrigaçlio 

exeqüenda, versada no acordo realizado, tenho par extinto o 
processo executório, na fonna do art. 794, I. do CPC, hipótese 
em que devem os autos serem arquivados. Intimem-se. 

QSÇISÕES SANEAQOBAS; 

PROC. n."8.47512004 -AÇÃO DE USUCAPIÃO. 
Reqte: EDILSON MIRANDA DIAS. 
Adv.: Dr. Nicolau Tor1< Rodrigues. 
Reqdo: JOSÉ PEREIRA DA CONCEIÇÃO. 
A.dv.: DefenSOria Pública. 
Decisão: Não hâ prelinlnares a serem decididas. Presentes 
os pressupostos e condições da ação. não havendo no 
processo irregularidades ou nulidades a sanear, dou-o par 
saneado. Defiro as provas úteis por cuja produção protestou o 
autor, especialmente o seu depoimento pessoal, assim 
também a oitiva das testemunhas anroladas às ns. 40 e as que 
vierem a sb-lo no prazo do art. 407 do Código de Processo 
Civil em vigor. Designem-se data e hora para a aUdiênCia de 
conciliação e de instrução e jUlgamento. Intimando-se o autor 
e as testemunhas tempestivamente arroladas. lnHmem-se. 

PROC. n.'8.640/2004- AÇÃO DE INDENtZAÇNJ. 
Reqte: RAIMUNDO RAMOS DA SILVA. 
Adv.: Dr. Dcinéla Cristina de Souza. 
Reqdo: ESTADO DO AMAPÁ. 
A.dv.: Procurador Geral do Estado. 
Decido; ·... Preenchidos estão no processo, quanto ao mais. 
todos os pressupostos e condlçOes da ação, bem como nele 
ausentes Irregularidades ou nulidades a sanar, razAo par que o 
dou par saneado. Defiro as provas úteis por cuja produção em 
juizo tenham tempestivamente protestado as partes, 
especialmente a produ~o da prova oral consistente na oiHva 
das testemunhas cujo rol venha a ser apresentado no prazo do 
art. 407 do CPC. Designe-se data para a audiência de 
oonciliação e Instrução e julgamento, Intimando para 
comparecimento o autor, o réu e seus respectivos 
procuradores, assim também as testemunhas que hajam sido 
a tempo arroladas. Intimem-se.• 

PROC. n."S.TIB/2005-AÇÃO MONITÓRIA 
Reqte: PROSPECTO L TOA. 
Adv.: Dr. Ed011 paulo. 
Reqclo: JOSÉ DE ARIMA~IA FARIAS. 
Adv.: Dr. José de Arimatéla Farias. 
Deçlslo: Não há preliminares a serem deci<idas. Presentes 
os pressupostos e condições da ação, Mo havendo no 
processo Irregularidades ou nulidades a sanear, dou-o par 
saneado. Defiro as provas üteis por CtJja produção protestaram 
as partes, especialmente o depoimento pessoal do réu, assim 
também a oitiva das testem..,has que vierem a serem 
arroladas até o prazo do art. 407 do Código de Processo Civil 
em vigor. Designem-se data e hora para a audiência de 
conciliação e de inslrução e julgamento, Intimando-se a 
autora: o r8u a presla' depoimento pessoal. sob pena de 
confissão; e as testemunhas tempestivamente arroladas. 
Intimem-se. 

PROC. n. "8.85312005- AÇÃI) DE DESPEJO. 
Reqte: ODENOR RODRIGUES FERREIRA 
Adv.: Dr. Maria Alclone Monteiro. 
Reqdo: EDILSON MACEL MOPfTEIRO. 
Adv.: Dr. Carlos Nelson Nunes Plcanc;o. 
Oecisio: Não há preliminares a serem deâdldas. Presentes 
os p~los e condições da ação, não havendo no 
processo Irregularidades ou nulidades • aanear. dou-<> por · 
saneado. Defiro as prows ilteis por cuja produção protestou o 
autor, especialmente o depoimento pessoal das partes, assim 
também a oitiva das testemunhas que vieram a se< arroladas 
no prazo do art. 407 do Código de Processo Civil em vigor. 
Designem-se data e hora para a audiência de conciliação e de 
Instrução e julgamento, inUmand<H!e as partes e as 
testemunhas tempestlvamante arrolada$. Intimem-se. 
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PROC. n."7.08112004- AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Reqte: DOMESTILAR L TOA. 
Adv.: Or. Camectan José da Silva. 
Reqdo: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA RODRIGUES. 
Adv.: 
Sentença: J. O pagamento constitui um dos meios de 
satisfação da obrigação. Implicando, por Isso, em extinção do 
processo de execução. na tonna do art. 794, I, do CPCv, dai 
porque, havendo a exeqüenle noticiado o recebimento Integral 
da lmportanda relativa ao crédito exeqüendo, julgo oom 
fundamento no dispositivo legal mencionado, extinto o 
processo de execução. Pagas as rustas processuais, d6-se 
baixa e arquive-se. P. R. I. 

PROC. n."U!1412005 - BUSCA E APREENSÃO DE BENS. 
Reqte: BANCO ABN AMRO REAL S/A. 
Adv.: Dr. José AntOnio leal da Cunha. 
Reqdo: OSMARINA FERREIRA DOS SANTOS. 
Adv.: 
Sentença: Isto posto, extingo o processo sem jUlgamento do 
mérito. nos termos do art. 267. VIII, do CPC. Custas ~nais, se 
houver. pela ré. P. R. I. C. 

PROC. n."II.06012005- PROCEDIMENTO SUMÁRIO. 
Reqte: SOIDELI PEREIRA REBELO e OUTROS. 
Adv.: Defensor Püblloo. 
Reqdo: SUL AMÊRICA SEGUROS. 
Adv.: Ora. Glenda de Souza dos Santos. 
Sentença: Ante o exposto e tudo que dos autos consta. formo 
o livre oonvendmento para. com sustentação no art. 330, I, do 
CPC, reoonhecencto a oompelênda da Justiça Itinerante para 
o oonhecimento e julgamenlo da presente lide. JULGAR 
PROCEDENTE o peãodo lnldal e asslm:1) RfJEITAR a 
preliminar de falta de interesse processual, arqüida pela 
Requerida em conlestação: 2) CONDENAR a Requerida a 
pagar aos Requerentes o valor de quarenta 1116rla. mlnlmos 
vigentes, atualmenle no Importe de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), referenle ao Seguro Obrigatório de danos pessoais 
causados por velrulos automotores de vias terrestres -
DPVAT- pela morte de JOS~ PEREIRA AZEVEDO, pai dos 
requerenles. Referida quantia ser.! aaesdda de alualização 
monetária, pelo INPC, a partir da proposittra da ação e 
somará juros, il taxa legal de 1% (um por cento) ao mês (art. 
406. Ce/2002 ele art. 162, § 1" do CTN). a contra da dtação 
da Requerida. Condeno-a, ainda, no pagamento doa 
honorários advocatícios que lixo em 1D% (dez por cento) 
sobre a condenaçlio. Determino que o AJ..VARÁ de 
levantamento seja expedido em nome da Autora SOIDELI 
PEREIRA REBELO. representante legal de todos os demais 
Autores. 3) Sem custas. por estarem os Requerenles ao abrigo 
da Justiça Gratuita, nos tennos da lei 1.060/50. Em 
conseqüência, DECLARO extinto o processo oom apreciação 
do mé<ito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Ao Dislribuldor para fins de distribuição ao 
Juizo respectivo, onde deverá ser tombado e seguir o presente 
feito nos seus ulteriores tennos. Publiqu&-se. Registre-se. 
Intimem-se. 

E. para, conhecimento das partes interessadas. expediu-se o 
presente. que senl publicado na forma da fel e afixado no lugar 
de costume to ias do mês de agosto do ano de dois mil 
e dneo. Eu. , Elalne Marta Pena dos Santos, 
ncnlco Judl'll ria, dlgi ei. ' 

Chefe da Secretaria 

Comarca dé Maca pá 

Juizo da 2" Vara Cível e de Fazenda Publica 

Juiz de Direito Titular: MÁRIO EUZEBIO MAZUREK 
Chefe de Secretario: AORtA MARCELI CASTRO 
PENAFORT 

Expediente de Intimação do dia OS de agosto de 2005, para 
ciência das partes e advogados. 

~•-~-~03 - AÇÃO DE COBRANÇA - ~ 
ARLINDO TAVARES DA SILVA (Adv. MANOEL NORBERTO 
VALENTE CANTÃO). f!!y: ESTADO DO AMAPÁ (Adv. 
ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS). SENTENÇA: "Isto posto 
e o mais que dos autos consta, julgo procedenle em parte a 
ação proposta para condenar o Estado do Amapá a pagar ao 
Aulor os seus vencimentos referentes aos meses de julho. 
agosto. setembro e outubro do ano de 2.002 nlio pagos pela 
Assembléia l egislativa. â razAo de R$ 489.43 (qualrocentos e 
oitenla e nove reais e quarenta e três centavos) ao mês. 
aaeseidos de oorreção monetária ealrulada pelo INPC, a partir 
do primeiro dia út1i do més subseqüente ao vencido e de juros 
de mora de 1o/, (um por cento) ao mês. calrulados a partir da 
citação. 30 de outubro de 2.003. bem como 13" (décimo 
terceiro salário). no valor equivalente a 07/12 (sete dele avos) 
de seu saláno mensal. importando tal verba em R$ 312.24 
(trelentos e doze reais e vinle e quatro centavos) aaeseido de 
correção calculad~ pelo INPC, a partir da data de exoneração. 
1" de novembro de 2.002 e juros de mora de to/, (um por 
cento) a part1r da citação. 30.10.2003. Condeno. ainda, o 
Estado do Amapá ao pagamento de honorários advocatícios 

.ao Patrono do Aulor. que. com fundamento no § 4".do art. 20 
do CPC. considerando o lrabalho desenvolvido e a pouca 
complexidade da causa. arbitro em R$ 200.00 (duzentos reais). 
Deixo de condenar o Autor em custas processuais e honor.lrios 
advocatícios. ainda. que vencido parcialmente. em sua 
pretenslio. porque condená-lo em veroa honor.lria sobre os 
excessos da postulação. seria infligir pesado Onus ao 
trabalhador Que se vé forçado a Ingressar em Jul%0 para obler 
o pagamenlo de seus venclmenlos. mormente em se tratando 
de verba atimenllda. Extraiam-se cOpias das principais peças 
destes aulos e encaminhem-se ao Ministério Püblico Estadual 
- Promoloria do Patrimônio Públioo - e â Procuradoria 
Eleitoral. Publique-se Registre-se. lnUmem·se. Macapá. 30 de 
junho de 2005. Mârio Euzéblo ~ek. Juiz de Direito·. 
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fBQÇ,._~- AÇÃO DE EXECUÇÃO -~~: 
CLEUSA AMÁLIA VON SCHARTEN (Adv. CLEBER 
BARBOSA SIQUEIRA). ~_12: SINDICATO DOS 
CONDUTORES DE VEÍCULOS E TRABALHADORES EM 
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 
CARGAS DO ESTADO DO AMAPÁ • SINCOTIRAP. 
~J;):!Q: "Trata-se de execução de sentença. O lato de a 
execução ser processada nos próprios autos nlio afasta a 
obrigação de reeolhlmenlo das custas processuais. pois 
apesar de nlio haver novo tombo. terá Inicio um novo 
processo, com citação e, Inclusive. condenação de honorários 
advocatlclos. Oianle do exposto, Intime-se a parte exeqüente 
para, no prazo de trinta dias. reoother as custas". 

~!r~ - AÇÃO DE EXECUÇÃO - &M_quente: 
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (Adv. OENIZ 
CHAVES AJ..MEIDA). ~: AURELIO CARLOS 
MARTINS VALADARES. PESPACHO: "Em ralão do 
transcurso da suspensão . inUme-se a parte autO<a para dar 
prosseguimento ao fello no prazo de 10 (de%) dias·. 

PROC. N' 7.755103 1DtOiq,...I2-MZ,~ - AÇÃO DE 
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Embarganle: FRAN SOARES 
NASCIMENTO JÚNIOR (Adv. PAULO ROBERTO DE 
OLIVEIRA MARTINS). Embargado: CASSIANO FERREIRA 
MONTEIRO (Adv. AMÉRICO DINIZ). PESPACHO: "Sobre a 
proposla de honor.lrios, digam as partes·. 

PROC, N" 7,764/04 - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA -
AlltQ.[: MAICO WILLIAN DE AZEVEDO TEIXEIRA (Adv. 
ADELMO CAXIAS DE SOU2A). Bí.Y: FEDERAÇÃO DAS 
INDUSTRIAS DO AMAPÁ - FIAP (Adv. RUBEN BEMERGUY). 
SENTENCA: "Diante do exposto, declaro extinto o processo. 
sem julgamento de mérito, er vi do art. 267. inciso 111. do 
Código de Processo Civil. eis que a parte autO<a. ainda que 
regulanncnte intimada a tanto, conforme prova dos aulas. 
deixou de promover os atos e/ou diligências que lhe 
compatiam. abandonando a causa por mais de lrinta (30) dias. 
Condeno o autor no pagamenlo de honorários advocatícios a 
favor do patrono do réu. que. em referência a norma do art. 
20.§ 4", do Código de Processo Civil. arbitro em R$ 300.00 
(trezenlos reais). lmportAncla oompativel ao meu juizo. com o 
grau de zelo e oom o trabalho daquele pronssional. ass1m 
também com o lempo presumivelmente exigido em sua 
realização e com a nalureza e Importância da causa. A verba 
honorária devera ser atualizada pelo Indico oficial de Inflação e 
aaeseida de juros de 1'4 ao mês. a contar deste julgamento 
Custas satisfeitas. Publiqu&ose. Regislrc-se. Intimem-se. 
Macap;l (AP). 25 de julho de 2005. NILTON BIANQUINI 
FILHO. Juiz de Direito Substituto·. 

f.BQÇ.._!f._Lli§{M - AÇioo DE DESPEJO - &!12!: 
SOCIEDADE CENTRAL DOS AGRICULTORES DO AMAPA • 
SOCEP (Adv. JORGE LUIZ G. DA SILVA). fu: MARIA 
JULIA VIEIRA DA SILVA (Adv. WASHINGTON LUIZ 
MAGALHÃES PICANÇO). ~Q:LQ: "Aguarde-se por 30 
dias manifestação do aut01. Decorrido o prazo sem 
manifestação arquivem-se os autos·. 

~~-AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - l!l.!l.!!!: ILMA 
CORREA BALIEIRO (Adv. KARLA PATRICIA PEREIRA 
BORDAJ..OJCjCERO BORGES BORDALDINILZA LOBATO 
PEREIRA). B!.l!' ESTADO DO AMAPÁ (Adv. MARCOS JOSE 
REATEGUI DE SOU2A). DESPACHO: "Recebo o recurso de 
Apelação. eis que presentes tempes"vidade e Interesse 
recursal. estando dispensado o preparo. FaÇ<K> no duplo 
eleito: devolutivo e suspensivo. A parte apelada (autO<a) para 
apresentar as contra-razOes. no prazo legal de 15 (quinze) 
dias. Intime-se·. 

f.BQÇ N' 7,801/04- AÇÃO DE EXECUÇÃO-~· 
SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA (Adv. CINTHYA 
JORDANA DA SILVA PICANÇO). ~: ANTONIO 
EDVALDO SILVA GONÇALVES. ~Q: "Diga a aulora·. 

eB.Q.C, N~ - AÇÃO DE EXECUÇÃO -~: 
SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA (Adv. CINTHYA 
JORDANA DA SILVA PICANÇO). mma!!l!: LUIZ 
HELIODORO MORAES BARROS. DESPACHQ: "Manifeste-se 
as partes sobre a avaliação do(s) bem(s) penhorado( si â(s) n 
(s) 35. no prazo de 5 (cinco) dias. lnlimem·se·. 

~~- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
~ CONSORCIO NACIONAL LTDA (Adv. HUMBERTO 
BARTOL MAZZOTI). Bill: LUIZ OLEGARIO CARDOSO 
CAMPOS (Adv. CASSIUS CLAY LEMOS CARVAJ..HD). 
PESPACHQ: "Após recolhidas as custas processuais ~nais, 
vollem os autos eondusos para sentença. lnlime·se·. 

ffi~~ - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Alll.Q!: 
JOÃO EOINALDO MADUREIRA BATISTA (Adv. IACY 
FURTADO GONÇAJ..VES). 8tJj: JORNAL "A GAZETA" (Adv. 
MARIA EMtLIA OLIVEIRA CHAVES). S.EJ~J:!'J!!Ç,t,: "Dianle do 
exposto. e considerando tudo o mais que dos autos consla. 
JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretenslio 
consubstanciada na inicial para oondenar a ré a pagar ao aulor 

a importância de R$ 10.000.00 (dez mil reais) a titulo de dano 
moral. aaesdda de jUros e eo<reçao monelária. a partir deste 
julgamento, pois já levei em consideração o período deex>rrido 
entre o evento danoso e a sentença. Condeno a ré ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatlcios 
a favor do patrono do autor , que. em refer6ncia à norma do art. 
20, § 3". do Código de Processo Civil. arbitro em 15% (quinze 
por cento) do valor da c:ondenaçao. importância compatlvel. a 
meu juizo, com o grau de zelo e com o trabalho daquele 
profissional. assim lambém com o lempo presumivelmente 
exigido em sua realização e com a natureza e Importância da 
causa. Ponho ~m ao processo. por sentença e com o 
julgamento do méfito. nos tennos do art. 269. Inc. 1. do Código 
de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Macapá, 28 de julho de 2005. Nlton Bianqulni Filho, Juiz de 
Direito Substituto". 
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~N" 7,903/04- AÇÃO DE EXECUÇÃO-~v-~: 
IMPORTADORA E EXPORTADORA 246 LTDA (Adv KATIA 
MELO). m~: JOS~ VILSON VILHENA CUNHA 
~llil:IQ: "Em razão do lranscurso da suspensão. intime
se a parte autora para dar prosseguimento ao leito no pra%0 de 
10 (dez) dias·. 

PROC, NO 7.~ - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
A!!l2!: BANCO DIBENS S/A (Adv. JOS~ ANTONIO LEAL DA 
CUNHA). .B!u: EDINALDO BORGES MELO (Adv. 
CAMECRAN JOSE DA SILVA). DESPACHQ: "Intime-se. o 
réu. por seu advogado. para purgar a mora em OS dias, sob 
pena do bloqueio do licenciamento do veiculo'. 

~N~ _7~4. - AÇÀO DE BUSCA E APREENSÃO -
A!!J2r: BANCO DIBENS S/A (Adv. JOSÉ ANTONIO LEAL DA 
CUNHA). Bt~: ULISSES HUERGO. DESPACHO: 'Em ralào 
do lranseurso da s~spensão , intime-se a parte parte autora 
para dar prosseguimenlo ao lei lo no prazo de 10 (de%) dias ·. 

ffi.Q.Ç,,~~ - AÇÀO DE BUSCA E APREENSÃO -
~2.1 : BANCO FIAT S/A (Adv. JOSÉ ANTONIO LEAL DA 
CUNHA) . .B!u: OOUGLAS LUIZ BEZERRA RODRIGUES. 
~Cl:IQ: "Em razão do transcurso da suspensão. Intime
se a parte parte aulora para dar prosseguimento ao leito no 
prazo de 10 (dez) dias·. 

PROC, N' 7.941/04 - AÇÃO DE EXECUÇÃO -~~: 
ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL DA AMAZONIA (Adv 
GILVANETE NAZARE DA COSTA ROCHA) ~lado 
JOELMA RIBEIRO DOS SANTOS. ~HQ· "Manifestem· 
se as partes sobre a avaliação do(s) bem(ns) penhOtado{s ). no 
prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se·. 

fBQÇ~~~ - AÇÃO DESPEJO -~: ARMAZIÕM 
FORTALEZA LTDA (Adv. TAISA MARA MORAES 
MENOONÇA/OENIZ CHAVES ALMEIDA). Bt\1: ZELMA 
MARIA RIBEIRO DE AZEVEDO e outra (Adv. NANIRA 
JANUÀRIA SILVA DE SOUZA) ~~: "A homologação 
de acordo só produz ef!!lto se feita por sentença. Todavia as 
partes requerem a suspensão do processo. o que é 
incompallvel com a prolação de sentença. Diante do exposlo. 
intimem-se para dizer o que realmente pçetondem as partes: a 
mera suspensão do processo ou a homologação do acordo' . 

fR.Qs;, ..E...._L?§_S/04 - AÇÃO MONITÓRIA - ~ 
MARTINICA OU L OYAPOQUE TURISMO EMP. PROM. L TOA 
(Adv. NATANIEL CAVALCANTE MARTINS). Réu: EONALVA 
NUNES DOS SANTOS (Adv. JOÃO SOARES DE ALMEIDA) 
ElliA!Jj)~: •Intimar as parles da audiência de conciliação 
designada para o dia 18 de outubro de 2005, às D9 horas 

~·~ -AÇÃO DESPEJO - ~: ESPORTE 
CLUBE MACAPÁ (Adv. JOÃO AMERICO NUNES DINIZ). B.~\1: 
COOPERATruA DE SERVIÇOS rtCNICOS. ASSESSORIA. 
CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTOA (Adv. SÉRGIO 
AFONSO BARRETO GUERREIRO/JUO COSTA). 

~HO· ' Em razão do trans..-urso da suspansão. mlime
se a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 
10 (dez) dias·. 

PROC, N' 7.~ - AÇÃO DE COBRANÇA - ~: 
CIPRIANO FERREIRA DA SILVA (Adv. FERNANDO JORGE 
ARAÚJO 00 SANTOS) . .Bf~: PREVINORTE - FUNDAÇÃO 
ELETRONORTE DE PREVIDENCIA E ASSIST~NCIA SOCIAL 
(Adv. JOÃO FREOERICK MARÇAJ.. E MACIEL). 
FIN~!;;: "Sobre a marJiestação de I. 1181119. d1ga o 
aulor". 

~~-AÇÃO MONITÓRIA - A!!!2.f. SALOMÃO 
ALCOLUM9RE & CIA L TOA (Adv. CINTHIA JOROANA DA 
SILVA PICANÇO). Bil!: ADELSON FERREIRA DE 
FIGUEIREDO. DESPACHO: "Indefiro o requerido à f 36. ante 
a falta de amparo legal Adernais. a autora poderá daigen;;iar 
perante o OETRAN objetivando colher as informaçOes. Intime
se·. 

ffi.QÇ, ~-AÇÃO MONITÓRIA-~~ SALOMÃO 
ALCOLUMBRE & CIA LTDA (Adv. CINTHIA JOROANA DA 
SILVA PICANÇO). 8íJI.; ERNANI REIS DA COSTA (Adv. 
DEFENSORIA PÚBLICA). DESPA.Q!.Q: "Sobre os embargos, 
diga a parte credora no prazo de 15 dias". 

PROC NO 7.9~- AÇÀO DE EXECUÇÃO-~: H 
S B C BANK BRASIL S/A (Adv. KENNYA MONASSA). 
~: DETIMAR PAZ SARMENTO (Adv. MARYLENA 
GIBSON REBELO). PESPACHO: "Em razão do transcurso da 
suspensão. intime-se a parte aut04'a para dar prosseguimento 
ao leito no prazo de 10 (dez) dias·. 

PROC. N' 8.008lQi - AÇ.lO DE EXECUÇÃO - &3tq~: 
IMPORTADORA E EXPORTADORA 246 LTOA (Adv. KATIA 
MELO). ~: ERNANDES LOPES FEITOSA. 
~QfQ: "Manifesle-se a parte autora sobre o certifiCado 
pelo Oficial de JusUça à ft. 33v. no prazo de 10 (dez) dias. 
Intime-se". 

PROC, W 8.011101 - AÇÃO MONITÓRIA-~: AMAZON 
ROCHAS E AGREGADOS MINERAIS • EPP (Adv. ROBERTO 
JOS~ NERY MORAES). Btll: EGEOIL - ENGENHARIA E 
ARQUITETURA LTDA (Adv. ANTONIO KLEBER DE S. DOS 
SANTOS). ~ÀO SA/!EAOQRA: "Concorrem os 
pressuposlos de constituição e desenvolvimento vâlldo e 
regular do processo. rer ... entes que sejam ao juizo. ao 
procedimentos. às partes e â postulação em si mesma 
Presenles também as condições da ação. corno a 
possibilidade jurldica do pedido. a l"!litimldade das oartes e n 
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Interesse processual de agir. Proc;esso em Ordem. Nada a 
sanear. Dou po< ooncluida a fase poslulatóna. Como a 
questão nao comP<Hú jiAgamento antecipado e a justa 
composiç4o da lide exige a prOd~ de mais provas, defiro a 
prOduçao de provas o<ais. consistentes na tomada de 
depoomento das testemunhas oportunamente arroladas e 
doc..nentos que vierem a ser juntados na fo<ma da lei. Incidirá 
a prova sobre o seguinte ponto controvertido: cumprimento do 
contrato pele Autora. Designo a ~ .llt !nstruc6o e 
MgJmento paCJ o dja 23 dt._.!!9vembro dt 10QS,~ 
l!2!n O rol de testemunhas deverá ser depositado pelas 
partes até vinte dias antes da data da audiência e o rol de 
testemunhas que comparecerão Independentemente de 
ln«maç4o no prazo do art. 407 do CPC.·. 

PROC. N• 8.056/04 - AÇÃO MONITORIA - ~o.r: SALOMÃO 
ALCOLUMBRE & CtA LTOA (Adv. CINTHIA JORDAHA DA 
SILVA PICANÇO). Bil!: LIDIL.ZA MADUREIRA CARVALHO. 
DESPACHO: "Manileste-se a parte autora sobre o certifiCado 
pelo Oficial de Justiça à fl. 29v, no prazo de 10 (dez) dias". 

PROC~• 8.069/jM - AÇ.lo DE EXECUÇÃO -~: 
SALÕ O ALCOLUMBRE & CIA L TOA (Adv. ALESSANDRO 
DE JESUS UCHOA DE BRITO). ~: ANTÔNIO VITAL 

COSTA DE ANDRADE. DESPACHO: 'Manifeste-se a parte 
auto<a 50bre o certiflcado pelo Oficial de Justiça a n. 29v, no 
prazo de 10 (doz) dias. Intime-se·. 

fRQC. N"~- AÇÃO DE EXECUÇÃO- .EHJnitnte· 
SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA L TOA (Adv. CtNTHtA 
JORDANA DA SILVA PICANÇO). ~: MARIA DO 
SOCORRO LIMA SENA. ~0: ' Em razao do 
transcurso da suspensao, Intime-se a parte autora para dar 
prosseguimento ao feito no prezo de 10 (dez) dias·. 

fBQCJ. ~ 8~ - AÇ.lo DE EXE~.lo - {Wliitnl_9: 
SANAVE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA (Adv. 
MARCELO PORPINO NUNES). ~: L G LIMA 
SANTOS. DESPACHO: ' Manifestem-se as partes sobre a 
avallaçao do(s) bem(ns) penhorado(s) a(s) fl.(s) 50. no prazo 
de 5 (cinco) dias·. 

P.ROC~.N"...tW.ll!!l -AÇÃO DE EXECUÇ.lo-~.te: N 
A M PEREIRA & CIA L TOA (Adv. EDEN PAULO SOUZA DE 
ALMEIDA). ~~ç~: ROSAUNO SILVA DE JESUS-ME. 
QESPACHO "Em razao do transcurso da suspensão, Intime· 
se a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 
tO (dez) dias·. 

PB9C. N" a 260104 - AÇÃO DE EXECUÇ.lo -~: 
DOMESTILAR LTOA (Adv. CAMECRAN JOSE DA SilVA). 
~: SIONEV DO NASCIMENTO RAMOS. 
SENTENCA: "Diante do exposto. DECLARO EXTINTA A 
PRESENTE EXECUÇÃO. com julgamento do mérito. e• vi do 
art. 794. rnciso 1. do Código de Processo Civil. Custas 
satisfeitas (ft ·26). Publlque·sc. Regls~e-se. lnHme-se. Macapã 
(AP). 18 de julho de 2005. Nilton Bianquilll Alho. Juil de Direito 
Substituto". 

PROC. N" 1!.2Ul!J" - AÇÃO DE EXECUÇAO -~: 
OOMESTILAR LTOA (Adv. CAMECRAN JOSÉ DA SILVA). 
ge~: MOYSES ROGERIO DA SILVA. ~tEN.Ç~: 
"Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PRESENTE 
EXECUÇÃO. com julgamento do mérito. ex vi do art . 794. 
rnclso t, do Código de Proc;esso Civil. Custas satisfeitas (ff. 28). 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Macapã (AP), 18 de julho 
de 2005. Nilton Bianqulnl Filho. Juiz de Direito Substituto·. 

PROC. N' 8 275104 - AÇMJ DE EXECUÇÃO - gt_qüe~: 
IMPORTADORA E EXPORTADORA 246 LTDA (Adv. KATIA 
MELO). ~: RONALDO DA SILVA GOlS. 
~1;\Q: ·em razao do transCUI"so da suspensão. intime
se a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 
10 (dez) dias·. 

.ffiQC, NO 8.276104 - AÇ.lo MONITORIA - &ltor: 
ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DE ENSINO E CULTURA (Adv. 
OZIEL ARTUR BARROS BORGES). Bil.!: NERIMAR 
RODRIGUES MAIA. ~TE~ "Diante do exposto. ulingo 
.a pruenl<> monitória, com julgamento dt mérito. ex vi do 
an. 1.102c, §1°, do Código d& Processo Civil . Custas 
satisfeitas (ft. 35). Publique-se. Registre-se. lntimOKe. Macapâ 
(AP). 18 de julho do 2005, Nilton Blanquini Filho. Juiz de Direito 
SubsUMo". 

PROC. N" p2at04 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - WMDio.: 
ASSOCIAÇ O AMAPAENSE DE ENSINO E CULTURA (Adv. 
OZIEL ARTUR BARROS BORGES). ~~Q; 
WENOERSON CARLOS' SANTOS DA SILVA e outra. 
W.P.A!<.l:IQ: "Manifeste-se a parte autoo sobre o certificado 
pelo Oficral de Justiça a n. 30-v. no prazo de 10 (dez) dias. 
lnllmo.se·. 

PBOC N" 8.391/04 - AÇ.lo DE EXECUÇ.lo - ~Jlt,: 
DOMESTILAR LTDA (Adv. CAMECRAN JOSE DA SILVA). 
J;.i!~!<.~.Q: EDUARDO DIAMANTINO VIGÁRIO DE MELO. 
~Q: ·em razao do lranscurso da suspensão. intime-

se a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 
10 (dez) dias·. 

PROC. N" 8.408/01 -~•o .ao 8 231101 - AÇÃO DE 
EMBARGOS DE TERCÉIRO- ~gant.t: JOSÉ BATISTA 
DA SILVA (Adv. MARLON DA LUZ FARIAS). E!!>JN<JJMIQ: 
FELOS JOALHEIROS LTOA (Adv. ROGERIO DE CASTRO 
TEIXEIRA). PESPACtfO: ' Sobro a lnforrnaçao prestada pelo 
serviço dos Correios á{s) fl(s) •2. manifeste-se a parte autora. 
no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se·. 

PROC. W 8.457/04 - AÇ.lo DE COBRA/IÇA - Autor: ADIE L 
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MOREIRA TAVARES e outro (Adv. JOSE WENCESLAU 
FERREIRA ROSA). Btll: SUL MCERICA CIA NACIONAL DE 
SEGUROS (Adv. GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS). 
p~c;_H_Q: 'Intime-se a parte autora para em 5 dias 
comprovar o rocollimento das custas processuais finais (Hs. 
56). 

fRQC. NO 8481/04 - AÇÃO DE BUSCA E APREENS.lo -
&!tpr: BANCO FINASA 5/A (Adv. MARIA LUCILIA GOMES). 
f!ty: MÁRCIO ANORE VIANA UCHOA. SENTENCA: 'Diante 
do e><posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, 
Julgo procedente o pedido consubstanciado na Inicial, para 
declarar rescindido o oontrato de financiamento constante dos 
autos e consolidar nas mêos do Autor o domínio e a posse 
plenos e exduslvos sobre o veiculo dele objeto. cuja decisao 
liminar torno definitiva, com was consequências jurldlcas, 
ficando liberado a alienar. como lhe aprouver, o veiculo objeto 
da lide. Oficie-se ao Departamento Estadual de Trãnsito, 
CO"\Unicando·se que o Autor está auto<izado a transferir o 
automóvel (Decreto Lei 91 1/69. art. 2•. 3', § 5'). Condeno o 
réu, por ónus de sucumbência. no pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios que, em referência a 
norma do art. 20. do Código de Proc;esso Civil. fixo em 10% 
(dez por cento) do valor atrlbuldo à causa. Publique-se. 
Registre-se. lntimem·se. Macapj-AP, 01 de agosto de 2005. 
NIL TON 8/ANQU/NI FILHO, Juiz de Direito SubsUtuto'. 

PROC. N" UI~ - N;ÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
&d2!: BANCO OtBENS S/A (Adv. JOSE ANTONIO LEAL DA 
CUNHA). RtJj: RAIMUNDO CLAUDIO VIANA SENA. 
~: "BANCO DIBENS 5/A. Ingressou com a presente 
aç4o do Busca e Apreensão do veículo automotor descrito na 
Inicial conlra RAIMUNDO CLÁUDIO VIANA SENA. Deferida a 
liminar. deixou ela de ser c..nprlda, conforme atesta a certidêo 
do oficial de Jus~ça as n. 17-v. o Autor. entao. requereu a 
convolação do pedido Inicial para Aç4o de Depósito. o pedido 
tem amparo no art. 49 do Decreto 911/69, po<quanto o bem 
alienado fidudariamente nao foi encontrado e conforme 
lnformaçao do DETRAN (ft. 24) o Réu já teria alienado o 
referido veiculo, restando consolidada a fig<Xa do depositário 
infiel. Ademais, os autos enconlram·se devidamente instruidos 
com a prova literal do depóslio (contrato com alienação 
fiduciária - art. 1• do Decreto 911169) e a estimativa do valor 
da coisa, para os efeitos do art. 902 do CPC. Ex positis, nos 
lermos da fundamentaç4o supra, converto a presente Aç4o de 
Busca e Apreensao para Ação de Depóslio. Expeça·se 
mandado de citação para que a parte ró. no prazo de 05 
(cinco) dias. en~egue ao Autor o veiculo questionado, ou. em 
querendo contestar a açao no mesmo prazo, o deposite em 
Juizo ou consigne o equivalente em dinheiro, alertando-<) de 
que, em sendo julgada procedente a presente ação e nao 
sendo entregue o bem, poderá ser decretada a pris~o do 
depositário Infiel. Relirlquem-se os registros. Intime-se. 
Macapã·AP, 01 de julho de 2005. Mário Euzébio Mazurek, Juiz 
de Direito". 

PROC. N" a 491/05 - AÇMJ DE INDENIZAÇ.lo - &!12r. 
CHARLES SOUZA DE LIMA (Adv. OCINEIA CRISTINA DE 
SOUZA PEREIRA) . .BiJI: ESTADO DO AMAPÁ (Adv. ANA 
CtiLIA DOHO MARTINS/JOSé MARIA AMARANTES). 
~~tSÃO SANEA!)_ORA: ·o Estado do Amapá nao vem 
fazendo acon!o em audiência, mormente em virtude de haver 
Lei ftxando um teto multo baixo para tal finalidade. razao peta 
qual entendo que o processo deva ser saneado em gabinete. 
Saliento que tal fato não impede que se tente a cond~açao por 

ocasião da audiência de instruçao e julgamento. não havendo, 
assim. QUalQuer prejulzo para as partes. Des tarte a audiência a 
que alude o art 331 do CPC. No presente caso, teria a iJnlca 
f111afldade de retardar a entrega da prestaçao jurisdicional. Pois 
bem, passo ao saneamento do fejto. Estao presentes as 
condições da açao o os pressupostos processuais, nao 
havendo Irregularidade a ser sanada, pelo que dou o processo 
por saneado. Fixo o seguinte ponto controvertido: Existência de 
dano moral causado pela conduta dos agentes do réu. Defiro a 
prOduçao de prova oral con5lstente no depoimento do autor e 
testemunhas arroladas na forma e prazos legais. Designe-se 
audiência de ooncilla<;Jo. instruçlo e julgamento. intimando-se 
os Interessados e testemunhas arroladas tempestivamente. 
lntimem·se. Macap~. 03 de agosto de 2005. Niton Bianquini 
Filho. Juiz de Direito Substituto". W-"LIOADE: Intimação das 
partes para a audiência de condllaç4o. Instrução e julgamento 
designada para o dia 24 dt noyeml!r<!!le 2005, b 11.b.!!UI . 

PROC. N" 8 494M - AÇ.lo DE INDENIZAÇÃO- ~Q!: J N 
G CASTELO · ME (Adv. PEDRO DE PAULA RODRIGUES) . 
Btu: SELENIUM ALTO FALANTES: BANCO BRASILEIRO DE 
DESCONTOS SIA - BRADESCO (Adv. DIRCEU RIKE 
FRANCO). ~: "Ambas as contestações sao 
tempestivas. Isto. porque segundo a regra contida no art. 24 t . 
inc. I, do Código de Processo Civil. nos processos em que hã 
lrtlsconsorte passivo, o prazo para contestação começará a 
correr da data de juntada aos autos do ultimo aviso de 
recebimento ou mandado citatório cumprido. No presente 
caso, ainda não houve a juntada do AR referente á carta de 
citaç4o da ré ELETRONICA SELENIUM 5/A. E mais, o prazo 
para contestar. quando os litisconsortes têm dfferentes 
procuradores, é de 30 dias. nos termos do art. 191 do CPC. 
Diante do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos 
consta. afasto a argülçao de Intempestividade das 
contestações. o que Implicaria na decretaçao da revelia e 
imediato Julgamento da lide. Designe-se audiência de 
conciHação e julgamento. Intimem-se. Macapã, 29 de jul1o de 
2005. Nllion Blanqulnl Filho, Juiz de Direito Substituto". 
fi~: lntimaçao da partes para a audiência de 
concillaç4o e saneamento designada para o dia 1L~ 
!!1.12!!5. à.tli.llQw". 

PROC. tr a.5w5 - AÇ.lo MONITÓRIA -~ CENTER 
KENNEDV CÔ R CIO L TOA (Adv. ANTONIO KLEBER DE 
SOUZA DOS SANTOS). R<bt: SOCORRO DE FÁTIMA 
RODRIGUES LOBO. ~: 'CUda-se da N;ÃO 
MONITÓRIA, intentada pot credora conn clevedof de soma 
em dinheiro, com base em prova escrita sem eAckla de titulo 
e•ecvtlvo. nos termos do ert. 1.102a e seguintes, do Código de 
Proc;esso Civil. Expeclldo o mandado de cilação e pagamento. 
a Ré deiJ<OU escoar o prazo de 15 (quinze) dias, sem efetuar o 
paRamento e nom aoresentar embarOM A monitória. Reza o 
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art. 1.102c. do Códfllo de Proc;esso Civil, que a não oferta de 
embargos, no prazo legal, pelo devedor citado. acarreta em 
constilulçao. de pleno dirello, do titulo executivo judicial, 
dovenqo o .mandado inicial se converter em mandado 
executivo, independentemente de sentença. Ê o caso dos 
autos. Diante do exposto, corrverto a ordem inicial de 
pagamento em mandado executivo judicial. no valo< RS 
204.96 (duzentos e quatro reais e noventa e seis centavos). 
nos termos do art. 1.102c do Código de Processo Civil. 
Prossiga-se o feito na fo<ma prevista nos arts. 646 e seguintes 
do CPC, registrando-se a conversao da monitória para 
execução. Expeça·se mandado de citaçAo. penhora e 
avawaçao (art. 652, CPC). Axo hono<ârios advocatfclos em R$ 
30.00 (trinta reais). salvo embargos. Intimem-se. Macapã-AP, 
28 de Julho de 2005. NILTON BIANOUIN/ FILHO. Juiz de 
Direito Subs/1/uto'. 

fRQÇ. _N" ~ -AÇÃO MONITORIA- A<tt.Q!: CENTER 
KENNEOY COMERCIO L TOA (Adv. ANTONIO KLEBER DE 
SOUZA DOS SANTOS). !!!Y: SOCORRO DE FÁTIMA 
RODRIGUES LOBO. SEHTENCA: "Diante do exposto, extingo 
a presente monitória, com julgamento de merifo, ex vi do art. 
1.102c. § 1°, do Código de Processo CMI. Custas satisfeitas 
(1.26). Pub~que-sa. Registre-se. lntlmem~e. Macapã (AP). 01 
de agosto de 2005. NIL TON BIANOUINI FILHO. Juiz de Direito 
Substituto". 

~- N;.lo DE DEPOSITO- A!!.\2[: BANCO 
DI BENS 5/A (Adv. JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA). f!ty. 
UBIRACI NASCIMENTO DA SILVA (Adv. MAURICIO SILVA 
PEREIRA). DESPACHO: • lntlm<Ke a paria autora para se 
manifestar a cerca da proposta de fts . 30133". 

fBQ$;._!1"~- AÇÃO DE EXECUÇÃO - ~llt: 
IMPORTADORA E EXPORTADORA 246 LTOA (Adv. KATIA 
MELO). ~Rsl2: MARLUCIA PELAES CARDOSO. 
Q_t_S~: "Em razão do transcurso da suspensão. ln6me· 
se a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 
10 (dez) dias". 

PROC. N• 8.St5i\l~ - AÇ.lo DE EXECUÇkJ - ~D.!!: 
CENTER KENNEOY COMERCIO L TOA (Adv. ANTÔNIO 
KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS). ~: MARLON 
OLIVEIRA FARIAS. DESPACHO: ' Manifeste-se a parte autora 
sobre o certificado pelo Oficial de Justiça. a ft . 18v, no prazo de 
1 O (dez) dias. in6me-sa·. 

eRQl;.. !l." .u§§l05- N;AO DE EXECUÇÃO-~: 
CENTER KENNEDY COMÊRCIO LIDA (Adv. ANTONIO 
KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS). ~: MARLON 
OLIVEIRA FARIAS. ~: 'Cukfa·se da AÇÃO 
MONITÓRIA. Intentada po< credora contra devedor de soma 
em dinheiro, com ba~e em prova esaita sem eficácia de t itulo 
executivo. nos termos do art. 1.102a e seguintes, do Código de 
Processo Civil. E>pedido o mandado de citação e pagamento. 
o Réu deixou escoar o prazo de 15 (quinze) dias, sem efetuar o 
pagamento e nem apresentar embargos á monitória Reza o 
art. 1.102c. do Código de Processo Civil, que a nao oferta de 
embargos. no prazo legal, pelo devedor citado, acarreta em 
cons~tuição. de pleno direito. do titulo executivo judiclal, 
devendo o mandado inicial se converter em mandado 
executivo, Independentemente de sentença. E o caso dos 
autos. Diante do exposto. converto a ordem lnidat de 
pagamento em mandado executivo judidal. no valo< RS R$ 
661.33 (selscentcs e sessenta e um reais e trinta e três 
centavos), nos termos do art. 1.102c do Código de Processo 
Civil. Prossiga-se o leito na forma prevista nos arts. 646 e 
seguintes do CPC. regis trando-se a conversão da monllória 
para execuç~o. Expeça-se mandado de citaçâo, penhora e 
avaliação (art. 652. CPC). Fixo honorarios advocalicios em RS 
66,00 (sessenta o seis reais). salvo embargos. lnHmem·se. 
Macapã-AP, 13 de julho de 2005. NIL TON BIANOUIN/ FILHO, 
Juiz de Direito Substituto·. 

f~QC. N" 8 580105 - AÇÃO DE EXECUÇÃO -~: 
IMPORTADORA E EXPORTADORA 246 LTDA (Adv. KATIA 
MELO). .EmuJil!Q: JULIO CÊSAR DA CRUZ LUANE. 
SENIENCA: 'Oianlo do &><posto. extingo a pre•ente monitón'a. 
com julgamento de ~rifo, ex vfdo art. 1.102c. § 1•, do Código 
de Processo Civil . Custas salisfellas (f.24). Pubiique·se. 
Registre-se. Intimem-se. Macapá (AP). 28 de julho de 2005. 
N/L TON BIANQUINI FILHO. Juiz de Direito Substituto'. 

PROC. W 8.58310~- AÇÃO DE EXECUÇMJ-!!Niilnll: M 
A SILVA E SILVA LTOA (Adv. NILDO JOSUE PONTES 
LEITE). ~: EDSON JOSÉ MACHADO DE 
ANDRADE. ~: "Cu!d<t-se da AÇÃO MONITORIA. 
Intentada por credor contra deveclo< de soma em dinheiro, com 
base em prova escrita sem eflcâcia de titulo executivo. nos 
termos do art. 1.102a e seguintes, do Código de Processo 
Civil. Expedido o mandado de cltaç~o e pagamento. o Réu 
deixou escoar o prazo de 15 (quinze) dias, sem efetuar o 
pagamento e nem apresentar embargos à monitória. Reza o 
art. 1.102c. do Código de Processo Civil. que a não oferta de 
embargos. no prazo legal, pelo devedor citado. acarreta em 
constitulç4o. do pleno direito, do titulo executivo judicial. 
devendo o mandado inicial se converter em mandado 
e•ecullvo, Independentemente de sentença. é o caso dos 
autos. Olonto do exposto, converto a ordem Inicial do 
pagamento em mandado executivo judicial. no valor R$ 
858,68 (oitocentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e oito 
centavos), nos termos do art. 1.102c do Código de Proc;esso 
Civil . Prossiga-se o feito na forma prevista nos arts. 646 e 
seguintes do CPC, registrando-se a ~ da monitória 
para execuçAo. Expeça-se mandado de citaç4o. penhora e 
aveliaçio (art. 652. CPC). Fixo honorários advocatidos em RS 
90.00 (noventa reais~ salvo embargos. Intimem-se. Macapã
AP, 28 de julho de 2005. NILTON BIANQU/NI FILHO, Juir de 
Direilo Substlruto". 

f'ROC. N" 8.512(0~ - N;kJ DE EXECUÇMJ - f.wl.iiml': 
CPA COMPANHIA DE PROD\JTOS DO AMAPÁ LTOA (Adv. 
JOSé HENRIQUE NETTO). ~: MARIA DE FÁTI~ 
SILVA DOS SANTO§. ~: 'Cu!da·se da ACAO 



Macapá, 18.08.2005 

MONITORIA, lntenladã por cr~ contra devo- ·or de soma 
em dinheiro. com base em prova eset1ta sem • •c.a de litulo 
executivo, nos le<mos do art. 1.102a e sog<w •• lo Código de 
Processo Civil. Expedido o mandado de <o' • .-•, a pagamento. 
a Ré deixou escoar o pmzo de 15 (qUinZe) ooas. sem efetuar o 
pagamento nem al)fesentar embargos à monitória Reza o art. 
1.102c. do Código de Processo CMI, que a não olona de 
embargos, no prazo legal, pelo devedor citado. acarreta em 
conslltuição. de pleno direito, do litulo executivo Judicial. 
devendo o mandado Inicial se converte< em mandado 
executivo, lndepenclenlomenle de sentença. É o caso dos 
autos. Diante do eJ<I)Osto converto a D<dem Inicial de 
pagamento em maro:lado exacutivo judicial, no valor R$ 333,12 
(trezentos e trinta e três reais e doze centavos), nos termos do 
art. 1.102c do Código de Processo Civil. Prossiga-se o leito na 
ID<ma prevista nos arts. 646 e seguintes do CPC. registrandO· 
se a conversão da monitória para execuçllo. ExPeça·se 
mandado de citação. ponho<a e avaliação (art. 652, CPC). Fixo 
honorânos advocatlcios em R$ 33.00 (trinta e três reaos). salvo 
embargos. Intimem-se Macapá-AP, 13 de julho de 2005. 
NIL TON BIANOUINI FILHO, Juiz de 0""1/o Substituto". 

O presente expediente sor.l publicado na ronna da lei e 
afixadono lugar de ~do e passado nesta cidade de 
Macapà (AP). Eu..... . , Salelh de Na.rri Pereira 
Fernandes - Técnico udic · , digitei. Eu, .......... , Adria 
Marcell Castro Penafort ·Chefe de Secretaria. o subscrevi. 

Comarca de .. ...,..,_ 
JUllO da 2" v .. Chiei e de F -.ele Pública 

EDITAL DE INTlMAÇÀO 

Ficam, os senhores adYogadOs abalm relacionados, Intimados 
a cleVOiver ot processos tnfracaracterizadOs, sob pena de 
lmposlçio dal puntçlles legais l)fevistas noe arts. 195 e 196 
do Código de Processo Ovll e no art. 34, Inc. XXII, da Lei n• 
8.906194. conforme estabelece o art. 129, § 2'. do Provimento 
n• 0112103 da Corregedoria-Geral da Justiça do Amapá. 

" 

PROCESSOS n• ADVOGADOS 

1.604194 Ora. Ktlnya .._.. 
., 

2.~ Ora. Nsur' Sanune 

3.oso.'97 Dr. ArMrlco Dlnlz 

3.363197 Dr. ~Urdo A. l'lguelra 

3.497/97 Dr. "'* Antetllo LAel -
3.71~ Dr. JoM Antetllo ...... 

3.804198 Dr. OsVIIIdo c.npo. 

5.693199 Dr. Eden PIIUio 

5.695199 Ora. Sendra Oliveira 

5.999.100 Dr. JoeUnt6nlo LAel 

7.160102 Dr. Nlldo Leite 
f--
7.253103 Dr. Afie AegiN - .. · 
7.310103 Dr. Rog6rto Tellllllnl -
7.401103 Dr. Joaquim HeriNirt ·-7.60!11'03 Dr. hnedlll Leio ·-
7.6411103 Dr. Eden'-'lo -
7.657/00 Dr. ,.,.,.. AlrM ·-7.942104 DrL _.Santana -· 7.975104 Dr. FerMndo Klebel' 

8.025104 Dr. s-1~ 

8.034104 Ora. s.nctre Ollwlni 

8.423104 Ora. B'-F---
8.633/0S Dr. ~· Mot8IM f-- -8.G$l/05 Dr. f«MnCCo Auguato 

8.758105 Ora. Aklenlze c-o -
SEDE DO Juizo: 2" V8<11 CJyeJ e do F 
t.lacapol - Anexo do Fó<un "De&. Leal de 
Rue Manoel Eudóxio Pereira, 111'1, Bairro 

JuiE • Dlrello 

, Com"'itca de Maeapi 

COM CARGA 
DESDE 

12.04.2005 

29{04/2005 

1510612005 -··-Z7/0412005 

06/0512005 

1510412005 

1110712005 

05/rJ712005 --171D5/2005 

0610712005 

1110712005 ·--11/0712005 

1510412005 

1910412005 

1!W412005 
··-

0110612006 . 
3010612005 

0610612005 

2710612<l0s 

0810712005 
-~-

15/0412005 

11/0712005 

1310412006 

2<Y06i2005 

0810712005 

Julro da 2' V1ra Cfvel e de Fuencla Pública 

EDITAL DE INTIMAC~ • P~O 20 !VINTE! DIAS 

DE: VAl.DOMIRO GAMA FURTADO, CPF 105.427.362-M; 
ELIZEU COSTA DUARTE, RG 320.88&-PA: JACINTO 
MARQUES DA SILVA, CPF 640.547.320·30: JOS~ RENATO 
SOUZA ANDRADE, CPF 333.458.56241; ADEMIR BOUSSE 
PICANÇO, CPF 608.360.322-68: CLAUDIO LUIZ SANTANA 
DA COSTA, CPF 398.146.532-68; FLORIANO O. COSTA 
FILHO, CPF 573.447.872-53; LUZILOA SANTOS DOS 
SANTOS, CPF 272.642.4n-M: MARIA DOS MILAGRES DA 
SILVA SOUSA. CPF 226.745.2n-34; RAIMUNOA DA VERA 
CRUZ. CPF 584.117 122-49: JOÃO HENRIQUE NETO, CPF 
580.656.102-00; EUELSON DIAS CASTB.O, CPF 
676 332 202-78; ROSANGELA RODRIGUES PINHEIRO, CPF 
208.561.132.04, todos em lugar Ignorado. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

FINALIDADE: INTIMAR os aufD<es supramencionados. para 
manifestarem Interesse no l)fOssegulmento do Processo n• 
7.220103 - Açlo de Interdito Ptt>Jbltórlo, requerendo o que 
cntenderom de direito, no Pf8ZO de 48 (qu•enta e oito) 
hor11. sob pena de extinção db processo. 

SEDE DO JUizO: 2' Vara Civel e de Fazenda Pública de 
Macapà - Anexo do Fórum "Desembargador Leal de Mira·. 1° 
ondar, sito à Rua Manoel Eud6llio Pereira. s/n Bairro Santa 
Rola, 

Juiz de Direito 

31 VARA dvn E Of FAZENDA PÚ!UCA 
JUIZ DE DIREITO: ANTÔNIO ERNESTO A. COLLARES 

EXPmiENTI: DO DIA 09/08/2005 

PARA CIÊNCIA DAS PARTES E SlUS ADVOGADOS 

PROCESSO n• 8$32/ 05 
AÇAo: EXECUÇÃO 
Reqte.: ASSOCIAÇÃO EDUCAOONAL DA AMAZÓNIA 
Adv.: GILVANETE DA COSTA ROCHA 
~: .lOYCf I<AMELLY COIJTINHO DOS SANTOS 
DESPAOtO: "0. Indefiro o pedido constante de ft. 18, eis que, 
n3o é atribuição do Poder Judidário pt'Ofnover dlligênda que, 
pt'edpuamente, compete às partes ~bgantes, e, ~em aSSim, n~ 
houve demonstração cabal de que foram exauridas, se-n êx1to, 
os meios ordinários para obt~ de Informações referente ao 
endereço da parte devedora. lnttme-se. • 

PROCESSO n° 8201/04 
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUCÃO 
Reqte,: JOÃO TÁVORA GURJÂO 
Adv.: ELOILSON AMORAS TÁVORA 
Reqdo: BANCO OA AMAZÔNIA S/ A 
Adv.: ERIC QUINTELA SM!ll1 
DEClSÃO: "Vistos etc... COfnpulsa,-o(!o minucJosamente os 
alixls a que se refere a preliminar destes embargos (Proc. N• 
7.213/02 2• VCFP), verifico assistir razão ao 
embargante/exeqOente. COfn efeito, naquela a<;ao pretende o 
autor (aqiA embargante/executado) anular dáusutas do 
contrato que serve de titulo executivo na aç~ prtnopal err. 
apenso (execução n• 7.703/04). Assim, caracteriza-se a 
hipótese prevista no art. !OS do CPC (oonex~ ou ct~ntinênoa 
de causas). Tendo a ação de conhecimento sido distribuída e 
despachada em primeiro lugar, competente para conhecer e 
decidir as causas é o Juizo da 2• VCFP, a quem a deveriiJ os 
presentes autos e o prtncJpal (execução) ser remetidos, dJante 
da prevenç3o (art. 106 do CPC). Dê-se babra. Intimem-se.• 

PROCESSO n• 8709/ 05 
Aç:Ao: C08RANÇA 
Reqte.: VALTER NEY NASClMENTO SACRAMEN'TO 
A.dv,: MARCELO OL.lVEIRA 
Reqdo: ESTADO DO 1Jo1APÁ 
Actv.: NA PESSOA DE SEU PROCURADOR LEGAL 
DESPAOtO: "Audiência l)feilminar deSignada para o d•a 26 de 
agosto de 2005, às 09 horas.• 

PROCESSO n• 8710/05 
AÇÃO: COBAANÇA 
lteqte.: ROOSON DOS SAHTOS AL~!EIDA 
Alto/.: MARCElD OUVEIRA 
Reqdo: E5T ADO DO 1Jo1APÁ 
Mtt.: NA PESSOA DE SEU PROCURADOR LEGAL 
Delpecho: "Audiência preliminar designada para o doa 30 de 
agosto de 2005, às 09 horas." 

PROCESSO n• 11625/05 
AçlO: MANDADO DE SEGURANÇA 
RecP.: OSVALDO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR E OUTROS 
Mtt.: LOURIVAL QUEIROZ ALCÀHTARA 
Reqdo: SECRETARIO MIHCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
~: "Vistos etc ... E/r ,..Ith, pelo livre convencimento 
que formo, pelas l'undamentos acima e PDf tudo mais que 
consbt dos autos, CONCEDO A RGURAHÇA para determinar 
e ordenar ~ autoridade indigltada coatora que proceda a 
~ doll quintos lncorpo...tos e d~ - • lnt....,._ tendo como partmetrv • ,..,..u~ 
.,.._. Plll• lal no 14011/04-PMM, bem como pa,.. que 
II"IC*II ~ fonu em ret.c;Jo • futuros re.,ustes. Till 
dedslo ted efeitos retroatr;oos ali! a data do ajuizamento do 
presente mandiJmJS (06/:15/2005). Não tendO havido dP.c.isllo 
sobre o pecldo de .,.,ar; cons'derandO """ nresente <leclQo 
tem caráter mandamental e envolVe veroas de naturez~ 
allmentlda; e, principalmente, levando-se em cont~ que a 
hipótese ~a nos autos n3o se lnsc:re enue as vedac;ôes 
elencadas nos arts. 5• e ro da Lei 4.348164, determino • 
upedlc;Jo ele Oficio à autoridade coatora para conlledment" 
e ltnedllltD Qlll'lllrimento d• preMntle cleclslo, devendo 
informar a este Juízo o efetivo cumpnmento, em (03) dias, sob 
pena de ~a. Sem custas e h()fl()(ários porque 
lnc:abivels no caso em tEla. Deixo de Slbneter o presente 
d«Jsum ao duplo grau obrigatório, por aplicação analógica do 
disposto no § 2° do art. 475 do CPC. o· r aço ainda adotzndll 
~atual do STI, 1• Turma, Resp 625.219, Rei. Min. 
Teort Zavasdd, DJU '19/22/04; bem como seguindo o 
entendimento unânime do TJAP nesse sen~do. lntime-5e da 
presente decls3o (~-se cópoa) o represent~nte )Udlda: 
(procurador) do Muniópio de Macapá, para efeoto do d1sposto 
no art. 3° da Lei 4.348/64 (com redaç~ dada pela Le: 
10.910/04). Publque·se. Regism-se. Intimem-se.· 

PROCESSO n• 7705(04 
AçAO: INDENIZAÇÃO 
Reqte.: JERRE AGUINALDO SILVA DE FREITAS E OUTRO 
Adv,: JOÃO DE UMA GUERREIRO SOUZA 
RM!do: VALENTIN CORREA DA COSTA E 0\JI'RO 
Adv,: OEFENAP 
Despadlo: ·o. De5tgne-~ au1iénda de ccr.ot'ação, ~~. E 
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julgamento. lnbmcm-se a~ partes, defensoia t curadoJna de 
ausentes. I. EM TEMPO: Audit'flda designad.J par; o d'a ! 9 G( 
setembro de 2005, á; C'~ ::oras: 

PROCfSSO n• 8783/03 
AçlO: RESCISÃO CONT'RATIJAL 
Reqte.: RONALDO FERNANDES COSTA UMA 
A.dv.: JOZIMAR LOPES 
Reqclo: NILOO JOSUÉ POo'ITES LEITE 
Despadlo: •o. Processo :le conhecimento. Rito ~omur.1 
Slrllário (art. 275, I, CPC). Designe-se audrênoa para eleoto do 
disposto nos arts. 277 c 27f! .lo CPC. Ote·se lommem·se. EM 
TEMPO: Audiência designada para o dia OS d~ setembro :le 
2005, às 09 ho<as: 

PROCESSO n• ! 0 65/ 04 
AçlO: CANCELA11Eflll'O DE PflOTESTO 
Reqte.: A. E. NERES DA SILVA-f'f,E 
Adv.: ANTONIO 1f1VARE3 VIEIRA NETTO 
Reqdlo: BUNGE AUMENTOS S/ A 
Adv,: GILBERTO FIRMINO MARTINS 
Despacho saneador: • A presente dedSão será profenóa cD<o 
fundamento no § 3" do art. 331, CPC, porque, pelas 
drcunstândas do :aso em ~a. não voslvmbro possol•l•dad~ 
concreta de as partes se concHI~rem. TentatiVn •~e sentíç,, 
ocorrerá na aud!ênda de lnst 'UÇllu e JUf.Jarne 1to, nos tennos Cé 

lei. Tl'llta·se de aç3o de conhecimento que Sf poc.cesr.a •elo r·l? 
comum Ofdlnário na qual pretende a autor< • dedãração ·:!.! 
inexistblcia de relação jtor.d•co-<:omerdal C/C cancelame:'lt·) d•! 
bruto de créditJ \<lvp•t~atas) e dus resrJe<:'Jvos prote!aeo~. 
requerendo ant~'Ct;;açdo de lute·~ tm rei~<;ao a este ~ltomo 
pedido. O despachJ de ,s. l S, ex !)(Ido, deterllllnou emenda a 
Inicial para lnduor ~ S.1n.-Jo Brades<:·~ c:>mo hbsconsorte p;;ssiv:• 
nec~rto. o que foi mm,Jrido. Citada a ré, apresento'! 
contesta<;Ao às ns. 23/26 e reco.weor;ào às fts. ~2/SS. ata® o 
litisconsorte, em s..a contestaç~ cns. 57/66) susci•.c·_ 
preliminar de lleglbmidade paSSI\'a. Répfica às contes!i!çõe (fi~. 
81/85). ConteS!ação iJ r~nc;ão (ns. 87n4:. Ré,:ofir.a .l 
contesta<;Ao da reconvcn<;G (r.s. 96/97). P<~~"' a decuJ11 "~ 
questões preliminares SIJSC:t;Jdas na coct.;;têt)c d•· l!bSC.)Il$()!',t 
(ns. 59/63) e na r~ta;contestação 2 • e<: ~!venç~o (ft~. 
87/90). Adianto logo que a primeira há de :;er 3C01hi<l.J. Cte 
efeito, na esteira da melhD< doutrina e )u:l:;prucênci3 on:I~'SI·:~ 
do STF e STI, acMaja p.;;r ~osso Tribunal ~ se~uida t'Jr <)!1.• 
Juizo, o lltiscr;.;:so:·te (:nstitJ:çJo t.anc.irl(l) ê t:Mt< 
manifestamente il.!giMoa p3ra ligurar no v~:~ pass.~r. :l;; 
presente demanda, ;ost? qoe sua ccndoç3o é de "'' o;p!e~ 
maro:latáno da ré, mero dEtentor, :x;sruld.:lr """ nome d~ 
terceiro e endossa'Airlo, slmP:ts apresent1nte cY.:s titu:os pilf' 

cobrano;a e protesto, r~ tcn1o cor.> a parte a~tora nen'"·'""' 
reJaçllo juridica de d'reito matenal. Nl'SSe sentido ~ 
jllisprudénda COlaciOnada às ns. &0/62. Assim, equivocad~. 
daliJ venliJ, o de5pacho Inicial (fls. 15), na parte em qu~ 
determlnpu emenda para inCluir o banco como lotisconso't~ 
passivo necessário. Por Iaos razões e fundamentos, acDiho a 
l)fellmlnar pata exdulr do pólo passivo da ·~ o litlsc:onsort~ 
BANCO BRADESCO 5/ A, dedarando exumo o processo, 5(0,,, 
jui<J<lmento de mente, em relação a este. o faço cr.n 
furo:lamento no art. 267, VI do CPC. Deixo de condenar a pane 
autora nos consect.inos da sucumbênda, nesse partic-..t.r., 
porque o lnodente processual foi determonaOO ex oficio por e~l~ 
Juizo, n:!o a requerimento da autora. No que se refe:r ~
l)feilnllnares suscit.ldês 1\il respo!la/contestaçàn à recon·~enç~o 
(87/90), razk não õS!OSte à aui·Jr.l/r~~:onvir,Ja. 11> 
efetivamente coned<~ e<>t 't' a re:ooovenç~ c <1 ~çãu il! ,,,·;pa:, 
bem como restou dêmc.~IQ t.aver re:açãc> doreta ~r.t·• 
pedido reconvencional e os fundar>entos da :!rle'.(', 
sustentando a tese de existêncl~ e v<olidade da relaç3o !u «~•c" 
(compra e venda men:art~l) entre as partes, pretenderdc ~ 
ré/reconvinte, ao fin31, a cordenaçAo da outora ao pay.•~='t·:• 
do valor epigrafado n:>S titulcos de crédito m-nulroo COO'. dano> 
morais. N3o 1\â falar·se tamMm em Inépcia da pe~o;ãu ir,oaf.j; 
recon'lenção, eis que dela se e\Ct:'al perfcitameo:te J pedodr. e • 
causa de pedir. M•J,to menos ausenôa de docurr.e,,h;!; 
ln<lspensávets à propositura ~a reconvenç3o. A<;uetcs junL'ICns 
à contestaç3o servem wnto para lnstrwr :o ação cofl' J a 
reconvençllo. A vt~ elc!ita, po.'t!nt~. se p·esta JO conhednf.!ni.Jo 
e processamento w rec~; .v~J. !~tel u~1•:ia cc:; <r..;, 
315/318 do CPC. Fco ldi~ n:c~·r;~; ~ furd<.m~to;, roj~ib te·; 
pnJIImlnMeL Quar,to dC rroais, ol!;!urr,[):o pr<=>en:e; <» 
pressupostos de cons~tulçàc e cleseowolvir::eoltJ >áll!lo e 11:91;i;;o· 
do processo, bem ctlmo as cor.d~ da aç:IJ (tanto mo l.d2 
principal, açJo, como na paralela, rec~nçk). As partes !3·, 
legitimas e estao regutatrna1te re;:nsentadas. ~ via clcitJ ~ .? 
adequada para a busca dos pr·:l'~on~nt~s jurisd'do"'3•,: 
prel!ndldos. o feito está em orrlem. Nlda J sa.! !ar. rJS" ; 
foxar os pontos controvertidos da &ç3u c ruconv~nç.l\c : 
existência e vatodade da rei;OÇ:o juri:fow·com<:."CUJ (~OI·W> ~ 
venda men:antll) entre as çarte;, a Justifra• .1 e:nis~'óo d"' 
duplicatas questicna~as. Havendo a parte ~/reconvintc; 
oposto tato modificativo ou cx:iobvo do di·~tJ d.! <H=· ~r ;, 
afirm.JI'ldo a ex~s~la e ·,õlle•'le ci'J ~eçó:ic e ;o, ·.õtent.!" .lQ q ' · 
entregou as ~n~,,·,~~c:ia;, p:d~olllc l'J<J , , ;o,~r •l ,·,,·:r 
respectivo e alega11:1o ler ·;oi• !<lu dan.:s I:YJoil's, ~ o!Sit it>:t:mh. 
provar todos es.res fato;. P.!ril csc..!a~mento dO ;K!r~ . .l 
controvertldo, defiro a proóu;l\o t:e f'."'ll'ê Ofal, consJStf.l,·~ r.·' 
depoimento pessoal dos P.Ls das partes, q.~e aevc ·~ -;c· 
Intimados com as adfertênóas da lei, se!> ~"" de cv~f;s:·l'<. 

' ficta; bem como a oitiva de li.'St~munha;, ~ue pdP.r3~ .1~>'l' ). 
respeito dos fatos <:~fini~JS no pco:>tJ .:t>"l' '"e'f.;.,!t, ~ ' 
arroladas na for.r.a e ;.•alo oo ;.rt. IC7, c;:c r:.l 
AHTEOPAÇÁO DE l\JTEL& .• A a•.rtora, ~ê In:~ i!l ~ em o.;:,l::·<·, 
pediu antecipaç:lo de tute!a r.ua :ancelil:',,e~ko dJ Çrot:!';:o c';,,, 
b'tulos em questão, indoca.,do jurisprvcêocia oo STJ ,, ~!·;; 
sentJdo. Computsandco~ minooosamente ~ fa::..s. ~ runda ~r.t.f'lto ; 

do pedido, bem come. ;l!. dt>.llr~ntos Jmta:jJS ili.'!> aull.·~: ~11: •. ; 
encenada a fase r,..:.sluli:l.i!".a, ve:.fi~c p:cs~nta; •.•S prt:::,J,>:< I v 

legais obJetivos e :;..;bjcUvO'" dol ar.. ;;, n :ko ;;o>~:, ~ t ,,._;d .: 
deferimento da .!.llt..'t:.s;&;5o .d:lS t.f(!t~.li 1:~ ·c .;t,s t:a ! .. 1tá:. 
juriSdidonal de mérit~ plc~.!JC:a. Com <f~I:O, vt)·J 1:re.:! o:l<: ~ 
verosslmllhano;a do dlrei:<o invocado (fur.us /.Jil.'':i _..m). 
representado pela ni!) ccmp:ovao;i!o, por !lli''O :1e doc:v:n~:l'.<>, 
Inequívocos e apr1Jprf3dos (n'ta ~: e 'e:;r.t!<if''<> n.1t>oto), , 
efetiva entrega das ;n~1 cado.ias r~f~d2; pela f.•ll l. 
ré/reamvinte e que ~l""' n <l err.i'.slíc .:JS :ittJos ti<, ::r&: -~ 
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questionados. Px outrr. lad!:. se r.~o for c•JIIWdid~ d~ ;.!~··,a 1 
tutela antedpaC:a prewv.!idil, M fundado receio de se ç<~'f~!r 
ao direito da ~utora (se c qu~ J! nJo SE Cj~ c;.us.:,n.':. 
atualmeot;) ,qapo senão rr:cparovel ma~ d<; di~ícil o-J lnc:e;t., 
repira<;aot c·pois~ t'~;do U(H;~t.rttl~Prf1~1, cncont:-d·~ Ccl".l 
seus direito-; aedttfck.~ .'€!strltc~ ei.• ~·f•o .1os n~.:t":Jij .. s 
prOtestoS\ ~:m,· ~t~b; • rÊSid~ o perla.\'u.'! .~ mora. fJ, t<~
raiõei e funéol)l~~!ôS, · d~I'C! .a .. aJ:tudJSà~;f':~rclal ;t Í'~;, 
efeitos da bll l!ld par~ tletctm:r.llr o e:rncek·ment~ cie.J. 

protestos referidos rlõ irnoal. Ofioe-s.: ao la•iÓiio Jucá ;..cr~ 
esse fim. Para audio!nda de instruçac. e julgam.,..rto, 
designo o dia 03/10/2005, às 09:00h. Intimem-5<, .. " 

PROCESSO n• 8729 / 05 
AÇÃO: SUMÁRIA 
Reqte.: RAIMUNDA CÉLIA FERREIRA UMA TEIXEIRA 
Adv.: JOSÉ LUIZ AMARAL PINGARILHO 
Reqdo: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO AM~.PÁ 
Adv.: NA PESSOA DE SEU PROCURADOR Lff'.Al. 
DespaCho: ·o. Defiro a gratuidade. Pl'l'CP.S5C> ele coohecimt:ntu. 
Rito comum sumário. Para audiénda prevista ,'10$ arts. 277 e 
278 do CPC, designo o dia 02109/2005, às 9:00h. üte-se. 
Intimem-se . • 

PROCESSO n• f:~:i!li ~ 
AÇÃO: ANULATÓRIA 
Reqte.: JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 
Adv.: DEFENAP 
Reqdo: EMTU 
Adv.: ADRIANA CLAÚD!A DIAS LACERDA 

MUNICÍPIO DE NACAPÂ 
Adv.: JOSÉ HENRIQUE t:.'f i'I::NDONÇA 01/IS 
Despacho: •o. Proce:>so err. o:'d€m. r~ac'a a ~near. Designe-s~ 
audlênoa de con.:., ins:. E jtJgamento. El'1 ITi•lPO: Adi<i:nô·l 
designada para o cia 05 de O'.Jh.!b:o de 2005, às o~ ho:as: 

PROCESSO n• 7454/ 03 
AÇÃO: INDENIZAÇÃO 
Reqte.: RAJI'.Ut.~··i>, V':~ SAl'.' lOS ·'~RTI~:S 

Adv.: RIVALDC VIolENTE FREIR~ 
Reqdo: FAZENDA p_;6lJC.\ 00 ESTADO DO AMAPÁ 
Aclv.: ORLANDC TEIXEIRA DE CAMPOS 
Despacho: •o. 1- Indefiro o pedido, mantendo o rec.ebin\!nt.l 
da apelação no duplo e~eito, çoorque o dispositivo legal lndicac~) 
só se aplica às ações dé alime.1to lipicas do Juizo :1e famíii~ . 
Nesse sentido: JTA 185,'241, in· CP:; e l.eg. O'oil l em vigor, 
THEOTÔNIO NEGRÃO, NOTA 18 ao ar:. !i2(J, pjg. 600, 37" E<•., 
20os·; 11 - Subam os aut'-s a; r.: 

PROCESSO n• n65/ 04 
Açlo: ORDINÁRL\ 
Reqte.: PAULO ~RGIO BOI<GES DI. SILVA 
Adv.: JO~INETE ;..:;~ 11. 
Reqdo: ESTAOO .):J Al'.APÁ 
Adv.: NA PESSCA DE SEL• P~CCURA!l0~ LEGAL 
Dedslio: " Vistos et~ ... ICK.'Xistin:lo I)OI'Ito omisso sobre o Q-.a· 
a sentença deveria se pronundar; havendo te-das zs que;tÕt':s 
susdtadas Sido apr&ia:ias e de:id>das ,,a ser.rer.ça, ir.c<:~í,·e· , 
nos termos do ar:. 53~. <n t'mbirrgos d<X:Iaraténos. A Q•J<!S!~~ 
ora suscitada ck'IIE se ®jclo do rec uf'!'oCI próp.'io (ap~lõcã•):• 
Por tais razões e f:..l:l<.m~r.:os, 't~O CGN·IE~O d·JS r.rr,!J<-ryl>!· 
de dedaraçlio. l r.lir.le<r.·Y:. • 

PROCESSO n• 7664/ (o<; 
AÇÃO: ANUI..ATÓ!HA 
Reqte.: TREVO FHESTA::ORA DE SER~'lÇOS LTDA 
Adv.: OEOJAf~ I '!.,:.DE..:K Rlll~IRO 
Reqdo: Y. y:,~:.t.r;;, S/A •:O:~~RCJO E INDUSTRIA 
Adv.: CAALúS .~t:GUSr:: rc.;a; DE C'l>\'EJAA 
Sentença: "V.st:l'.; et:... Fo' ta;s razões e funcamer tos. 
JULGO I MPROCEDENTE c• pee:do dcdczido na peljçã: I:,'C•<l'. 
ex vi do a:t. /69, I, última partE, do CPC. "a.:e l 
sucumbblcla, conder,o a autcra no pagamento das custa:. e 
honorárk>s advocatíciOS, C$lcs fixados, r,c.ns.y,ntr. a re-gra ~:
art 20, § 4° do OlC, co:::i~dndo a n.?itL.r~z<! da c •. ~or::.c. • .J 

trabalho desenvol\ido c c tempo despend•c1o pelo notr' 
causich<:o, em R$ BOO,OO (oitocentos reais). Publique·$(. 
Registre-se. lnHrnc·~ .• 

PROCESSO n• 4l.l4/!l3 
AÇÃO: EXECIJÇÃC :::t SI:N~UIÇA 
R.eqte.: DIV.~~u.~ •JLl\'E:I:.\ Nt!SOMEflTO 
hlv.: ED'.W,RD !;.t.I:T~S : UA'<E1 
Reqdo: BANCC CC BR/,S:L '.:.,'A 

Adv.: CARl OS G0i1ES D~ SOUSA GAI'.A 
Sentença: • V1st.:;s etc. HOMOLOGO POR SENTENÇA, ~ar~ 
que produza seus lc>gals ~ jurídlc.>s efeitos, o ao>rdo celebnrlG 
entre as partes constante d-:lS autos às ~!.. 28/29. E.,-, 
conseqüência, declaro extinto o processo, com julgan~nt~ 
do ménto, ex 111 do art. 269, indsn 111, dn CPC. Cestas 
processuais )á satisfe:tas. cada parte arcará ro111 o; honorár.:•' 
de seu advogado. Após o trãnSito em julg11<b, proceda-se b< 
baixas e an<llaÇÕes de estilo, arquivando-se a seguir. PubhqL·<
se. Registre-se. Intime-se." 

PROCESSO n • 8707/ 05 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: BANCO F!AT Sjl. 
Adv.: JOSÉ AN'Tt:NJ(J U:AL (1,!. CUNH.\ 
Reqdo: DINI\i SO:lARES ~0Xo'.:!: 0.\ ~;r;.\ 
Sentença: "Vistos Ele... l.ssl:n, HC»>iOLOGC I'O;r, 
SENTENÇA, :J<Jra q·~ proúuza ~l~S ~as cfeltc ;, :. 
desistência no pC!OS!r:le f~:tG {(PC,'"'!. l :i2, parágrafo ur.:r.o;, ~ 
em conseqüência DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 5<'!'1 

exame de (Tléritc, no-; termos do .:rt. 267, Jn:ci,;:, Vlll, •!:J Ci'C .. 
Transitada em julgado, p' ocedam-se as hair.L' e anota;~ r.~ 
estilo, arqulvando·Se a seguir. Publique·!;!!. Registre-se. l r.:fa·.!-
se." 

PROCESSO n° S:'t73i~·~ 
AÇÃO: EXECUÇÃO 
Reqte,: ASSEAMA 

. Adv.: CRJSTIANE f'. ' 'El<Ei!t\ COE'JiÇ 
Reqdo: CRISTIJ.tl s•:cc.t::( )A 5iL\'11 GUJ::RREIRO 
Senten<;ê.: "'vi5t~s et.::... As!;im, JU~.:..C. Et.'TJ.H/. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PRESENTE EXEC'JÇÃO, r,:,; t;,r.r.cs :io a1t. ;•1)4. lnr.. I, ri•: 
CPC. Havendo r~uenme11tJ r.;;5 ""to-;, cr.s.;ntrJnhem ~~ n; 
títulos e dOClJme~to:: <>CO: ta..'IY.. i; :r. id~l às ~. C'. ~lllr..;;;<~"XXu l 
parte. mediante translado. Custas já Sillr;rclttr:. Tran5lt;.d~ :n 
i'!,lga9o ~~ sentença, a:qu!vlffi1·se os au::O$:. com as caule'~~ 
~e;Pubhq.Je·se. ~eglffiNC. lntinJP.-5(:. 
~ .. '. J 

P.ROCESSO n• 5922/00 
AtlO: EXEOJÇJ.::· 
Reqte.: SEVEL .. $EVERO VF.!CUl.OS L TOA 
Adv.: JEAN HOUAT 
Reqdo: JOSÉ MAR!Io DA 5!~\'.~ 
Sentença: •VIs;o; J;c ... :~1~ po-,;;3, t tCI.M .O EID14TA A 
EXECUç.~o. ex vi no arl. 2D, 111, r; t ~.~. >9f, cio ·;r(. 
Custas finais, se .wt .. ~~~·, pekl \.f~dciJ. AJJt.s :: lr~r:!i!t~ t'l-í 

jUlgado, urqulver.l ~.l; cs :..uto;. f'Ubl:.:.u..!·~.e. kcigh~r~e. lr ~Jr.x 
se: 

PROCESSO n• 013&/04 
Açlo: EXECUÇÃO 
Reqte.: LUCAP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 
Adv.: FÁ810 EDUARC'Ü !JERTI 
Reqdo: PO!~PEt: COttÉ:lCIO E SERVIÇOS LTDA 
Sentença: " Vist>~-.; tt.: ... !SIO posto, DECLARO EXTINTA A 
EXECUÇÃO, <':t vi no art. 267, 111, r./c art. 598, do CJ'(. 
Custas fiililiS, se hOL.vtor, p.!!a credora. Após o trânsito em 
julgado, arqui\o'elll se ~..s · au!•.x.i. r~ut:liGUE. .. !:<.. r.c;,i~.tre--~. f:l~!tit· 
S€."' 

PROCESSO n• 310~6,'93 
AÇÃO: EXECUÇÃú 
Reqte.: ESCOLA CENTRO CE ENSINO AT<JAL 
Adv.: SANDRA Cdi'I:JR.\ 
Reqdo: ADMIL$0~l 3ANHA DA SILVA 
Sentença: • Vistos etc ... Isto pcsto, DECLARO EXT:IIIT A. A 
EXECUÇÃO, ~x Li nu art. 267, UI, C/C art. 598, do CPC. 
Custas fina s. se hOU'It;·, pela am-a. Apé; o trânsito cm 
julg3do, c.rquivei~l·:.e vs auto~;. Pt:bi:que-~e . R~~is~~se. i:lti.r~.· 
se: 
PROCESSO n• 6696/0 ~ 
Açlo: INDENIZAÇÃO 
Reqte.: f-RAN 50ARES .~ASCIME,'fl'ú jÚIHO.~ 
Aj v.: ~AULO ROJt:;l r•J I .~RTI:-IS 

Reqdo: REDE A"'APÁ DE COMUNICAÇ~O LT~A 
Adv.: VICENTE cn~l?. 
Sentença: • Vist~; e'.c ... Isto posto, DECLARO EIDNTO O 
PROCESSO, ex 111 no art. 2Fo7, 111, d·> CPC. QIS!as finais, s~ 
houver, pela parte autora. Após o tr~r:silo em J•dqildo, 
arquivem-se os autos. Publique·se. Registre· se. Intime-se.,. 

PROCESSO n• 8535/0S 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃOL 
Reqte.: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO 
Actv.: PEDRO PAULO OiERMONT JÚNIOR 
Reqdo: FÁBRICA OE SHOW 
Adv.: AlBERTO SAMUEL A~COLU'1BRE TOBELfM 
Despacho: • Vistos etc ... Ex pq$/tls, DECLARO EXTI Nl'O n 
prooesso, sem e>.:Jr.;e .1~ mé;ito, ex •i do-; arts. 462 c,lc 167, 
VI, do CPC. Face ,, suCIJ•nM;1Cia (art 20, § 4o, CPC), con~e·1 
a requerija a ):kJg.!l as cu.clA.-ts pr J:.~S!:1t.:.l-i P. t ctd'.,!'i,··. 
actvcatídos ac ~:~an~' do r~~,:t,x, ~~.; ;w·\.~trJdes R$ 3:0,0) 
(trezentos reais). Pubhc,~~ -se. R~gistre-se. l.l~r~ err.·se." 

PROCESSO n• 8585/05 
AÇÃO: MANDAI:'ú DI: ~EGURANÇA 
Reqte.: WANERLLOt- DE ALMEIDA CAROOSO 
Adv.: SANDRA OLI'IEIR,, 
Reqdo: PRESIDEN7E O~ C0~1ISSJO DO CONCURSO 
P/ AGENTE PENITEtiCJÁil!C 
5entonça: " Vlst.'l.õ eto: ... E.< positis, p;;lc: li11~ mnvencilller't<:l 
que for<Th), pebs fur;darTK:r.tr~ acio•a c ;:;:r t• .. do m,i; " u'. 
CJnsta dc.s auto;, DENEGO 11 SEGURANÇ ~. Sem custas un 
razão da grJtu;doJ<: de ;Lstrç;; qU! CCOC!d~ i.'O imiJ"·::r~rtc. 
Honorárío:; incabi·t<:is nertt! tipo de: aç~c;. i\:t~.e-1u~ se. r:.:.; i ~ '(. 
se. lnUmem-sc. • 

PROCESSO n• 6741/ 02 
AÇÃO: EXEClJÇi.O 
Reqte.: BARROS E T:W. I '!ES l TO I. 
Adv.: D!LERMANDC. ~ATI$7.\ SII<.OTIIEAU 
Reqdo: CAIXA E!iC':i.Afl JESUS NJSERICORDIOSO 
Adv.:OEFENAP 
Sentença: " VI$\O; C:c ... Isto posto, DECLARO EIDNTA A 
EXECUÇ..'lo, ex t i '"' ~.: ~:;7, 11!, etc ~. t. 598, de CI'C. 
CUstas ft:'laiS, se t.ouver, ~:!!:1 credrJra. #.,.~~ ~ trâm::c i 1';• 
julgado, uqu:ve'"·~~: ~.>-~c%~. Pc~'J:~qu~· ~·'· F..:vl;'.fe·se. :r.t!r:.E-
se." ~ 

sÉR~>z~·im\souvri~ ~~de · ~ 
3" VARA dvEL E DE FA2ENDA PÚBLICA 

JUtZ DE DIREITO: ANTÔNIO ERNESTO A. COLLARES 

EXPEDIENTE DO DIA 12/08/200S 

PARA CJ!NCIA DAS.PARTES E SEUS ADVOGADOS 

PROCESSO n• 8810/0S 
AÇÃO: SUMÁRIA 
Reqte.: MÁRCIO LOPES LACERDA 
Adv.: RUI RÉGIS CARDOSO CAVAl.CAN'Tl: 
Reqclo: Y. YAMADA S/ A - INfXisnuA E COMÉRCIO 
DESPACHO: "0. Pelos fatos narrados, a açao cabível é a de 
consignaçllo em pagamento {arts. 890 a 900 do CPC), no 
ambito da qual, nos termos da jurisprudência p;,:i tlca do STJ -
4• Turma, Resp 473.827-DF, rei . Mln. Rll'/ Rosado, DJU 
22.4.03, poderao ser dlsaJ!idos validade e lnterpretaçlio de 
dáusulas mntratuais, bem como poderá o autor reQuerer 
anll!d~ de IOO!la (art. 273, CPC). AsSim, raruto ao autor 
emendar a lnldal de forma a adaptar a causa de pedr e o 
pedido ao procedimento legal Indicado, no prazo de 10 dias, 
pena de Indeferimento. 1. • 

PROCESSO n° 1792/05 
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA 
Reqte.: ELIZANGElA DO SOCORRO LOPES AMORAS 
Adv,: LUANA ASSUNÇÃO 

Pâg. 67 

Reqdo: PRES DA COM EX DO PROC CONCURSO CFC/05 
Senmnç.: •v-.stos etc... Ex (HHitfs, nos termos da 
fundamentaç:io supra, INDEFIRO A PETIÇÃO' INICIAL, POr 
manifesta carência de aç:io, diantE da ausência di! uma de suas 
condi~Oes, qual seja, o legitimo Inter~ processual 
(nea!SS!dade/ utllldade). Em conseqüência, DECLARO 
EXTINTO o proces50, ex vi dos arts. a•, da Lei 1.533/51; 295, 
In C/c 267, VI, do CPC. Sem custas, porque defiro a 
gratuidade. Publique-se. RegiS!J'e-se. InHmem·se." 

PROCESSO n• 8744/05 
AÇÃO: INDENIZAÇÃO 
Reqte.: VALDENES PACHECO DE SOUZA 
Adv.: JUUERME SIQUEIRA DE SOUZA 
Reqdo: ESTADO DO AM»>Á 
Adv.: NA PESSOA OE SEU PROCURADOR LEGAL 
~: "VistD5 etc... Ex positis, n•>S term.>S da 
1'1Mldamentaç3o supra, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por 
manifesta carblcla de iÇAo, diante da ausênda dos 
pressupostos processuais e condições da ação, tais COfT1(} ; 

posgbllidade jOOdk;a do pedido e o legíbmo l~teresse. Em 
conseqOênda, DECLARO EXTINTO o processo, sem 
Julgamento do mérito, ex vi dos arts. 295, m etc 267, IV e VI, 
do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.• 

PROCESSO n• 747fJ/03 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: BANCO FINASA S/ A 
Adv.: CESAR DE BARROS COEUiO SARMENTO 
Reqclo: ARIL.SON 005 SANTOS NASCIMENTO 
Adv.; OO NÉIA PERBRA 
~: "Vistos etc. .. Ex~ ~o :r.re Qrwer.Gmer.to 
que formo e por tudo mais que consl3 dos a" tos, JULGO 
PRoaDENTE o pedido deduzido na. petiçllo lnldal para. 
~rar I'Mdndldo o contrato celebrado entre as partes ~ 
consolidar nas maos da parte a ~tora a posse e o dom lnlo 
plenos e exclusivos SObre o veiculo dele objeto, tomando 
assim deftnltlva a apreens11o liminarmente deferida. o faço com 
fulcro no art. 66, !la Lei 4.728/65 e Dec. Lei no 911/69. Diante 
da sucumbência, nilo havendo condenaçlio ao pagamento de 
valores, condeno a parte ré no pagamento das custas e 
honorários advocatícios, estes artitrados em R$ 250,00, ex 111 
do art. 20, § 4°, do CPC. Oficie-se ao DETRAN para os fins de 
direito, oomo de praxe. P.R.I. • 

PROCESSO n• 8629/05 
AçlO:~INOM~A 
Reqte.: GilBERTO TELES VIANA E OUTROS 
Adv.: RENATA DE MELLO CÉSPEDES 
Reqdo: DIRIETOR DO SETEMEAP 
Adv.: REGINALDO BARROS OE ANDRADE 
Sentetlca: "\llstos etc... Trata-se de mectlda cautelar 
preparatória que objetivava permitlr que os advogados dos 
autores partiCipassem de Assembléia Geral do Sindicato dos 
Estivadores. A liminar foi roncedida e alcançou seu objetivo, 
tendo portanto caráter e natureza satisfabva. Não há, dianre 
disso, necessidade {utllldade) de pronunciamento sobre o 
mérito cautelar, sendo certo que a açilo principal já foi ajuizada 
e se processa regularmente. Diante de exposto, cessada um<i 
das candiçiies da açlio, qual seja, o Interesse legfbmo 
{necessidade/utilidade), pela perda de objeto, que no caso foi 
alcançado, satisfeito, r;IECLARO EXTINTO o processo 
cautelar, sem julgamento do mérito, ex 111 dos arts. 462 r;Jc 
267, IV e VI do O'C. P.R.I. Traslade-se cópia para os autos 
principais. Desapense-se. Arquive·se." 

PROCESSO n• 8733/05 
AÇÃO: MANDADO OE SEGURANÇA 
Reqte.: JOÃO EVAAISTO AVELAR GONÇALVES 
Adv.: ROOIVAL ISACKSSON ALMEIDA 
Reqclo: PREFffiO MUNICIPAL DE MACAPA 
Sentença: "Vistos etc... Assim, homologo o pedido de 
desistência e, em conseqOênda, DECLARO EXTINTO O 
PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 
158, parágrafo único, r;Jc art. 267, VIII, ambos do CPC. Cl:stas 
Já satisfeitas. Transitada em julgado, proce:sam-se as baixas e 
anotações de estilo, arquivando-se a seguir. Publique-se. 
Registre·se. Intime-se." 

PROCESSO n• nl0/04 
Açlo: CAUTELAR 1NOMINAOA 
Reqte.: ARNALDO BIANCETTI 
Adv.: MARIA DO PILAR OE SOUZA 
Reqdo: S!NFAP . 
Sentença: "Vistos etc ... Diante do exposto, cessada Ul!lil das 
<Xll1diQles de ação, qual seja, o l~eresse legítlrr., 
{necessidade/utilidade), pela perda do objete, qu?. ro caso fri 
alcançado, satisfeito, DECLARO EXTINTO o procesY.> 
cautelar, sem julgamento do mérito, ex 111 dos ans. 462 c/c 
267, IV e VI do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. • 

PRoaSSO n• 8037/04 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
R-.te..: BANCO DlllENS 5/A 
Adv.: JOSÉ ANTÔNIO LEAL DA CUNHA 
Reqdo: EDGAA MIRANDA NUNES 
sentença: • VIStos etc. .. EX po$/tls, pelo livre convendmen:o 
que formo e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 
PROCEDENTE o pedido dedUZido na çetlçllo loiC:al para 
conciMW~r o '*'• como devedor fidud~rio, a restituir ao autor', 
no prazo de 24 {vfnte ~ quatro) horas, o veiculo descrito .'1<1 
Inicial, ou a lrnpo<t3nda correspondente a~ >zlor daquele bem 
(R$ 13.200,00), aaesddo de correção monetária e juros 
moratÓI10S. além de custas judidais e honoráriOs acNocatí::ios, 
llfabnclo, contudo, • lmput:açlo da pena de prislo civil , 
em caso de Inadimplemento da condenaç3o que ora lhe é 
lmpostll. O faço CXIIl1 lUcro no art. so, LXVD, face a natureza 
jurlclca do contrato de alienaçào nduel~na, que <100 se 
confunde CXIIl1 o contrato de depósito (art. 1.265 CC). 
Facultado. no entanto. ao autor o executar, nos próprios autos, 
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aquele valor, na forma do art. 906 do CPC. Diante d~ 
sucumbência, oom tüao no art. 20, § 4o, CPC, oo;ldeno a parte 
ré no pagamento das ClJS\~ e honorários advocatíeios, estes r~ 
valor de R$ ·250,00 (duzentos e dnqüenta reais). Publique-se 
Registre-se. Inthle·se: 

PROCESSO n• 7371/ 03 
AÇÃO: COBRANÇA . 
Reqte.: TEREZA BASTOS LEITE 
Adv,: EDEN PAULO 

Reqdo: FRANKUN CARVAlHO MACEDO 
Sentença: "VVstos etc... Assim, DECLARO EXTJNTO O 
PROCESSO, oom julgamento de mérito, l!x vi do art. 269, 
UI, do CPC. Custas ~ satisfeitas. Transitada em julgado, 
procedam-se ~ baixas e anotações de estilo, arquivancllo-se a 
seguir. P. R. I. • 

PROCESSO n• 8489/05 
AÇlO: EXECUÇÃO 
Reqte.: SALOMÃO ALCOLUMBRE & OA LTOA 
Adv.: SAMILE SIMÕES ALCOLUM8RE 
Reqdo: PEDRO GILBERTO NASCIMENTO DE SOUZA 
Adv.: GENIVALOO MARVUW 
Sentenç.J: "Vistos etc... Assim, DECLARO EXTlNTA A 
PRESENTE EXECUÇAO, nos termos do art. 794, inc. I, do 
CPC. CuslaS Já satisfeit~. refiro o pedodo ce 
desen!Tanhamento do titulo executrvo (ct>eque) que inStruiu a 
lnldal (n. 06), en!Tegando·o a patte requerente, medi3nle 
traslado. TranSitada em julgado esta sentença, arquivem-se cs 
autos, com ~ cautelas de praxe. Publoques·sc. Registre-SP.. 
I nb f1'l!Ke. • 

PROCESSO n• 7265/03 
AÇlO: EXECUÇÃO DE SENTENÇA 
Reqte.: CARLOS COSTA DE Al>lEIDA 
Adv.: DEFENAP 
Reqdo:HSBC~~NOUSSEGUROS 
Adv.: PAúl'O'~ENI\í'QUE CAMPELO BARBOSA 
Set1tençao "VISJm etc... AsSim, JULGO EXTTNTA A 
PRESENTE EJCECUÇlo, nos tem10~ do art. 794, 1'1!:. 1, c~ 
CPC. Custas la satisfett~. Transitada em ju'g~do esta ;entenç~. 
arqLiverl){!! ~ ~tKo~. oom as cautelas de p:-axe. ~ubilques-se. 
Reglstte-5e: Inti~ , • 

PROCESSO n• 8719/05 
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA 
Reqte.: AROLDO RABELO DA SILVA FILHO 
Adv.: JOSÉ LUIZ A. PINGARILHO 
Reqdo: SINSEPEAP - JOSEFA DO CARMO CAMARÃO 
Set1tença: • Vistos etc ... Pelo exposto, INDEFIRO A PrnÇÃO 
INIOAL declarando extinto o processo, sem julgamento do 
mérito, ex vt dos arts. 295, 11, cJc art. 2[.7 I e IV do CPC. 
Publique-se. Regostre-se. Intimem-se. • 

PROCESSO n• 8732/05 
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA 
Reqte.: JOSÉ DE ARIMATHEIA DE AVELAR LEAL 
Adv.: ROOIVALISACKSSON 
Reqdo: PREFEITO MUNIOPAL DE MACAPÁ 
Sentença: "Vostos etc... Assim, homologo o proodo de 
deslst!noa c, em conseQOêncla, DECLARO EXTINTO O 
PROCESSO, sem JUlgamento do mérito, nos termos do art. 
158, parágrafo únloo, C/c art. 267, VIII, ambos (o CPC. Custàs 
já satisfeitas. TranSitada em Jutqado, procedam-c-e as bai<as e 
anotações de est1lo, arquivando-se a seguir. P~bl;que-sc. 
Reg1stte-se. Intime-se .• 

PROCESSO n• 8650/05 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: BANCO DIBENS S/ A 
Adv.: JOSÉ ANTONIO LEAL DA CUNI-'.A 
Reqdo: ANA PAIVA DE SOUZA 
Sentença: • Vistos etc... Assim, homoiO<JO o pedido de 
deslstênoa e, em conscqUênaa, DECLARO EXTlNTO O 
PROCESSO, sem Julgamento do mérito, nus tenrus de a•t. 
lSB, parágrafo ünioo, C/c art. 267, VIJI, ambos do CPC. Custzs 
já sabsfe1tas. Transitada em )Ui~ eta sen~!n-;a. ~rquivcm
se os autos com as cautelas de prax~. Publkl~e-se. Registre-se 
Intime-se.· 

PROCESSO n• 8677/05 
AÇlO: BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: BANCO DIBENS S/ A 
Adv.: JOSÉ ANTONIO lJ:Al DA CUNHA 
Reqdo: CARLOS ALBERTO SALES DE SOUZA 

Sentença: "Vistos etc... Asslm, homoloqo o pedido d~ 
desistênCia e, em conseqOência, DECLARO EXTINTO O 
PROCESSO, sem JUlgamento do rn<\rrto, nos termos do art. 
158, parágrafo ünico, c/c art. 267, VIII, ambos do CPC. Custas 
Já satosfeltdS. Transitada em julgado esta sentença, arq;nvern
se os autos com as cautelas de praxe. Publ:que-se. Regostre-se. 
lntlme·se: 

PROCESSO n• 8206/04 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: BANCO FIAT S/ A 
Adv.: JOSÉ ANTONIO LEAL DA CUNHA 
Reqdo: ER!CK B~RNARO CHAGAS DA SiLVA 
Sentença: "Vistos etc ... Ex posltis, pelo livre convenclfTlel1tC> 
que formo e por tudo mais que consta dt'S autos, JULGO 
PROCEDENTE o pedido deduzido r.a p~t~o inicial par • 
condenar o r~u. como devedor frduaâno, a res!II\Jir ao autJr, 
no prazo de 24 (vonte e quatro) horas, o veículo desaolo nd 
lnidal, ou a lmportMcia correspondente ao valqr daQ•Jele bem 
(R$ 13.600,00), acrescido de oorr~ monetária e juros 
moratórios, além de custas jud'idals e honorários advocatidos, 
atutando, conb.Jdo, a lmputaçlo da pena de prtsJo dvll, 
em caso de Inadimplemento da condenação c;ue ora lhe é 
Imposta. o façD oom fulcro no art. se, LXVIl, face a natureza 
jurídica do oontrato de allenaç:lo Mudária, ciue ni\o se 
confunde com o con!Tato de d:;póslto (art. 1.265 cn. 
Facultado, no entanto, ao auto! o t-x.xuta·. nos iJ<IÍP'ios autos, 
11QUe1e valor, na fonna do art. 90G do CPC. Diar~e do 
sua.mbênaa, com fulcro no art. 20, § 4•, CPC, ccndeno a ~'iln': 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ré no pagamento das custas e honorários ad'."OC.atídos, estes no 
valor de R$ ·250,00 (duzentos e dnqiienta reais). OfKie-sc 20 
DETRAN para que proceda o bloqueio do l'cffi::iamentn anual 
do veiCUlo e o rtQiStrO do presen~e feito no pronll:ár:·~ 
respectivo, a título de ?esltição judicial. Pu~l:c;ue-se. RE<JistrE· 
se. Intime-se ." 

PROCESSO n• 8126/ 04 
AÇÃO: DEPÓSITO 
Reqte.: BANCO AAT S/ A 
Adv.: JOSÉ ANTONIO LEAL DA CU~!iA 
Reqdo: ALOANE PANTOJA COSTA BARJ05A 
Sentença: "Vistos etc ... Ex poslti•. ~~~o livr~ o:o;<r.~nC:r.le.~·-~ 
que formo e por tudo mais que cor.sta J~ ?utos. JUlG~ 
PROCEDENTE o pedido deduzido na peL;ção inidal p<.r! 
condenar o n!u, oorno devedor fidudário, a r~btuir (li) õutc:, 
no prazo de 2~ (vinte e quatro) horas, o veiculo descnto r.J 
lnldal, ou a importânda correspondentP- ao valor daque!e bm.; 
(R$ 12.500,00), acrescido de oorr~~o ~;~r-~:ária e ju,-o~ 
moratórios, além de custas judldals e honorários advocaticios, 
llf•stando, contudo, • lmputaçlio da pena de prisllo dva, 
em caso de Inadimplemento da COO<lena~o Que ora lhe é 
Imposta. O faço oom fulcro no art. 5°, LXVII, face a narureza 
juridica do oontrato de alienat;Ao fidUCiária, que nao se 
oonfvnde oom o contratp de dep.jsito (art. 1.265 CC:). 
Facultado, no entanto. ao autor o e.-c::~ l..tar, nos prcjpri~ auto~, 
aquele valor, na forma do art. 9=~ :lú CP: . D<art~ d.: 
sucumbb1da, oom fulcro no art. ~o. § 10, CYC, o::r:!<:'10 ~ ;>illl'· 
ré no pagamento das custas e honor ánc-s <l<:VOC2!kios, est~ 1r.· 
valor de R$ -250,00 (duzentos e dnqüenta ;e;is) l'ub::que-s.:o. 
RegiStre-Se. Intime-se . • 

PROCfSSO n• 8726/05 
AÇlO: DE<lAAATORIA 
Reqte.: ALEXANDRE MARTINS DOS S4NTOS E OUTROS 
Adv.: ANTONIO TAVARES VIEIRA NETTO 

''"RI\Cido: ESTADO DO AMAJ'Á ' ' • 
~tCI\ÇI!'; ·.~!!;tOS .etJ::. J"eÍG,,posto, 'tN'D~FlRO 'A PEriÇÃo 
ai.VUCIAI.rr .dedjlrando a\lnto O• proc85501 sem julgarnerrto do 
trilllérito, elo-.i'dos arts. 295, I, 111, parág:••Jnrco, C/c a~. 257, 1 
""é VI, do CPC. Publique--se. Reglst,~-•~- ~1Urr.e r.e. • 

PROCESSO n• 7202/ 03 
" AçAO: EMBARGOS À EXECUÇÃO 
''· Reqte.: J. 8. P. GÓES 

Adv.: MARCELO OLIVEIRA 

Reqdo: FAZENDA PÚBliCA DO ESTADO DO AMAPÁ 
Adv.: NA PESSOA DE SEU PROCURADOR LEGAL 
Sentença: • Vistos etc ... Isto posto, DECLARO EXTJNTO O 
PROCESSO, ex vi no art. 267, 111, do CPC Custas 
processuais flnals pela embangante. Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos oom as baixas de praxe, trasladando-se 
cópia para os autos da execuç:lo, que deve'li prosseguir em 
seus ulteriores termos. PubliQue-se. Registre-se. lnbme-se. • 

PROCESSO n° 8495/05 
AçAO: BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: JONAS DIEGO TELES 
Adv.: MARCELO LEITE 
Reqclo: VÂNIA CRISTINA REIS 
Sentenç.J: • VistOS etc... A$o,..., HOi~C'LOGO POR 
SENTENÇA, para que prOduza ;<"Us 1.:--gais efeitO$, a 
deslslêncla no pre5er1\e feito (CPC, art. Li3, põ-aJrafo il: leo), ~ 
em oonseqüência DECLARO EXTINTO O PROCESSO, se-, 
exame de mérrto, nos termos do art. 267, lnostl vm, do CPC. 
Transitada em julgado, procedam-se as bai>.as e a:mt~ de 
estilo, arquivando-se a seguir. Publique-se. Registre-Sl'. lnbnlE· 
se.• 

PROCESSO n° 8652/05 
AÇÃO: CAUTELAR PREPARATÓRIA 
Reqte.: PAULO SILVA SANTOS 
Adv.: EVERALDO CARNEIRO RIBEIRO 
Reqdo: COMISSÃO ELEITORAL P/ ASSOC DA FAZENDINHA 
Sentenç.J: • VtSt:os etr.:. .. Ex positls, o..,., ru-,dam~.1co n;; 
arts. 462 c/c 267, VI, CPC, DECLAR!J EXTINTO c 
processo, sem julgamento do m(ntc. Q,ta-:; j~ ro~oih1d2s. S!< r. 
SIJCIJITibêncla, pois sequer houve C•>. 'le>la;.'io. I ublic,ue-se 
Registre-se. Intimem-se.• 

·-~ 
Julto do 4' Vara Clvelo do Faze<lda Pública 

Jalz de Dinilo: AWide Ftflria de- P .. la 
Cbtft! dt SC'crt-Wil: ~tart F.Jb.iactJal)ias do C~~Jmo 

Expediente. dt lntirruçSn dn th.l ~ .. J2'1U ci!I'IC'IJI d.ll.' p .. f\C.\ c 
• ulwu~ 

rsot.' rr HIVH- t:u-C\IçAo 
A.: OANCO OJ\ 1\MAji.ÔNIA S!A • Adv, Erk Qa.Joltla Sm.ilh 
R: ROBEilTO D~ S~XAS SIM0t!S JÚNIOR- Mv. ""' 
DESPACIIO: l"tlme-•e • p11rt.e •ulor• par~~ lmpui.Jicmar- o rblu ~m 48 
bonu. peu dt ntJaçAo. 

?~$=~:::=1CIDAOE 00 AMAPÁ- {."EJ. - Adv. Robtrto 
~noa V'tfnt dn~ $u101 
R UBIRATANPICAIIÇO ESILVA - M•. ut 
DESPJ\010: Dtllro o pedido de rusptnsllo. 

~19'-- Ea~o 
A.: ESTA DO llO AMAPÁ - Mv Odlr M....to 
R: DIRLtNeALVES TOUlOO - Mv. nt 
DESPACHO: lnlimcc a p;utc aucor.t "*'" i~Wtpoho:ionu n ftito ~m 4M hor.a.' 
pcN de U ftll(ln. 

~.-&e<oç.lu 
A. o ESTAOO 00 AMAPÁ- Mv. Odlr Mudo 
A: FURlAOO HMLVA- ME-hl•. = 
DESPACUO: ldl .. e-• a pede N~10tl pua &:np;dUnn;c~ u tc:i(u em 4.-i hnfq, 
pc.dcali~Ao. 

f)tOC, 1!1' IH!~-EJCCVç.1o 
A : MARJA IHS GONÇALVES lACI!RDA F. <llfll!OS • Mv. v.,. 
Plnltdro 

R: Tl!l.éMA K NORTE LESTE SIA - Adv Jtan Houat 
DESPACIIO: l.nt.lmt-\e 1 pV'Ct utou 5Mnt p~:p.~Dc:nto d.es c:usto da cat1a 
pncatõria. 

I'!!OC' N' JU!M_- E'Atcoçôu 
A.; l ll!lOfSA ~II .VA PONTES E Ot!TR(JS- Acho. JuiY.na M.mlriro rtdto 
R CATIANI NORTE TRANSPOkT"~ LTOA- Adv. Clt.,.. ...... lia V• • 
St"-rtn 
DESPACHO: Maalratr-u • pant uto,.., 

t&!!C..N' HUillll.- fAt~ 
A. : S~Vt:L- Sb'VERO VefC:IIlS LIDA - Adv. K.ilia Melo 
R: LI!C:Il.O OOS SANTOS FERREIRA - Mv. ru 
DF'.SPA('IIO: Maoir~ a p.trle .. un. 

lRO!.: !t' 1718/00 - ~·~~ 
A.: ANNIBAL BARC.HI J.OS E OUTROS· Adv. Carlot Ed~~.ardo MtUu Silva 
K: JORNAL DA 1'ARDE I! EURY SAU.FS FARtAS . ,\d~· Josf ftnwJd~~ 
DtsPACUO: Os aror4os •~os nio fonlim a Mqutura dr Ull'l d~ 
u:f(ut..do~o hldlspndrtl para 11 hom~o. 

~ IBUll!Jl- E>ecuçlo 
A. : SEVEI.- SEVERD VOCUI.OS- Mv. ~la Mcr. 
R: MARIA NAZA~ DA SILVA • ERREIIIA . M•·. nt 
DESPACHO: Manifult-st o p.rlt talora, 

u.QC..l\• t~- E"'U(Jo 
A.: ASSC)('IAÇÀO EDUCACI<lNAL DA AMAZôNIA- At1v. Joio lltnrlqut 
Scapln 
R: MA MIA ('RISTINA 06 A.LMHUA PI"Nf-IEJRO Adv. xn: 
DESPACHO; Mentlnk-sc 1 parlt aatona. DO pnr~:o dt dDCO dlu, 10brt 
ittlun~6n du ba«KK d) Brull dt f . IIJ. 

UQC._N' 1Jlt!21.- l::><cv(.ln nc<ol 
A · fA~I-.NDA PUBLICA 00 >~TAOO DO AMAPÁ - A.J.-. Alttonlo J osi 
Oaot.usTnrns 
R: M K <iOMt::S - Ad\ 'l'U 

OE.tr;PACitO: MMaiftSit·" 1 p•rk 1ulora. 

U!{!Ç. H~- ""'"'<"' 
A. FI>ITORA ORJ\Flf'A U DIA StA • Adv, f.JI1s Slhtmo 
k· (iALVÃO rROP.AGANUA LTOA - Alho· 104-nr-. GomH Roctta 
DF .. ~PACitO: r.f.anifQ"It-se 1 pt.ttt ••tora. Mlbn a ~rtidáo dt f. Jl!h. 

PRO<" rr JIOJDl - FJ1:~-.lu F"aw.:al 
A : FA.ZliNOA PUHI J(.:A DO BSJ\000 C) AMAPÁ Adv An i~.H~io Jcwi 
01ntuTwns 
R. NA2.ARE4l A LVI<> LTDA - Adv. """ 
OES.l'A C.:IIO: MaaiJulMt a part e a!) tora. 

~it/Ot- M0111Uri.:. 
A : RIONORTP.1 ÁXI AÉREO LTDA - 1\dv, J,.iCba&~l Ah·., 
R; ESTADO 00 J\MAPA- At.l\', Ortarwfo Ttluln cSeC.atpa. 
K. ASSEMDlÊIA l..l:CISLATIVA 00 .. .!ri"TAOO DO AMAI' Á- AJ .... ~hrC'c lú 
Purph,o ~unu 
Sl::t\'TENÇA: hdo 1!1101 u qac mais doa: tutn' C'OM\ lara c dC) livn 
«N''niKimcntn que forDOrt. ju~ parclala.tnte prOC't'Ckaln ~ cmh-.rgo3 
O!)U)IUlo c pllr cbhncntt procde,.tc o ped~o formulado pda Mulnn, pua 

dularar t'CUI.O rln ldo o valo r d?S !rttn t ~pot'tl de 'ua rt:dÍ'J.»Ç!m, 
dtmonslradn auav& do dotatnrnto de l. 4,, rotJ.Iizando &t$ 32.510.00, que 
wrJ atualizado ., c>oc-t.ria.uunlt o• dllt da reaiJ.&aç"Ao de» v~ 
cons~&nadoc no ltlUDM d4Ku.DMnlo de r. 47, ao qual 1c.ni acra<idu dr j ui"':C l 
taxa ele 121iit .a &D01 a coatu da cila('io, oc~rrida un ZJ/0512.00J, al i o 
dnh-o pl&trnento. Nos ltraos do art. 1.101c. t Y, do Ct'C;. coru:li lllft o 
UhaJo ueculh'o judJtial. lodcrll'O u ptdida de. dtsC'Oa t• nu quou" 
duodrd.IR.ais on quaolun da l'tftdma{io, do OI"ÇÇQ1fnto da Mw.mhl~lt~ 
U&Uiatln. por fallll dt amparo tcp.L CondtnoD o dr:.,..ndado ao papmmto 
d~u nuta.t. proctSSuah: alllu.tallu ptla au&.on e hoooníri~ .tvnalkios 
qoe. por tqvid~ toa.for•' r1'CA elo art. .Z.O. f .r. do CPC, IU"bit.rn em R$ 
5.000.00. rkunuiao a rtalan 404 l .ltos l ~Horia p:.ra alu.aliuç.io du 
...,. priadpal, IWb ~n ariaa tnrodoudor.. Apól. rs~ .andado 
dr ciLiçio. QDt cfc,td pf'OC'ta,lr·tt ~ tumo~. dB art. 130, do CPC. P.R.I. 

CllOCJt.JJ.lfd\"t- Mur.JtJri• 
A.: SEVt-J.- SEVERO VEICULOS LTIJA • Altv Sc..WJ«Ki 0 -azhcr 
R: JOS~AN'Ifii\IOMRT IUIO ·· Adv xu 
DESPACHO: Ma.nlrt•l'« 11 partt aulon.. 

?:~~,..~~!~rÕ~~~~ttE.~ SORIANO • AJv. Dilumn~ RaiJsta 
Sintllua 
R: Al.E.XANUWh ~IM AO f'l.IRT AOO ABUON f SUFL Y NJ\i'.A~ LEI E 
SUSSUAkANA - AJv. Ftrnando N~rio ' 
DESPACUO: l nliftlt nHe •• pllrtet pt.n audifnda dr in.~tru~o t' 

Juhc•mcnlo dH~• ~ra o dia S dt s.cltmbro dt 2005, ~ 9 horas. 

l:J!ll.!:...M:.Jl9U.:t- ll<po$ltu 
A.: DANCC> l>lKSNS S:A • Adv. JosiAtllonl~ l..u1 da Cua.h11 
R· MARli\ 1)€ NA:IJ\RÉ DOS SANTOS ~IIU7.A -M~. DEFENAP 
OESPACIIO: lnthncm-te a.. partn pan aud lfncia dt cuociUação dc.\lp.tdll 
pan o dla .5 dt ~cttwbro delOOS, à 10 bel r».. 

~~-(-....,lcl~r 
A : CARLOS N!;L~()N NUNt-',.1) rt('ANÇO · J\dv. li.m nuu própri3 
R: DANCO Otl "MASIL S/A - A.Jv S.ndta O!fnln 
OEOSÁO: Ex po~IU.., n.lo b•cndo umluio a ••nu. Rjdto us ertabUXU.'· 

~Ul&i.- C''*<•oç• 
A : ALDI!'-IC'I· ('IJRTES DE ot:EIRCYL • Adv. F.dtft l':lulo 
R. AhíONIO S~MCii(J <.m.:LJANO MARCEOO- Adv :~u: 
Dt:.SPACUO: 1DII.11e..st a p.trtr autora pu a pqu~o&o dai custu da cuu 
prtRhiria. 

PKO<' N" JMCtlOfW - t-Jrruç.-.o 
A EQUADOR MOTO~ 1:1 DA • Adv Cillthys JordAlll ~nço 
R MU~K'IPUJ IW c.:Al.ÇOENE- AJv. L.ch-.tdo da SUta {;o)J• 
DESPACIJO; Manlf•alt·tt 1 ~t1e autora. 

.f.B.O_C.-1-"' 496,1}04 - Mooitórla 
1\ .. IMt'ORTAOORA E llXf'ORT J\IXlKA .lo&tt LTOA. Adv. Ki!i.a t.l do 
R: JOANA OARC: f•EREJRA DA SILVA- Adv . Ot.itiArtbur RarTO\ BoCJ:H 
DE.,PA('HO: ManifoiNt a parte a111ora • 

lJ!Q~~~- Moni16N 
A, SALOMAO AI..COLUMOKf.. &. CIA LTOA- Ad\1. C1nth\'11 Jru<LAA r kouu,'tl 
K: r.IS~IJ .Y NAYANN V M. OUVt!lltA •• \d\'. Xlf-' • 

Of..SPACUO: lolimt·n 1 parte autora paca papmmlo dts~ tlUI.u da carta 
prcc-•ldrla. 

f!IO~',~Qt- éxetuÇGn 
1\.: IMPORTADORA 1: EXPORTADORA 24h LTDA · Ad\. Kttis Mtkt 
1{· ELSON LIMA DO L'OUTO - AJv. xn 
TlF-SI"At:JtO: ~t.nirntt•.IC I parte IUIOta. 

l'l!.OC~- ht~ 
A CDrERc COM~NC'IO OE PETRÓLEO c RcPNI!.<~.NTAt''O LTOA 
AJ"' Juc.l Cott. 
R: CO\ftRCJO E INI>Ú>TIIIA ATÚHTrCO L TOA - Adv x.u 
Ot:..lrrriPACUO: M.tftlleslc«a pattt tulon 1011~ • ttrtidio 1.k r . .SlY. 

PRO(' N"Uf!\'05 -~ • 
A.. ASS()('fA('AO t:.Dt.IC\CIONAL DA AMA/.Ot\IA • Adv. Joio l ltariqDC' 
Sc:oplo 
R J R. CON~NIJTORA E IMOBILIÁRIA L lUA -.W.. Rhrd• Sulo• 
DESrACIJO; Manifcctt-ce a ü<tpla. 

PROC N' U6$!M • f:.K'tl(to 
A.: CEH'T't;.R KENN,.J)Y <X>MÉRC'10 LTOA • Adv Anlorúo IOtbu 
R. WNAUlO /\MOMIM COSTA-Adv. lCCr 

DESPACHO: .MIIIlltuk·$1 • Jllrtt aaa~ora snhrt a taddto dr f. lh. 
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I'ROC N" ~ • lodlllinçin 
A.: RAILTON APARECIDO RAMOS OE BRITO • Mv. Alllo CIJO do 
U«rii•Min 
R: MARTINS LAVA-JATO E MARIA 00 SOCORRO COSTA MARTINS 
Ad\1. \'tn Pinbtito 
DL4iPACHO: MIIÚff11w.t a .,.,.U. autor~. 

PBOC N"4~-lodtftlzo(k . 
A.: MARli\ WC:IA GOMI:S DE ARAUJO· Adv. Sllrio PlniG 
R: I!MPR~A MUNIC'IPAL DE TRANSI'ORTES URBANOS - Adv, tub 
M • .,.. do R.l'lcanço 

DESA.PACUO: f ltdmtiD-st as parttt 'PU• 11.1dltnrla pttlhulut daipi.W. 
para o dia ' dt xft•brv ftlOOS, As 1l tw:.rm. 

PRIK' N' i53610$ -lodoftlzo(io 
A. : JOSF.MI DF. OIJVF.IRA NIF..NKE • Adv. DEFENAP 
M.: t:L'iTA DO DO AMAPÁ- Adv. AfarC"'O Jos.f; Rúlf&u,i llc Souu 
R: OSVALDO VIC.I!NTP.!'.ASTRO I>OS SANTOS- Adv. su 
DESPAOIO: Manífale-sr • ptrte a.a.ra. 

liiQC 11r 4m!V!! - t:mba._ l Esocll(io 
A.: MUNicfPIO DE CALÇOENE • Ac!Y. l.oélvaldo d.l Sólvo C...lo 
R: F.C)UATOR MOTOS LTDA - Adv. Cin4ilraJonbul'iaol" 
DESPACHO: Manifutf..Jt 1 ~mba~~atla. 

I'.BQC !I• 46111195 - CobnD(I 
A.: ABOINI!l. RODRIGUES JUCRJ.!IRA • Adv. C.:llrlos A~~«UJIO M. 
Pi~t~arilllo 
f<: t.:S fAI>O I>U AMAPÁ· Ad\1, OSmar Ntri M8ri:llbo fllbo 
DESPACHO: l•dtntln·SCI • p.~rtu par~~, no pruo toct~~IYÔ de cU.co diM, 
rnanireatan&~·M sobn M doaun~t...,.j.ntadol:. 

ni!ti:.J!r. 4749105: MOGÕl6rio 
A.: M. V, ROtlRIC;UF.S- JÓIA MATERIAIS Df CONSTRUÇÃO • Adv. 
Nlldo Jo1uf PoDiu Ldc~ 
R: REGINA C~UA RIBCIRO F'ERREIRA - Adv. xn 
UJ::SPACHO: ~fanllalt-St 1 p111c aUlOr"'l pira M at~~ni(utat wbn 1 
«rtldiode[, ,., 

tBQC..!I'' 47991115, •:x<C'O{io 
A : BJ\NCO 00 BRA."ii i •. ~A • Adv. Sudn Oth-rin 
R: J. L N. HoKREIRA - MF. JOSR UNO NECRÁO FERRillRA e MAR IA 
UND ... L\'A U~ A:tLVE[)() Ff.RRF.IRA -Ao~> . x:o 
DESJ'ACIIO: Dl.r: a utqDCDte tiD tu iairial que a dJYida cobrada ltnt 
VtftdJnHll ,.n 21J(}ql0(11, Nos lcr.GII do lr1. ,39, elo crc. o c:rtdor qat 
dt~u o cStvldor IMllü de Ttftàd1 1 dlvift lklrii ulxip4.o • tSpcrar o 
ltrapo qut b.kan para o tenci.Ddlo. À W.ta llo dilpo&ilh·• Wpl, maUtstt 
1 Uto14.-c~, quueDd~ tmenUr • lDkiaJ, pu.~ dt lndt:rtriDMilla. 

YRO!'. N" 1!1D!~~o 
A.: ANA CRISTINA ARAUJO BEWNI • Adv. F.den Pooio 
R: LUI7.AI.FSs.A.NilRO SILVA DOS SANTOS -1\d ... :nt 
DESPACHO: I•Chna« a aucora p1q noc:olbu a d.lltrc: nça da cuslar 

' prvctJ.Iuab, til da tliu. 

O pr.,;cftl.e upcdience u:ri publicoadc'l na fCM'mn Jn lei 1: afix!Kio no lupr de 
C'OM.um~:, ~do t p.a.~;.udo 1\C.1ü ci..bdc. de "1~oi IAP). Eu, liarw:tlt 
1\lcnor TrinU•de Rodrip~ o datiJopki t t u, Jandu Vilhcna Nascirntnlo . 

("'h<:,edtSc:crccari;a.~wlwtcvi. ~~ 

Mara El>ii';;go~a Dias do Carmo 
~deSecre!ON 

Juizo da 4• Vara Civel e de Fazenda Pública 

JuJ~ ck Din.ito: AJ•Mft Maria de r.• 
Uttre de: StuttaN: Mara t-lfdnrtli i>W do Cumo 

E.-:pedicr(c dt lnlirDaç:.O do diot ~- p;an cifndu rJaol pvnes " 
:td\·og~. 

PRO(~ N-f&l99:.. Emlnup à €.xCC'U'\io 
A.: OUVEIRA ENGENHARIA E COM~RCIO LTDA • Ad\', Raul M ....... 
R: F.~T AOO [)()AMAPÁ - Adv. ADo C.:üll Dobo ManiM 
IU:.WACHO: ltudM) o._..._ .À. «~nlra-n~ 

PRQC N- 11§199- l::xtCU(Io 
A.: r:SCOLA CENTRO UE ENSINO ATVAL - CEA • Adv. Soodro DUvdno 
R: JCJSt LOURIVAL S. M. JÚNIOR -Adv. '"" 
SENTENÇA: J~ nti.a.tu o pi"OC'IIIo1 tu1 ru.e dt IMrlao. DO& tei'WI• da •rt.· :U1, 11~ 6 t• ele 1U"L 59&, do CPC, tb Q1M o Utqlltlll&, aiDú que 
rtaubu"•tate loU.mtdv parot tuto, confonat ,..TI d01 lutOS. dtixoll dt 
promane 9t ator e dW&bclas qM IM coept4Lui, abudoiiiiiMio 1 U.l 

por RUis etc Crlnt• di•. IJaiuat •o rik.&o, laUIDalldo o e:s~ÕHII.t para 
recolllcr u C'OSW ftNIJ. I'.R.J. 

I•ROC N" 461/9t Monítótil 
A.: SEVEL- SEVERO VEfCULOS LTDA • Adv. Saaclno Ollvd ra 
R: EDMILSON CARDOSO DE MORAIS-Adv. xu 
SI::NTt-;ÇA.: Jutao ullnto o pi'OC'UJO, Mm UMW d~ mêritv, not Mr.os do 
art. %47, 111, f 1• t/c ut. 5"' do CPC. til qw o e::a:~~. wiDda qua 
~·luatett.tc }Mimado para IMIIO, conrur.w ptO'ta dw 1tUI.U11 lltb:ou dt 
pronwwtr M llM t dUJcé~Kiu cpr IM compet..lua. ab:.lotlouado • causa 
JHir .. .a de lr-fttl diu. llah:eln 10 c:6kulo, illd.Ja.udo o t.tcqücat. pan 
te<olhrr as custaJ t.is. P.R.L 

"paoc N'' 751172- Execuçio 
A.: PORTUAL - C'OMEal'IO DE PRDDL'lOS OESCAR'IÁVH~ l.mA • 
ALiv. Adrlmo Cuiwf • ~. 
R.: C. F. DA COSA - ME - Adv. x.u 
DI:Sl'Al:IIO: lnli~ • p;~orlt .ulon potn~ lmpt~L..;ion:u o (ckn em 4K hllnl.(, 
pc1u. lk: ~:~oliuç~; .. 

.elll)C. I'l' 1!07/2t-E•CL~\'Iou • 
A.: BISCOITUS PRINC.EZA DA AMAZÓNIA SIA • Adv. llot".ido M•uricn 
F~rrciu Mq1l~ 
K: V , F. OII"'IZCOM. E PRE. I.TDA -Adv.n• 
DtSPACIIO: lattmt-st a parta autora pua l1npulaiour o ftilu tllll '" 
bous, pcu dt o~. 

l"ROC b.,. 910199 - éuc;ução 
A: J & J NüGÓÓOS IMOBIUÁRIOS E ENGF.Ntti\MIA. I.Tf..OA • Adv. 
~nb Cbavrs Almtidlli 
R: PER LA MIU::."NA SILVA DOS SANTOS- A6v. JCa 

Ul:SPAl:"HO: lali~~tt-tt 11 pnle »DlOnt ~ra I.Jnpulstour o Ct:llo t• 41 
k~N"M, pm.1 dt. n~lo. 

f.II!)C. N'' 9.1l't'l_- F,<aoçl<> 
A.: ~"TA DO DC) AMAPÁ· Adv. Au Cilia ()Dho Marli• 
K: MAltLÚCIA RODRKiUES SAROE'i- Adv. rn 
OESrACUO: latlmt-M a pattt 1uton paro lfntk~~A;tGn•r o Ctilo ua 41 
bor•, peDI dt oxrlnçio. 

raoc N" 940r'99- (!xr(u~lo 

./o..: ESTADO DO AMAPÁ · Adv. Odlr MA<edo 
R: M. M. C:OMÉRCI9lTDA · Adv. lDCI 
Ofo:SPAt.:HO: l • itne-M: 1 partt aulon priln impubiuo:ar o Ctito tlll 41 
11..--. pau dt. utm(lo, 

.r&!<:..b:~· .,......,"'. 
A.: P~íAOO OOAMAPÁ-Ad\1. OltrM:~c:t'du 
K: CUN~IRlfnJRA MACAPÁ I.TDA - Adv. :rn 
DE.SrACUO: lDLI.r·st a parte •utora pua J.,puiAMnar o rato , .. 41 
bonu.. pnu~ de- uUnçio. 

I'IIO.t: • .N"!15~- E.oc<vçiu 
/\,: t-S IA IXl 1)(1 ,\MA~Ã-A..Iv. OdJr )f~~~~ 
R: ('"QNS1'Ml110Kt\ I"«Ufrt:C"OM J; mA - All\1. UI 
DESrACIIO: lulhac--.w 1 pa.rtco a.uton pua ht~paiJkln•r o Ctilu cro 4 
W.&St pma dt- utiaçio. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Pl!OC N" '5&'99- F.xeau;lo 
A.: ESTADO [)() AMAPÁ · Adv. Odlr Mutdo 
R: OSMAR Ff.RRFJRA BARROS- Adv. """ 
DIL~PA.CHO: Jnt.J.t-M 1 p.l(1t: a.rora p&nl l•pubkmllr o rt.Jto tm U 
hora., peu de uUoçlo. · 

PROC rt l67tl00- !!accuç;io 
A.: EMDI'.'õUR - EMPRI!.SA MUNICIPAL Dé UESilNVOLVIM~NTO E 
URBANIZAÇÃO DE MACA PÁ - Mv. Mom>> u .. Cento 
R: JONN AS OUIMAOUt:; OU JESUS nUlO - Aol>. ]Ofllt Lula Cuaçol, ... do 
Siln 
DE..'iPA(..,IO: lnlmt-« • parte .. cora pan llllpub loaar o Ceilo tm 43 
horu, pena de utJaçio. 

Jji()Ç. ~ )'!)1100- E.o<c'UÇ'Io 

A.: ~:Sc:RITÔKIIJ C.I'.NTRAL OE ARRECADAÇÃO E. DISTRIBUK,'AO • 
Mv. Pedro P•alo Clu:.......t l"""" 
R: ASSOC!AÇAD E. DOS ~IUSICOS 00 .\MAPÁ- Adv, ux 
DESPACJJO: l111limt!1t a par1t autora pn l•pub'on.ar" o tdao tm " 
lluru, peo• de tJ.Iioçio. 

~~fr~7~iiii!~Aã.7~6~ ~loo DO AMAPÁ · Adv. ADtoalo JoH 
DanwTarTCA 
R.: t\kllHt UMA DE SOUZA- 1\dv. Dll 

DESPACUO: Maailt:.\le·U 1 partt ao&nn. 

~-Busca eApree!No 
A.: RANCO OIRENS Si A- Adv, J~ Al:1túnio lt411 da Cun~ 
R: AMA Um- AMAPÁ AUTOMÓVEIS LIDA · Adv. J oóoAmirko Dinia 
R: MANU~ol. AlôAPriU OIAS IJE MOURA- Adv, n•:rE.NAP 
DtsrA.CI'IO: Jndmc:'"" 1 parte aaltra pan lmpul•loaar • kilo em 48 
boru, ptaa de ~:slinçio. 

m!K:.M:lll!J..'Ol-Cohr>""" 
A.: MARIA ANUNCI"ÇÁO llh SOU'/ A NUNES· A<lv. Edftl .... ulo 
R: Fr.ANK lOS~ DO NASCIMENTO !'AI.HP.IROS-Adv. su 
DESrACHO: .WiaHe a pau1t aldon para '-'pulPontr • ftllo r111 41 
hons., püa de ulin(io. 

~.lLO.L-Intrrdilo Proibil&io 
1\.: N.i\P.Ol.F.ÁO PAULA OOS SANTOS· ALiv. Gmionl :\tunallt: 
R: CARlDS MONTE NEGRO- Adv. W11dttll Co.n-tia Rolfrit,twa 
R: UMPRESA DE URBANIL\ÇÁO O~: MACAPÁ - URDAM - Adv. 
~b1ril«nt Tork Jtodripa . 
DESPACHO: lnlliDMot 1t. partt autnra pan lJu.puklooar o fdlo tln 41 
bun.l, pna dt ulinçio. 

flllll,'~-é>cruo;:io 
A.: M. C.:. FLEXA LTDA • Adv. Jl.oolo do MtUo Cápedu 
R: REGINALDO VIEIRA COSTA -Adv. ax 
UF.Sf'ACH01 lnli..r·tt 1 pule ..ton piU'U U.pullleaar o rdco tiD .a 
hor-, ptna dt nUaçM. 

míK:~- f.tK\tÇin 
A.: CIMENTOS 00 BRASIL SJA- C:IRR ASA • .\dv. · ·rondKu u- Lopes 
lla Ro<U JüDior 
R: M. S. A. SILVEJRA - Adv . UI 
Ut:.~PACHO: 1Dil1Mott 1 parit ..ton ,.ra lmpulsionu o l'tllo t• 41 
bo...., peu de t.din(io. 

rROC rr .llll fOl • Enc:uç.1o 
A.: DOMilSTILAR LTDII · fulv. C:IUIIO<I"'II]vll d.IS~ .. 
R: CARMINETE MARIA SILVA Df. SOO:tA- Adv. au 
DESPACUO: 1D.c11M ... 1 par1t autora pu~~ iepubioaw.r o ftito tm ~ 
-., .,_ llt n liaçio. 

PRUC tr 3J3S103 - Moni66N . 
A.: CASA FRANCESA l'ÀMBIO E TURISMU LTDA • Adv. Mon:do 
PorphaoN•M'f 
M: MANGAN~ ACkiA DE V!ACDIS ~ '1\IKISMCII.IDA- A<lv. ux 
DI!:SJ'Al:HO: IN~ a 1*1\t &lllttn pin irap.Wnqr o reilo em 48 
horas, pe•..Se ulí"(ilu. 

ll!D{;,.N" :1.516103. -lnd..,i"!io 
A: J\MI~NH MICHe.LE DE SOUZA DA SILVA ... Adv. Warbcr Oiifo!lõ 
R; ESTADO DO AMAPÁ · Adt-. M..it('GIIItrikrui 
R: fiEMOAP - INS'rmr ro OE tii!MATOLOGIA E IIEMOTERAPIA 00 
AMAPÁ- Adv. Gnoonll .. s ...... A .. ~ 
DESPACHO: Cuoctdo o prao clr 15 dial&*ra o depdtJtu clu• b.aoririof 
perldaiJ. ., 

PROC N" 35641i.Q.I.- bea.çio 
A.: ASSOCIAÇÃO EOU!'.AC'IIlNAI. DA AMAZÓNII\ • Adv. Joio UooriojU< 
SapúJ 
R: BER.ENJ(.I! COMr!S W\ZAME E SHt:JI ... \ CiUMF..S l.AZAME - A..Jv. DJ1: 

Ut::SPACHO: lnlJmc..l~ • pittit .tora p!U11 i .. publour o rtiht tm ·41 
horu, pt:u de tdinçio. 

lJIP(:, ~- E.ecuc;:.O 
A.: SALOMÃO ALCOLUMBRE &. CIA LTOA · Adv. tt.aério dr Culro 
Ttlxein 
R: WALBENt:: t'F.KEIKI\ KIKt-JROGOMES- AIJv. xu 
DESrACJIO: latlme.a 1 pertr auton ptra '-5*bionv o lrito eiD. 41 
looru, ptaa do txtlaçJo. 

f.80C N' m~- Eubçio 
A.: MOSElU VíifcuLOS lTDA • Adv. JoioAonlri<o N .... o;.a 
R: ROBSOI<ANDRÉ DA SILVA LEITE- Adv.""" 
OK-4\.,ACHO: lnUI'lt« 1 par1e IYIIW• pan hapakkwlar • feito ~- 48" 
horu, '*"'' 4e nliníio. 

~-M•nll6rll 
A.: IMPORTADORA E EJCI'IlRl'AIXJRA 241o LTDA • Ac!Y. KAU. Mdo 
R: EDENILSON AGUlAk DA SILVA- A.tv. s::u 
DESPACDO: laüm .. JI a pllta IUinra pant i.,pubtoa.ltr o frito e• 48 
horu, Jtlllt dt txlloçio. 

lJ!í)(;.~. Monitória 

A: IMroRTAOORA E EXroRTAOORA 24h LTDA · Adv. Kã&ia Mtln 
R: FJJSÁNGFJA CUNHA COSTA - Aolv. xu , 
IJ[.,Ii;pACHO: lfttl~~t • parte IOiora para J•,W'ionar • rt!ílo c• .a! 
bo.tu., pt:na d t tnlnçM. 

~úocuçlo 

A.: SALOMÁO Al.COLUMBRE LTDA • Adv. Al<Konclm Brito 
R: J. C. R. RAMOS - ME- Ac!Y. lU 

DF.SAPACHO: lnlt.lt-M 1 plliU IUIOI'I pan1 bnpukiour o ftlto Ul 41 
bor-"t p~:a. ~~~ ulinçia. 

l:l!l)C. N" JA90114, r.x..,uçio 
A.: OOMES'O~R LTOA • Adv. Camernn Jod: da Silva 
R: CWA AUGUSTA I'ER~IRA UA SILVA- Mv.""" 
DESPACHO' SasptDdo o roôtv pdo ptao nq•riclo. 

ao c. rr 3901114 , út<UÇio 
A.: F.(JUINÚCIO T\JRISMO !.TOA- EPP • A<lv. Joodllo S..o ... C..'lups 
K: :t..II'\UASSAMSAIU - Aflv. xn: 
DESPACHO; luai.mt-M a pllttt Md001 ,.,.. i•pa.blooat t rt:fto a~ .tal 
boru, peu .. ulin(io. 

eJI!)C, N" 3,!1/14' I:.MII(io 
A.: IMPORTAilORA f. F.XPORTAOORA Wo LTDA • Adv. KAU. Mdo 
Jt: J»I\TR(CIA I)() SOCOKMO N. lllo: MATOS- Adv. u. 
DESPACHO: Manills&.He 1t pirle aldDn, . 

raoe N- •QQMH - Exl'<-.çliG 
A.: l . S. R. DA SILVA· Ad•. CôoiiQ-oJ ood ... Plco"'io 
R: IVONE BARROSO MIRANDA· Adv . ... 
Dlo:.'.WA.(.!IIO: Mmlfrste-« • parta- MIMa. 
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~~ 
A.: OAIIF.!.- OISTRIRUIOORA AMAPAD:SE DE PRODUOS LTDA • A<lv. 
J.U IHo"-N""' • 
K: RESTAURANTE IThPUÃ - 1\dv, """ 
DESPA<.1f0: Intime-M 1 pan• 11110111 pan hnpuWonu o lr.ito em 41 
....... ,..,. dt tJSÜISio. 

PROC N"' f109tt1- Enn~çio 
A.: IMPORTADORA E EXPORTADORA 24o LTDA · Adv. Kâll• Melo 
R: JOSÍi RICARDO CAMBRAIA DA SILVA - Mv. """ 
Dt-:SPACHO: Jallmt« a parta aulon para i•p.i>iuou o feito te 4lt 
hor••• ptfll dt nll•çio. 

PROC N" 41WJ)4- Mooll<lrlo 
A.: IMPORTAI)()RA ~ F.XPOkTAilORA 24h LTDA • Adv. IÜIÓ;o Mtlu 
R: VAMIIJXl PF.l\~IKA llOSSAPlHJS-Adv.lll<l 
DF:SPACHO: ln.tlmt"'" a puta .ulon .,.,.. lapubiout 1> ftito ta 48 
•MM,pt•o deutlo!io. 

PROC l'f'417M14- Mnoltlri. 
A.: ASSOCIAÇÃO AMArAtt.NSI-: m;: t::ftrtSINO E CULTURA • Aa.lv. ()-Url 
Artu Barrm loryn 
R: MICHELA OUARE.~Mh llf! AlMFJ !lA - Adv. xn 
DESrACHO: lnll•e·so o putt ........ poro l11pa1Jiooor o lei"' ea 48 
•unu, p~:.aa dt Ul.ioçio. ' 

tl!l)C. N" (1(/lll(: Aaulotórla 
A.: PAULO SERGIO PINHEJRO DE FREITAS • Adv. Ju>f Mllri1 Al<Uton 
Fernddcs 
R: FaCITArXl IJ{ ) AMAPÁ - Alho". RaJwuuMo 5lfll• d ' Vn<OJktiUt' Soca .... 
DESrAC.IIO: Cuon'du o pnuo dt U dill. 

PI!OC N" 42AllflH - t:xe<uçio 
A.: EQUADOR MOTOS LTOA • .\dv. ClotJ>roJ otdonol"ko""' 
R: CARLOS ANTONIO DAS NEVES DA COSTA - Adv. 11D 

DESI-ACHO: lodtllro o ptdWo dt f. l3, tk qttt a p~rt.c s.lotnio 
Akuka•bn a Ci• Llda aio tu pu1t da rtlaçio pnceswal. Dest~~l.ranbtm 
n ptelldo, devol<reado--1• achopda ~rllon. 

f&{IC. ~· 4391/Jl!= úe<uçio 
A.: AUI.O!'AYC> OF. I.ACP.ROA MIRA· Adv üo uu .. pn\prio 
R: ASS!X:IAÇÁCI DOS MlÍSICOS E COMPOSITORES DO ESTADO DO 
AMAVA- AMCA P-Astv. os 
DESPACUO: M1aift:sit..st a par1t 1utDn Milrt • ttrthliu de L U6v. 

PROC N" :1361/14 -IDC!talu<io 
t\.: ANA lARISSA SJ\t'rr.i\NI\ RODKICfUt-~~ · Adv. OEFENAt' 
R: MANDa LEANORO PAMPHYUIO FII.HO - Ad>. W.ub~Bc< .. IAio 
Map.lbin Plcuçu 
DESrACIIO: laliiiM-u -o .......... ila<lodo~iotjodp11toio 
dt61~ par. o dla U !&e Mltmbru de l()M, àl lllt.lh.lll. 

uoc...tr .U7.1111i: ~ .. e<l>(io 
A.: IMPORTADORA F. F.X PORTADORA 2:11> LTDA • Aúv. Kilioo Mdo 
R: kOBéRTO EMEJI.SON V tF.IRA SANl'OS- AdY. xu 
SENTENÇA: llotDo&oto 1 dtlk&ar .. •Julio UÜIIfo o P'f"OHSMt Ma& uame: 
de .ttico. ao• IU'IHI do lrt.-167, Vlll, llo CPC, • riltDde U t'f'tJ\Itfdll' 

ler del:tMWu Ih dar "no ao procuso tm tpf&raft, r.lb,..t req•rldo 1 t 
:Z..1 dos -.o&. Babt:m .o rikuio, •u...tlo • arql:lettt piN fftOlMr as 
~ .. &.ai$. 

I'!!OC 1j"4$1Jii5-Moadododo5qwaoço 
A.: LUZIA OA !'.ONCF.IÇÁO DO ESPfRITO SN>ITO . Adv. DU'E."iAI' 
R: DIRETOR DO COI.i.WIJ ALBERT EJNST!liN- Mv. Jn<i-ry Rorloa dt 
VllbtDO 
SKf'nl:.NÇ.A: ü puskis, o qat lllAU dot Md01 toftSla c do tivrt 
<onnwcimtnto CIIM ~ e..n~ a lim.lur. COCk-Mtado a SfiU.r'Mof" em 
cariltr ddlllllin " uliQRO o rftt1 ana apnriàç .. l6t -~ u ri da art. 
%69, J, do CPC. Sul ~ " a...onrios dt ldvopclo. lallaHa a 
lmp~:tnelt para cednr o oria:fnat do di,W.. 1K'OS'-do aa1 MtOL P.R.I. 

~iõ:~w:l1~~C OOS SANTOS • Altv. AJu fahlan~t 
S...l011: Silva 
R.: MAAI.i\ l>AS GRAÇAS SOOZA ROCIIA-Adv. kuballultfi\IJ 
Dl:SPA<.:HO: r..u..t•« as ,.na para ~udiiarill preU.....,.·dtsipada 
pono o dill :U de ...... dolOM. io I! bota&. 

f:IIOC.J>I" ~Obria•çio do Foau 
A.: C:LAUHI':NIL SERAS"nÀO DOTEUID ""· PAIVA • 1\dv. s...ctn 
Ollnin .. 
R: VILMA ORF.<JOLON SANTOS~ Adv. Von de J u"' _,m 
DESPACHO, t.tl ....... u porta pwa udl<neôo de .....w.,;io dtsipoolo 
para o dia ' dt sdt:mbro dt 1015, .. t boras. 

l'JWC' N" .. J!!!O<I-IDC!clilaçio 
A.: JACIRA DOS SANTOS COM!i.S • Mv. Joan e Sõlr• Dlls 
R: HANCO 00 BRASIL SIA - Adv. Nuwt Sao .... 
DL~PACHOz Mta.irc.te-ac: 1 auton tnbrt a tto~Ndl.çâo. ao pnuo tk 10 
diM. 

PIOC rr 4H9105..::: 81Gfa t Apntllláo 
A.: IIANC'O VOLKSWAG~ SIA . Adv. Jos4 Aatoolo !.co) d.l C.:ull• 
R: HELDI:i.R JOSÉ !'.ARNHIRO DE SOUZA- Mv. '"" 
St:NTt:NÇA: lslo ~tn, , ... fuod.uwatu ao act. 2,9, U, do CPC, juJau 
extinto O rtilo te [K~ da ptllp(io ela .. ra. Ü~~ o comptCSe aiYif. 
dt lnalbaatalo llo nlor dtposilade pdo reqotrido a I. U doi •la.. 
hi.u• H t'ákulo, iaci.l'lf.Ddo o rtq~~~trido ..-. rec-oDwr as ·t"':Mlac ftJaals. 
P.R.I. 

raoc rr Mtos~ Rusc• c A""..-
A.: BMCO OIBP.NS S/A • Aúv. Jooi Aaloollo Lal d.l CwW 
R: UEUIC ARAÚJO llA SILVA- Mv.'"" 
SENTENÇA: lsla pnalo,. CotD lb.JHbu:aonlto DO "-'L 269, 11, do CPC, jaJco 
utJato o rt!ilo , .. lace da ~io d.l mora. 'tqc:f*Hf • a~, .... de 
ln..t.Dtalo do •ilor dtpc.dtado pdo requerido 1 tU. Babea:t 10 cikukl, 
laii.,JHM)o o nqurrido para ntolbu 11 CUsiJ&J ba. P.ILJ . 

li!OC.~B-otA,.....oio 
A.: flANCO DIBENS S/ A· Adv. Jnd A ... olo t....J d• C
k: AI JCE NEVES MA TEUS - ·Adv . .m1 

SENTF.NÇA: blo posto, toiD !Ud.-o u on. U9, I~ do CPC, Ju!Ko 
cs:dntn o Crit. tlll fM't lia porpçlo da 1110,._ EsP"(HI' o alvari ele 
ltYantanttnto do valor clt:l*itlclo pelo reqlatrido a r. 26, Bldnsa ao d.lcukt, 
U.Ua.udo n rcqu,erido para ~olbtr as (•tal ÍIMil. t'.lll • . 

fROC N" 4U410$ - JadeniuçM 
A.: C-ARLOS ALI<URTO MARUUES rll:ANI,;O • Adv. Au M.,..rid.l 
M.J"QU~U f .-do 
R: tlill:AR COM~RA, VE:'IIJA I! lX>NStGNAÇÁO Orl vElc:t;I.OS- Adv. 
AlbuU> ~I Akolu11bn Tobd<• 
DESPACHO: M•llfttsiHC • IYI.On sobn I C«tl.ala(io. ., JI'UO .( Jl 
dioo. 

PROC N" fiOQ/M - M .... odo do Sttu,..ça 
A. : BENEDITO MORA E.~ llt: S0JSA E OUTROS.-· Alu Sul'olo 
R: PRESIDENTE DA COMISSACJ f.XAMINADORA DO •ROU!SSO DE 
SF.IH,'ÁO INTERNA PARA O CURSO DF. FORMAÇÁO DE C.A!'oOS- Adv. 

""" DECISÃO: ( ... ) Pu n.IQ ruõa. coectdo • limln11r plti&uU pwn 
dttendur 1 ee&otldttdt <"O•Ivn qut dt JCOIISidtn a po~~tu.çilu nlallu l ............ 
PBOC N"~-RIII<OoA..,...-
A.: RETGI~ A BRANOAO ta.40S • }ldv, Gcr~ .... Arirlo do Siln 
R: ED,IjllSON lOS~ !)(),<;SANTOS BAIUIOSA- Adv.-
u •:sPACHO: laH•· .. • ,. .... ....... pono - c1t JMM"""io 
dcslpodo pan o •io 6 •• MCUibro clt .!OM, lo 10 bw.. · 

rBOC N"4Sl&JM'"=Maadadod.St~ 
A.: A!.C!LANDRA SANTOS 00 BECO · Adv. Alu S....oio 
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R: P:\f.~IDENTF. DI\ mM~<;.~AO P.XAMINI\IlORA DO PROCESSO DC 
SUJ<';ÁO llli'~.RNA fAli/\ O !'URSO nF. FORMI\ÇÁO DE CACOS- Allv. 

""' DECIAAO: 1-·l P... ...., oukt. <aoocc4o a u .. ~u< pld<uda ,..,.. 
Mt,....,.l _,oridde C"NC~ CfH ~ • f'Ob'-<'10 rd8Uq às 
qucst6tl 17 t «1. A q~tttlM 31, 1 11n -Ut dU &Muida DI) ~lutu 

~ ·-elo INrdlll r..l, pdo q ... - nla(.lo ........... ......,, 
(,_), 

f&OC. 1'1' 4117/1}5 ~ Mllll4bdo •• ~· 
A" NhURATANII\ PEREJRA DA SILVA· i\llv. /\lu Sampaio 
R: PRESIU!Nn: UI\ CDMISS.\0 ~lA DO rROCJ:..;sD DE 
SELEÇÃO INITJINA Pi\111\ O CUa50 DE fOR.\IAÇÁO DE CACOS
AdY.D.I 

DECISÂ.O: Oieatc do ... ,.~., Wtftro a liminar. Apót u kllorl~U(6c-' 
pre:.tadu pc-li •tnrtdade toatora. abnm-n vbt u ao Mf'. 

PROC !'f' W,1ti- Mando .S. 4t Sopro.ça 
1\.: FRANCISCO ROBF.RTO FWI~~JRI\ SOIJ1A • 1\lw. 1\ku Sampaio 
a, PRESIDF.HTE DA C:OMIS.~O IOCUUNADORA DO N<OCESSO DE 
SEL:ÇÁO INTEIINA PAJII\ O CURSO IJE fl>kMAI;ÁO DE CAGOS -
Ad ... II:D 

DEC ISÃO : (,_) Por ..w ru6a, cont<do o lilaóJrar pkilelido pan 
detcr iDÍaAr tllautorid.dt CMtota QM 6ttconskfrn a poahaaçio rN.tlu i 
qucti•l1' •• ,~,('d.I.Mdo • ~ • • rd'tnntc ~jã aku(lkll 
pt'IU lmpttral:)c.t (_). 

PROC f W7.11= Rtiatta<a<io .. Poat 
A : lOS CARLOS DE rAULA • 1\dv . ...,.,. elo halo Mod,._ 
R: DI N/\ IR MORAES DE PAULA. CI\RLDN MORA'~ OE PAULA, CARLA 
MORAES DE PAULA 6Ci\RLEN MDI<i\ES U~ PI\~LA-Adv. an 
O~SPAC.:.fiO : J•~ 11 ,.,t• aulura para aa4UMla ck j.a.Cifk:.ç.lo 
d a.J&nacla .,.,.. o dia 17 ck .,t»to 4k 1005.. M lllt«M. 

O prnk:11'<' 'apcdknk Kli p~bliC"'do aa forma dõt lei t ~fi,. nu luc•r ~ 
~ume. lbtlo e~~ nc;t.U ciciM:k de M~ (A.,) . .. ._, liue.ue 
AJcnt .. r TrirdK!c kodli&vtJ. o cbzOoenfei e c.u. Judc.r Vilhng Nl..o;cimtnto • 

Ch<tcolc "'"'"".,•""'-:EI~~ 

~Secretaria 

Julzo tia •• vasa C Mil o do Fazend& Púi:Aoca 

Jub de Dirt.ko: Allúdc Maria tlt huJ.a 
L11t& lk Se«tt•ria: M.w.ra Elilhl:d• Dias do C:U..O 

Eapci.IM:nk lic lntim.açio do dia J.UI'r~. pw• cif:nd~ tb.~ p;arCt< c 
ad..,o~lb-

:~~~~fN~ ~~~ Adv. Efti'MM kikiro 
R: ROSIVALDO ROORICUCS DO.~ ANJOS- A6ol. [,..ldt M'-"a 
oe.sPA(.."HO! MMifak• • ,....V aut.ora. 

tJll~- E>cW<><> 
A: "-'>''fAOO DO AMI\PÁ · 1\dv. Odir Ma...S. 
R: M, (i. UUARTli.UMA-Mt:. - Adv • .a:o 
DESPACHO: I~ • parti' -.&ora pan lmpWdoar o rritu na 411 
hons,,....elo.~&o. 

~~v[ ~~EK~~LOS LTDA • AJv. Roabt Sify• 
R: MARIA t!LJúTH l>ECA~TNC)- Actv. as 
Ul::SPACtlO: t.ti•·H • parte ........ pan Mn1ub._.r • fd lo c• U 
horu, P'•• de a&iaçio. 

fBO(" Y' I41J/IQ-I!x~ 

A : SE.VEL - SEVERO vEicu~ t.nlJ\- AI. ... Ku.Ge .!W.Jn 
R: WALMIR CARMO SOU7.1\ IJMA- 1\dv. an 
Ul:.SPACIIO: Intime-M: a p:utc Ml4on P'n. impul111iot\:lr o r.:ikl em ~ hor~ 
pcn:. OC t.'Aiinctio. 

~~-bc<IOÇÃU 
1\.: Ri\IMUI'OO M(ll'(f'tl~O DA SILVA E MARli\ J<J:>>. SOUZI\ • i\llv. 
M .. ririoBNp 
R: CST AOO DO 1\MA~.\- Adv. Momo. J. Rd1<,W do Souu 
DF..SrACUO: Mmiltsl.t« • parte •~&~wa. 

f&!!'~ ex.a~ .. 
A.: DOMê:STil.A k f .'l llA · Adv. Cu:aecnaJoNdM ~ .. 
11.: 1\SSOCJI\ÇÃO nos M!RVIDORES OI\ CÁMARA MUNICIPAL DE 
MACI\PÁ - 1\.Jv. xu 
OESrA<.1K>: lati~DC« • parte aliH'1l ,.,.. baplllJ.6Drur o fdlo Ull 41 
........ ,....eloalla~. 

eJ!QÇ, N" "l.l!l!t- t;.cruo;:õu 
A .. ~MOESUR - EMI'RESI\ MUNlc:JPAl. DE DESb'NVOI.VIMiiNTO E 
IJNIII\NIZAÇÁO DE MACArÁ. 1\dv. Dfbon& S.t'Jii 
R W.\RII\ DO SOCORRO I.()Hi\TO UM/\ E IU."'ILOO lllSTI\ SEI'(/\ 
AdY. s.u 
Of.SPACI10: lati~ • ,.rtt •utot'll para t.,-tn.u o ftilu .,. 41 
bota). pna de ullaçie. 

tR!!C.N" 17~111.-JWul.o• 
' A.: LElJJl JOSÉ HAAS • Mv. Ulio llo.u 

R: 6STAilO llO AMAPÁ · i\llv. Au CBio Dohollarllm 
K: 10~0 ALBERTO ROORIOU..S CAP111t:IUHH-Ad•. Matdollr;udn 
R: IOAO U~HRIOUE RODRIGU..S PIMEil!'EI .- Ali•. Jw Mo rio 8otbou 
11: t 'ONSEUIO COMUNITÁRIO DO 81\II.JQUE- Adv. Adld Dlnl< 
Dt-: lriiPAC.1tO: hto~ • putn,.... ,..,. ~r-.1'). 

~JillQ.-EunoçAo 
A.: MANOEL RA IMUNDO AJY.Vt'J)O DE SOUZA A\fv. Jadnur Lop«_l 
K: ANTONIO I'ONTE.~ l· hRN~JRA-Adv. au 
IIJ.:S~ACIIO; lalim..., o pertc ,....,.. poro ,_to do< """'do corta 
pn-nl6rla. 

e)IOC.~ !:AtCllçk> 
A : KANW DA AMAZÓNIA. S/A- Adv, Jtnl C6Ht Sul.ot Uru 
M. NIU) GONÇAL\'f:.S OUMON1' - ,..,..._ ru: 
OESVACIIO: latimt·JC' • p.r1e MtCor. para i.mpal~onar o fdto rm ._ 
b•t&l, proa de elllDçlo.. 

r&!!.'~- F.>tc.çlo 
A.. ESTIIDO VO 1\M/\PÁ • Allv. l.ldl< Moc.do 
R: LUIZ DI\ SI!. VI\ MtrfA, JOSt WIZ DI\ SILVI\ AHREI! E ROSEM ikO 
ROCIIi\ t:Renc~- A•tv. GuvniauACKioda Silu 
OESPA<.:HO: Intl-..-M • Plr1t auton para i•,...tl;ioa•u· o fthn c .. 41 
tu~r .. J , pcn• de o lilll(b. 

~~u'6 ~~~v. l.8õo.JoH llo.u 
R: JOI\0 81\llST/\ PJ.l.ODO - Ad>·. Mor"lo VMinC...poa 
R; NRT~S AOVOGAOO.'\-Adw. CUJlhu CM111 dt u ... 
R· IOST/\00 DO AMAPÁ-Adv. AuCiliaDoboMartiAs 
OI::St•,\l:IIO: lalim.:m-se par11 • fOGI.nl-nz6n. 

PKtH ' N" llO'LW Ex~cuçio 

~.: CPA - CIA DC PRODUTOS 110 1\M/\PÁ LTDII • Moi. Odo•!lo p,..dno 
W: MARGARETE LEAL UI\ SILVA-Adv. au 
SI::NTU\ÇA; Jul!lv utiat• o pt'OC'tMOr. Mal c.a.e 4t ~ nc:. tt.rmoa do 
ort. Z67, 11~ do CPC, ds 'I"' o po.v ulon, obib que ,.....,.._, .. 
fotlmab a ... ., CW~tol'lnr pt"OQ a L 41 de KLOI. dtb:ou 6c: ,-o.ã.:n·tr UI 

•l• 1:/ov d~ êlut h rompt(ia. abaodound• a r•taa pur cuUt d. 

trloiJI dlu. B!Num ao riltul~ lnllmando o utqDCak pa.ru l"'tmmbt.r 11t 

""""r.ws.r.k.L 

(DIÁRIO OFICIAL) 

N: IIIÁO HI\TI~'TA SILVI\ 1\LMEID/\ - Adv . ... 
OE.4\I'ACJ(O: IMI•~ a parte •uton ,.n t..paldoiUlt n f'f:ilo t•t .
boru, Jlftl elo uliO(&o. 

f 
raoc tr l:229JQI - lftdtaiu(lo 
A.: FENIX TURI~MO I: IUA - Adv. Nlldo LM< 
R: El>TI\UO UO AMAPÁ- Mv. Au CBia Doloo !lbttlou 
R: ASSEMDJ..étl\ LEG ISLI\11VI\ lXI K'T/\00 DO AMIIrÁ - 1\dv. l!u&lno' 
FO(IM(C& 

DESPACUO: lalimul a ,..na pera ffi~GC.rt,..m o Qlk fbn t"'OIViC'f". 

MIO<: N"1l»''I-Exccoçlo f'oal 
1\.: Fi\ZENDI\ PUBUCI\ DO EST/\00 DO AMAPÁ • Adv 1\llooio Joaé 
DuiiiT"'"' 
R: TOM t P!!R51Ri\ MUNIZ lt FIUiDS · Mv. n• 
DESrACUO: lat.l...-se: • pane aaun pan la~p.Uion..r o rdt.o tca <411 
•r.ru, pna .. u&Aaçk. 

P80C N" WIIU. Ea~' . 
1\. : LUK éõMtkCIO ~ ~~R~SEl'ITI\(ÀO I.TDA • ""''· Utah U..v" 
AJ.ndo 
R: CDOrEMT1VI\ O~ SERVIÇO~ G1:111\IS 110 ESTAUD DO IIMAPI\ 
Al.h:. l ua Qukl dCM SMMs F'trR'Ira 
o~rACIJO: IDdme.o~c • plr1e •utnn PIR latpulsl~ ... o !fito em ... 
boru, ~rw dt: t.Xtl.Dçlo. 

PRQ(' N- l 46MJI l!ucuçln 
A.: SIMóG t! SOUZA LTOA • 1\cN, Dcob. (.."hna Abudd• 
R: s.ANDRI\ CONCEIÇAO t'I\N I UÁ~IA -""""·· •n 
DE!~f'ACUO: lalime--H • paute ntnr. ~,.. itnpubiour o frito ta. <48 
llunu., p._u de tld1Dç6o. 

~,1&1.- "'""'~"" 
A.: SIMOEs lt SOLZI\ LTliA . Adv. IHnla O.. v .. 1\l.adclo 
R: ROSIMI\RYTOMÉDI\ SILVI\ - Adv . ...,. 
SENTENÇA: JuJaa u:tJatn o ~ ..... txUM d• Dirit.o. 001 C«WWO dn 
art. U7, 111, 4o CPC, do 'I"' o pam IIUiono, o1A<1o qorc ~~~ 
IDUDUMI8 • ~ C"'nformt ,...n a f. 79 dOI 1tUl011 dtdoa dt pr"MM01'tr OI 
au. r:/o• dllfa!ndM que Utt to.pclia. abuclonudo • causa por mala dt 
trintA diM. Balnln M tMntlo, lnll...,..do u tuqlntr: pu• r~lhc.r "" 
~U.J fl.nAI1.P.R.I . 

fi!!X; N" 1A9!!11- Eaeruçio 
A. : RAOIO E TV DO AMI\lONA..\ I .TUA. Adv. llh~:to Salt"b.u 
R: INSTITVT'O MUSICAL 1\UANÇA - Mv. •u 
Sl::.vrt:.'!ÇA: JWeo u:tiato • ,ro«:SlO. JiU\ uuac de .Writu, Dln tcnlc. do 
•rt. 267, UI, do crc. ât qM • p•rU 8\tt.nl, aind:. que. rtp.lareunlt 
la.LJ~d8 I lMO. eonfonne pnn'8 8 r. 16 dOS o•te&, .Jriaou dt: ptftiiUn"tr O~ 
•JOII t/ou dU~ qut llw CO.pdi8, 8bliodua.ado a CIUIA por 8\8~ 1\e 
ttbtUt cRu. B.ban •o dkulo. illtJ•aMdo o t.u1f(;tnCt p.Õn t"f((ihtr • 
..,.... """"'P.R.I. 

~n.'ll~-F"""""" 
A.: ESTAOO IJO AMAPÁ . Adv. Odlr Maudu 
R: F. N. I'I'J<t'IRI\, FRANI' IS('I\ Nli.ZA PER(IRI\ DA SII.VA Jo JOÃO 
BATlST.\ .. l-.NRiiUtA UMA NEVE.S - Ach•. 1u 
DESI'ACIIO: ltldme•M • ~r1~ .... r. pllR lmpul\iAntr n rdco Nn '" 
b.ru_ Pl"• de: c.:lia(io. 

~-fo~ccwçlo 
A: SIMÕES A f"JA I.TOA- Ahw. Duá: C..llan~ Almtida 
R: nnt-:NORA RAlMUNOA DA ROOIACOST/\ · Ad\·. su 
SE.Nl"F.NÇA: Julco utiai.O o pnH.~ .ua di.IM lk aútilo, 1101 •~ do 
•rt. 1(17, 111, llo CPÇ, til qM a pari• •ulor&. •da qac n gu1or.ntt 
Jnt ..... • talo, tnnlonM pn,;n 111 C. " dOf I.C.OJ, dtiXOU •r: pmmonr OS 
•t•a tlnu d1U1htclu qM lhe rompdill, ~tbandoundn • uusa p.ar ruh de 
trin.U diu. &~ .. •u dk"Wo., b claudo o tseqü~lr pau ~kr a\ 
ms1.&1n.ah.P.k.L 

fKOC H"l7I1N2-Eu~ 
A.: ESTADO 00 AMAPÁ· Adv. Odir Mac:~o 
R: REREI',IICESATHU!JC. UKASIL - Adv. xn 
DESPACIIO: tll&i.,...,. • perte •uton para l•,..bioMr o ftUo e11 41 
bon" ,.... elo nlfA(Ao. 

~!IOZ.- Mnniblrio 

~;'J!~:;.·H":.~i~~~~~~T.~~IW(,'ÁO LTOI\ . Mv. R..U.. S~•• 
OL'\PACUO: lntl .... sc • ,.n.t N o,. ,_,.., icapu.b.iwar o rdlu tnt 41 
llton..'-, pm• clt utlrt(l .. 

eJ!Or...h"'J147/0Z ~ l:l!tn<lo 
A.: t::STAUO UO AMAPÁ·""''· Odlr Moc.do 
R. RIAS A><TÔNIO TI\BORDIIDO NI\SCIMfi~'TO-Mv. ax 
DESPACHO: l.nt.laMt: • ,.na a~lon P&lll lmpuWour o ldto em u 
bano., pau 4c uiiD(Io. 

A.: O. L. DI~'TRI UUIIJOkA I>E I.ÁMPAOAS LTOA • Adv. DtNJ Cb•ves 
Ala<lda 
R: COM~C - mM~XC:Kl ~MPREENDIMEilTO RfPRI!SllNTI\ÇÁ ~ 
CONSTRU(,'ÁO LTDII - IIdv. na 
DESPACHO: IA&lmw.c • ,_rtr aulon para tot u.ulfal.ar sobre- • ctrtkli.A 
elo t 71•. 
P80C !!" llJ!!IJ - Obrlpçlo 4< , .... , 
1\.: ANTONIO KOUKIGUI!S DE SOIJ7A • 1\olv. Ftnuodu J, Arooljo . .. - -R: E!>'T /\DO DO AMAPÁ - AdV. Rl)o__,n 54r;lo do \ ',..,_..!los Souu 
Fi .. 
DESPACHO: l.atlDetiHt u panc:s pera R~n.., • qnt lbt1 tM'ivu. 

r.&!!(:. r.r SMtJtJ , J.HI!Ol Cob._o , c ..... ~ar 
A.: MANtA OAS GRAÇAS DA SILVA C'OUTII'\110 • Adv. C1u1oc Nd•on 
I'I<Mço 
N.: HAJ\UJ 00 BRASlL SIA-A.Jv N~~~nri S..n.WU.. 
OF.SAPACHU: Atcc:bo o •pdo porqMltmputivo... A. coatra-nu:kt. 

lJ!.QC..N' 3437113 - t:X<O(M 
A.: C~J - Çf-'(1'110 DE EDOCAÇAO I!<Fi\NTlL L Til/\ • Adv. C1wUnl< 
M..._lõludltr 
N; (;1Rlel6 00 NASOMENTO UMA CASTeLO - A~. 0[~AP 

nF.SPACIIO: l•llmr:·se • Plr1t ••lor.a p:&n lmpub lmaa r o ftlco c.m .t8 
....... fi"UU"" ulillçio. 

~u'W't~~Õ ~NTDS . """· Jalitnac Slqud,. k s..m 
R· liGA OOS GRUPOS 00 APROVE!TAMJoRill HILCUJKICO DO 
A MAPÁ - UGI\FAr - Adv. liD 

S..:.NTENÇA: Ju~ utiDlo o pntC'tSSO. stiO C".Dme d e RMrtltl, n011 ,~,..., ckJ 
.&. lf7. lU, du CPC. elt qut • parte autora. olad11 qnc: r~ul"rllt'O(~ 
Intimada a t•to. toolonDt prut111 • I. Jl dM outna. dcb:uu de promunt" o.t 

1LoJ tluu dllil:inda' CfUiE Ow competia. abaadou..n.do • ca11s.a pot" maiJ de 
trinl.t dia. a.iu111 • cíalcalo, iaotl.an6n o tnqBtnlt pua r«<&btr a 
'"""'ll""ir.r.R.L 

raoc N" l4 wp,~: Onliaôrio 
1\.: EMPRESA !!.STRlll.i\ DE OURO l.lUA • 1\dv, Jod Coo lo 
R: SINDICATO DAS F.MPRESA.' ll~. TRANSPORTE Oli rASSACiEIROS 
NO I!STI\DO 00/IMAPÁ • Slii'AP- 1\dv. Ckwoi\millio Voo Sc:bo<tm 
OE.SPAC'H(): IMimtiD " aueon ,_,.. k ..ur...-cu sobn 01 docuiMIKOI 
J..wlo< • r. 1111%44, •• ..., oliu. 

fi!OC- If' ~·Col>l'llll(a 
A: SAI'õORI\ MARli\ DI\ COSTI\Gi\MI\ · Adv, Jotl1>u t_. 
R MUNicfPIO DE MI\CI\PÁ • 1\dv, Jotf ""'rl<aet elo l'kodO<lÇII Diou 
SENr~<."A: J\Dit u u.ptn.Cu. Julao proecdtrahe o ptdicfo L"OGUdo na la.kial 
pan cuad1.aw o M.akfpM de Mat:apj ao JMC11Uentu de R$ I.A.U, l.l. 
rt.t~rc.Mn • Gnü.ficac;io • Ocdke(tq EsdwJt'&, • Sucln Maria ela t:Mta 
W... pelo txtrddo do ~t.aQktirio Mu.tcofJMl, " ptriodt~~ de futRI~ de 
1991 • 01..W dt MOI. ~ .....,.., ft rio eo f*P'""""CO dt j \UW d• aont 
1 coatar da cit«.io t CUf"l'ttio a:tODdJ.rta __!.partir dt .-adu w tr""anur 
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dtYklti. dU~ de crad!keça.. E•u.teo o PNK"tttu I."Oal aprcc:laç6o df 
.trit•, NC Cll"DD\ du ort. Ut, I, .&o CPC. Condteo o d.tmuddo an 
paa•Dtolo dos .. ODOT"4rios ..SvoaUd• M nlor dt RS I()Q.OCl. JW)I( ttr•o• 
do •rt. ZG, t .r, do CPC. Dtis• dt ~ú..ao c.• c•'-" prou ssu.all c.a• C.« 
do l"""''io d< 'I"' co• a. P.R.L 

tKOC rt= .l4$JfOJ- F.naaçio 
A.: RE"ITON MATI:AIAIS DC C:ONSTRUÇ\0 LTI)A • Adv , Nildo JM .. c 
POAtts Lekt 
R: IRMÃOS ARAÚJO LTDA- Adtt. ns • 
SEN'Tt(,'A: Julr:o utmLo o prOC!HSO., Km UJlJDt d' mérilo, DOS ler~ do 
art. 167. tU, do CPC, eis cpe • parte .. lera, áod• que rq:ularftlM'
hatita.~tb a tiiO. c:aNormr pron 8 r . .W dts 1U10S. cttbou dt promcn·tr ~ 
a&of tlou dill~~ qut h toiU~ ebaad•aruSo • ca1u por ... ,. dt 
triata dl._,. R.aiu.m ao c-ikulo, ;.1lellltdo o t:li!CIÜenlt pan retl)lbt:r ~ 
Custai ftnlh. P.R.I. 

~JUGo'e4 ~ ~"'l~ilo d• t'ooiOI 
A.. VAIJ>f.MAR VITOR AMAZONAS KUY..JMO- AJ.., Rivaldo ValtoLt 
Ynirt 
R· MANOEL I .OBA TO SANTOS. Adv. M8ril AJrionc- Moottiro 
Ol:SPAl:UO: Sobn u tKW aprt:Rfti..Drd.u ~irutr o aulor. 

PBOC N' J9J211H - Col>roOÇJ 
A.: RIZADETU U~ MCNI:l~ JoARIAS C.ONÇALV~S 1\dv lary Furtaolo 
GoQ('alvtt 
R: ESTADO DOI\MIIrÁ - Adv. Morcti J , Rri~dtliou,. 
S[HTF.NÇA: AaU o npostA, ~rila.ndo • prdiaü.arn d• lílMpendt nõa, 
fiti~io p.au(YO IWt.WMio ~ prucriçio, ju~ prvcrdmtH M pt'didM 
rOI"D11.ccu~ aJI laidaJ, ~o • riu • lDC'Ot'pUn&.r ltOr \'mcimenh• •• 
a.tun." papr·lbt1 iaclus h·t to• 01 ntk•N inrklto1b em CMKraJ p»~c.lm 
4e natun .. a .,.t.ri.t: •) dr: 11111/199'7 • 3l/OS(ZU03, o torrnpondtalt .-o 
pan:catual dt 11,98~. d cc:otnte da tquJ\"oted• tlti('Yu d• chita c: coavtrsln 
4t URV tllt Rnl: h) 41e l&brW200l • dtUJabro.'lOGl, u totnspoliWltntr: ao 
plil'\."t:nhul d.• 11.5'- dt n JM&cjn u'-rilll.lllddtote sobrt • baac dt: d ltulu 
já .. ~u:x.da pdOII U ,91 .. ; c) 4«. rnr:n:i.ro a ... wnool, li! difl'NI'l('WI 
d«<n"W'I.o 0 i.nc:idi-Dda 60f 11.59:. M•t priria ~io dOE lt1ft9,. 
O .,.nLIMilt Kri ec:ruddo de Muliu(io •ooc.lária pelo INPC' • rontJtr d1.1 
nodateiN• dt cada partd .. t dt ju.t'Cii: de mona •• 1.,_ • o mts, dQ.d, 111 

dt.açH, UJn.Vl00.4. Arur6 o n!lJ. •iodà. L-um M): roua., •nlec:ipad~ pd• 
autora, t co• o, M11oniriol •o .s~up.do duto. nrba que. com l'uk•ro n ... 
V.tl. - I ••• do crc. ftxo tm RS 1.800,00. Se.c.tn(l •qjtit.a 111 rtDlHU 
or.n.L r .R.J. 

l&K:..IC..il.iM!i: lld..wor.lo 
A.: UMrEL- UMPEZA URBANA LTDA • Adv. Jwac:J Borat. Jud Ntlfl 
R: TRANSGOLOE LTDA- Adv. P'lli"»>G dt S' Gakao 
Dt:..'i/ACHO: latiiDtln<M a partu para a~Waria prtJitni~r dui~nMda 
puw o di• IS dt MltJnbro dt l OOS, "-> U bontS. 

lf:lllí'. ~ -l::aoct><'o 
A.: BANCO 00 BKASII . S,fA • Ach •. Sand ra Oli,rl,.. 
R: ONEOINO MIKANOA - A.dY. \ U 

DESPACUO: Intime-'« ~ p!ti'U Mtton para I•JH;Ik~r o fdlo tiO 4A 
hoorH. pm• de udn(fn. 

PROC N" ,flfl!t4- Enclt(b 
• 1\.: ~SOCII\ÇÁO AMAPI\lli<S!l UE ~NSINO r. (;ULTURA · M• Olltl 

Artur H.J.rrtt Borx.u 
R: PI\OLO ALEXANDRE UJ.Ii\ SENI\ E MI\ MII\ 110 SOCORRO I IM/\ 
SENA - Ad.., au 
OF.SI'AC UO: tntl~ • poat1t ...tura pan lmpatdorur o rrit• COI .tK 
honl, paaa tlc. UÜD(io. 

r.gpc·. N" 41~.~ lndtalu~ 
A.: JOÃO CARVALHO DA SILVA - AcJv. C.,sJo(..,orl.ttl'l~(;•rvaalbo 
R: AS.~OCII\ÇÁO DE SEGUROS DE P..SSOAL 00 IIN ASII . - NiPEB -
Ad-. Pauto MIUricio dcs Sul• Marido 
R: PORTO SEGURO OI\ D~ SGGUROS CõERI\IS - Adv. IJa•ld• S.... 
OES .. ACHU: lati••'" a pwlt rl pan se maaircsur Jllbre • proposl,. dt 
bonor6r'k).J puiclais. 

l'JUlC. N"~l'ol>ro<l(a 
A : IM I'OMTAOORA SIMPLE.X LTDA • Adv. Jo1hnar Lopc, dno~i Sul !A 

R: "NIIr/\1. - SINDfCI\DO DOS TRI\Bi\UII\UOR•-' OU MI NIS1'EIIIO 
OJ\ I>"Ai'H ... OA 1'\0 AM APÁ- Adv. PedC"O dt hula Rod~ 
DESPACUO: l nLIEDtCIII • aauton pant Uulicu • "" tack~o da ri. 

!'!!OC I!' 42Wth F."<"(io 
A.: JOSI:: MAMlA OA Sll VA ~1LHO · Atlv. ún a -.a próprW 
N: I.INUA MARIAOU VEJRAOUEIROZ - Adv.Ju 
Df..~PACnO: l nt.i.,t.ott 8 p.artt IUIV1'8 p.l"'ll lm,uk!M8r o frito tiiJ 48 
hnnu .• pc..121 de u.lJaçlo. 

I'IIOC H' :129110:1 - Exccuçio 
A.: DOMESTll.AR L TO.\ · Ad..· C•~ru Jaú d• Slln 
R: ANTONIO CARl.lJ~ l..r\~iAKÁO UA SILVA- A.Jv. ux 
DESrACIIO: I.Ü.X-ie • ~.u autoca pan ialpYhiua.a-r n rcWn ur 4H 
kor•1, ptn• dt n~io. 

~JI&1)4-C.obr.n(• 
1\.: S' \BINCI llhOI.IVt;!RA t 'IJMÉRCIO E N" VCC'oi\ÇÁO ~:A . Adv. U.J:<U 
1.....,.oço Rool..,._. 
R: k.1 - 11>Mf.II('IO Jrt SERVI(OS I.TI>I\ - Mv. liD 
DESPACIID: lntimt..-c • parte • Cora pan l.pa.b;iour ., lrilo ~~• 4H 
bu...., pcoo •• udnçjo. 

eJWC N•,fJIMH-M0111tótb 
1\.: CENTER KENNEDY CDNÚChl L'fOA • Allv. i\oloalo Kltb<r 4t 
Soaa dot s-t01 
R: MARIA 00 SOCORRO COSTA SILVA - 1\d-.·. s:n 
Df.Sf'ACJ.fO: bUi_...M • partt auc,... pU'II bupui.Wuour o (cito em .Ul 
lan~ pcaa dus.Linçio. 

filO!: 1'1" il121H - Encoçh 
A.: OOME.t;TII.Aft l .mA • Adv Caant:raoJt~~~d<' Silva 
R: G .. :CWANA .,lNHEIRO liA SILVA 00 PONTE..Irt - Ad-.·. sn. 
SOiTENÇA: Jtdro n&iuto o pnKDIJU, cuaa tu•e '' IQérilo, DOi lcnnus do 
.-rt. 79.&, I, do C.W • .", d. .-r :apattt rf tfttuou n pac~al1ll"rrlo iAt•ual tt.. 
dMda, t"Onfonrw i.afot1118 a pule .uton • pdi(io dt f. n bel.._,m .w 
ritndo,lo!Jrundo a ~'I'Mricb !NR recolba- ac. cmw Rub... P.R.L 

PROC ,.,.. Wt~E.ut.~~ 

A: IMPOitTADORA E EXPORTI\OOICA JM, l .li>A • A!.IY. Klili.a mtkt 
R. FÁBIO OAROOSA DA SILVj\ .. 1\dv. tu 
St:NTtNÇA: E• potitil, Uo coabcro t» t..Uf'ZOI ~- pela ••Jor•. 
auJJ! CGdo l MGimça Dll fOC"CU totDft prokrida. 

~~Ordiúr&. 
A.: ASSOCII\ÇÁD OOS SJo.NVIIIORES MIUTARbS UO ,.. lADO 00 
1\MI\P'I\ - Al\MF.M' • Adv. Vk-entt t:nu. 
R: ~lADO DO AMAt'A - 1\d'l, iUimut~do Sti'J,io dr Vucoatcllos SnuiA 
Fllbos 
DE:SPACIIO: Oc:ftra. Abt~~~m-4t vtatu. 

R: FRANCISCO LEONILDO COSTA OARRf!fO • 1\d'l. Oc.tro Rordalu 
J únior 
R: HEJ.JO JOSÊNOGUEIRA ALVES- A.cJv. Pedro de. P•1.1l.• kndrig1~ 
W.: .. ASS I C. R S. LIDA - Adv EJi1111: S11lviano f.uia\ 
R: JEF'f'F.RSON PA URO t:'ASSI - A1lv. ~IIJ S•hiiLIIu ).~llf'i•• 
OE.SPACHO: Oeltro o pedido dt rill• rurmebda 1 r. ll8, ptJo prazo lc&,al. 

raoc "'"'''"'-- ~o~ .. h4N 
A.: CENT1!R KI!NN~»Y COMÉRCIO LIDA · 1\.:V. i\JIIonio Kkl><r de 
ScNza d011 ~MOII 
R: ANI\ SOC"ORRO f-1-I..N.Rfol:IRA ANANÂJÀS - Adv. zu 
Df .. s.PACHO: l•d..,M a pal'tt 8ulon pan W'lpu .. ionar • rdto em ·:1 
boru.•, pcDII de u ttnçfo. 

PBOC N' 4l!llt.J - F.U1tU~6o 

A.: Cl:NTER KENNEDY COM,:..A.(' IO LIDA ~ AcJw . .tU&Dilio Klt:btr do 
s... ... 

Jt. OOMtNCfOS MA(íNCJ IM: ALMEIDA - Adv. u:a 
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DESrACJIO: lntlae-M • parte ~tulon ,.,.. lapclaklou • trilo ~ 41 
hor~ peu de uti11fk 

~~:Em~ 
A.: JONAS AlB~.NTO OOS SM,.OS · 1\dv, K011ald• Saatut Aaunl 
R: JOSt I!IJSON CARDOSO Dll SOIJZII - Adv. ux 
DESPACRO: l•timc-tt • pilft.c o.tora part '-tpuhiour o rdto «• 41 
t.onn, ptnl de u.lin(iO. 

~:Eu:c~h 
A : C'F.Nl'Ek KP".NNEOY COM éRCIO CrUA - Adv. ~~ Kltbcr do. 
SaDIOS 

R: fAotANo Jos~ BUEARA r cRmRA - Ad•. so 
DESrAOIO: htüme..sc: • put« ...tor~~ pan Wpl.biuAU a re:ua u1 48 
ltoras, pua de utiaofào. 

.taru:.1i: ~•I Ml.1: Co~Jruo, .. 
A.: C:FNff.R KENNEOY COMERCIO LTDA - M v. Alllnt>io IUtb<r dot 
Sutot. 

• N• RElMI\R COMI!RCIAL I.TIJA - Ad• • .r.a 
ot-:.S t'At:llO; MaJfntNc. p.rir IUiuta. 

PROC N- :H2ltt5- ErrcurJo 
A. · ('EN'TER KI!NNEDY C:OM~R<.10 LTOA • ~·. A•tonJo KlriM:r deu 
~tntos 

R. LUCIA Ht~A SI\N'ft'JS OE SOUZA·· I\d-1. us 
O[SPA(.;UO: latimt-w a parte aolon pan f.,publo.tr o ftito tlrl ... 
~pdadtulinçio.. 

rw{)( . ,. +Ylfl$ - Moa!~ 
A.: CrA COMPANHIA llE PRODIJTOS 1>0 A."APÁ LTOA - Mv J•f 
Ucsri~w Neto 
R: C. M. DASII.VA-ME-Mv. xu 
OESrACIIO: Maalr~ttte..e a par1• ..torL 

~~Mooll'rla 
A .. CllNTER K~;N!'ifDY COMtltCIO LTIM - Adv. Alllooôo Kltb<r dO> 
S.010'5 
R: KATICIU:N~ AMANNÁS VAU!S - AtJ~ . na 
Dt:.4irACffO: Jn1ln~t a p1rW MII.Ort ,.,.. 1.-,pubioar o tdt.o •• .a~ 
honts. pcn1 dr uti~o. 

f.IIOC._I'I' 45Ulli.: ü_.. 
A.: f.QIIINÓI.:IO TURISMO L1lJA- F.Pr - A<Jv. Jaodl14 s.-o dao U.11as 
N: I.I'.(JNI(_"E DORGCS MElO - Adv au 
DF ... ~PACHO: t.liaN..c- 1 parte •lon pana lm,.trJocw- u lrile m 41 
Mn-:, JM'N dr ni.Ü:IÇ"M. 

eJlOC ~4UWS-M011ll6ria 
A.: CENTI!R KENN>l!Y COMáiCIO L'I IJA - 1\d><. Aolooôo Kkher dos 
Sool .. 
R.: CARLOSAU(.iij:.IOCA~ARA- Aüv. Jn 
DESPACHO: I11UaN1t 1 pl&ltt • ......,.. ,_,.. l•pebloelr o fdto t• 41 
bo""' pno dt ui~ 

Dlll{;.N: ...... ~ ~-16ria 
A. : AkMA'l.f.M f'OkTAL.eZ.\ • Ad\', Nlkto J*lt I'GaLIS I.Aitc: 
N. Nhl.li"ALDO DE OUVEIRA IIAMHUSA- Adv. """ 
DESPACHO: Maaifc:,at-H e perU auCon. Hbrt a nr1iüG df r. 11.,. 

.r.B~~..,: F.2tnl(io 
A : MARIOI AI .VF..S DE MACEDO · A6Y lbf•d J, U..rfm •c S. 8oeu.,
R· DORIMAN NUORIGUES DE OU VIJRA E OTIIELU .. ARl iNS 
1..6ÓNCU) ,..ETO- Adv, xu 
DESPACHO: lnll_,. a pattt -. poro lotpubôoear o fdlo .., 41 
..._,.... tk allaç'o. 

~'I!:=Onllúrb 
A.: LUC".AS IJUS SANTOS ANDRADE - Adv Wlllooo A&oõodo Vôán 
R: E.CiT 1\IX'J IXJ AMAPÁ - Adv. •n 
k : AM APÁ P.Jt6VIo6NciA A .. U'Rh\1 - Mv. Roedy do SncotTo rndu 
Colei"" 
OF.SPACHO: I..U.t-w • ,.~ ... ,,.. pen sc ..mraur JObn a 
ront.,.IJI(6o tb AMPkEV, oo pruo dt 6a b. 

fMOI: N".f611tll:S " ü«""(io 

A.: O;Nil:M KENNt-:11Y C:UMf.RC.:IO t:mA • Adv. ,._._.. Kkltu t&c. 
s-.. 
R: JOt:.l. MAO lAUO NUC:U~JMA -Alh-. lXII 
DESPACHO: Maaifaa.-w a ,.,U: • ......_ 

••soe ,.,... 44it!OS - Euc.ç-io 
A:: CREFISI\ S//\- CREDITO, F1NAN<.1AMbNTcJ f INVESTI MENTOS -
A.Uv. CW1111 .a..olllllll 
R: IRACEMAR UMA IJAROOSA- Mv. au 
DESPACHO: JDlimt:-a u p.tr1c IUion ,.,.. i•pu.bl ... r o rti6o r• .U 
horas. pma4t rxlieçto. 

PROC N"4653,~_.,- Mtotl"rl• 
A.• f()iJAOOR MaTOS L TOA - Ad>. S.allt Sic'-'Ako4 ........ 
N: (:ANWS AI'<TONIO NEVES DA COSTA·- Mv. 1D 
OE.~YACHU: l.u.iN:..,. a parte allllon ,.,. Uapulsioftar • feito ... .g 
Mrfl. ptU dt uOD(to. 

fito<: ~~~ t:.l>orp à útcwç6o 
A.: IJIANA UMA BARRETO · Adv. J..t Loiz A-rol Ploprllho 

• R: SOCIEDADE 8EI'IH1CEI<TE SÃO CAMILD 1\dv. 0...1& Cb..-a 
Almt.i,. 
OF'.SPACitO: l•lmt...e a parh autona 1*111 i•pWif...,. • fdtn te 41 
Hru. pc:n1 dt ntia(k. 

~~l);w;:;,~=çE:r,ri~. FlNAN~IAMJ;NTO E INV~SI1M>.NTOS -
1\.J .. . C'«lha Ruscnlha.l 
R: DENF.OIA OA C.IJNHA NUNES - A.!v. u• 
DF ... ~PACUO; 1nliDI:e.-N a p&rtr ... ..,.., ,.,.. lapakJolw' • fái D ti'W 48 
bo,...pcaack:n~ 

rJ!ll(:. N"..Mli/ll1: M•~ório 
A · BANCO DA AMAZÓNIA S!A • Mv. GQclo C--"" 
M. A~NIO ARMA.'<DOGEMAOU[ DA SILVA- A<Jv. xn ·. 
Ut:Slo'ACUO: la.U.a:a • aUion pan j .. tar '-tra~Datto pr"OCW"atirio ca 
Udllu. 

esur rr tillltS - Moakóila 
A : Cl!t-'TCR KENNEilY CO .. >.ML'IO LTDA • Mv. AIIIOGÔO KltMr dou 
Sonluo 
M: t7.ABEL 00 SOCONMO MOI)NIUUES ~ASCIMENTO - Adv. xu 
DESPACUO: lnli~nNo« a rartc -..&on pan leptdNoillll' o feito c:• .ti 
hor.a. prna dt t~ 

~lQS=-6<1o 
A : rv.NTF.N Ktl'NEnY COMáiCIO LTDA - A<Jv. A.olonlo Kkb<r clot 
lõerdao 
M: Mt:GINALDO CALVÁO DA ROCHA·· A\h. as 
or.srACJIO: , .. ...._ .. a PN'k atttwa ,.n &.pWsiour u rnw ... 41 
........ ,.... .... ,.;.çao. 

l'l!!lC H" flllti= ~ 
A.: OOMESTILAR LTOI\ - M<. c-.--Jw da Sll•o 
R: IIELAYNHIA.RIASERitA mt.'11NH0- - . Sis 
DESPA<:HO: MllllitnW ... a peru_,,... ....... a ...rtldlotk t IIY. 

rKOC N"17.1li!I5 ~ J~aoValo<daC..o 
A.: J. L SAI'<TOS. C,IA I :rDA • Mv. J-l.opft doo-
R: SILVANO CEitOUElllO IJ .. A - Ad•. Lub llinw<lo~l.., dt Aall 
DES~AOKl: I~ 4e cabo ...... Sih ... o Co ....... u- poro .. 
....,_..,sobre ai~M• ... .-.a.~ uad.co ....._ 

PRQ{', r.-fl+!/115 .,-~ 
A. : JACIL.MA lAVANf.S VITUII· Mv.llôu Sol-r.
R: ESTI\IJO IJU AMAPÁ - A.!> . ... 

(DIÁRIO OFICIAL) 

DESPACHO: 1-., . • au1Dr1 ,_. jUIIÜr M\11 tth 6lll_. tolltn:· 
~1.11:1 a"' autot. 

Comart~ ttt' Manpi 
Jab a da~· VAra Ch·fl c Faxtnda PUblita 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prno .10 (lrhllo) 11ias 

O De a lo r JOÃO Tf.IXEINA llr M/ITOS J l fNIOR, Jul1. dt Dlrtlto 
Sut.sclluto t'm t'nrtltío na ~· Vara ( :in •l t' de f•'l.t-nda PIÍibliu 
cb (o-marra de Macapá. Capillll do •;dado do ,\mapA. n• rorm• 
daltl . de. 

Fu u bcr • lodo~ qur o prH<"ntc EDITAL ,.lrc-n1 ou dtlt ti"''"'"' 
C'Onlltdmt"nlo, 'isando a lmpu~nt('IO dr t"\'UI•als lnlrrt'uadtu. 
q•• rw-r Hl!! Juf7.0 w- protC'ISJ uma A('ÀO 0 1-: RFTIFK.AÇÁO 
ti' 4()87:"2005. o"dr fiJrUra corno rrquutnr• JOSE ALMEIDA 
F~RREIRA, filho dt FR/IN<'ISCO DE AWEIDA FF.RNEIR/1 c 
Otl.A NUNES DOS SAN fOS. aln,fs da q•al pr~tudc altcru 
• data d~ RU aasrif11C"ntn. fu mdo eo11 s1ar a da la de O I ck 
00\'\.'mhm d•' ant• dt 1947. Dado ~ pnudo nHta cld•dt dt 
Maupf, 10.' oito dias do nlf.~ •Jt•'Co llo ann 4r dois ndt t dnro. 
F.u, (Bcl•. Ntll Rabtlo da Rotha~ C'l••r• dt s..-r•lorl>, 
tonf~rl. 

JOÃO Tf.l . 

c:'omarn dr Marapj 
J11lto da~· \'11ra Ci,·tl c d~ fo'a,.rnda Púhliu 

t:DITAI. m: IN'I'IM.\Ço\0 
(pram: 20 dlos) 

PROC. N" J771~ /lçon C:~oldar d,· At<·nL-..ho 
1\UIOf: Jobn Cark~ th Silva Bathw•;l. 1"'-"lll\.,th: tJOCb t•;,pit ;al 11:1 Av. 
Anhln1&1 r..:a.nçn da Silva. n"' 2.'~1) J:Mllim frlic itLKit: 111 
RN: S.11on>Kuht.,, 

flNAUOADE: intinlõlr <' ;tutN, alua ln"'tlc l.'m lup r inu."''h' c 11.'\' 
~hi&'. J'l-1r.l d"eiuar tl 1\.\:0ihimcnk• d~ c~,r.oot~h linab. ck1 pnlt'0$1.• se"' 
ptm ttc insc:riç3o na dhddn ~tiv:a. 

SED[ DO JUIZO: s• V:u-a Cfvd c ..k Fa1.cn..L.1 Púl,licôi - AO\:~'' du 
FCuvm Ot-s. l.A.'tl l de Mira situ à Ru.1 Mtu-.-.:1 EutlúJ~.iu Pl.'n.-im s.'n'' ~ 
( (ftlll'· " "'h' cid.xk.·. 

Jol oT 

( 'orn.ru • \ hupA 
Jui70 da ~· \ 'ut Clnl t futonda Plihliu 

EDITAL DE INTIMAÇÃO· Pruo JO (trilllo) dias 

0 Doutor JOÃO T"IXEIRA O F. MATOS JÜNIOR, Jui• dt Ulrtlto 
Sub1tituco ~., c-urcic. .. •• ~·Vara ( 'iv~l " dt Fazrnrla Públl~• 
da Conu. rca 4c Marapli. (', vital41a r.,tadn do AmaP', •• rorma 
do lri, ttc. 

Fu. ~btr a todo; qa~ o p~fll f" FOI TAL \ir t•n eu dele lhtrtom 
tonh•thrw•to, \iYMio 1 impteltHt(Jo dto nrntnais lnttreuados. 
quo por nlt Jubo se prO<ouo o01a A(ÁO DE REliFICA("ÀO 
n• 4472: 200s, ond~ nl•ra rome l't'tJurrconiiP IVONETE ALVES 
DA SILVA, folha dt JOSE 1\LVf:S OA SILVA c MARIA DO 
AMPARO SILVA. atra"it da qual prdtwck ahnaro SC1I JtOnte 

plrl ltrn«•tar n prrnetM" KELLV, pusa•uht a damar.sr 
IYONETE KELLV oii.Vf.S IJI\ SILVA. D1do t panodo otsta 
ddadc dt MaupA, ao• cinf'O dia\ do nlk a~:osto do ••o dt dois 
mil t côn<o. Eu, ~ (8ri'. Ntll R•b<lo •I• Rocha~ Cbtft de 
Sttrttarla. f'Cnlf~rl. ' 

Co•lllrtlll dr Mau1_. 
Jub.o da s• Var1 ( 'h ·C"f c dt Fazenda l'úhlica 

EDITAL Dt: INTIMoi ('ÂO 
(pru o: 2ft dlll) 

rROC. N" I 91199 Açiin d< Eu-<uçii<o filiCIII 
Aulcr. t-·a,,:nda PúMic.1 do E!!olõldu &;1 Atn.1p.i 
R~u : Anh'f'IÍt\ AI ... ~ Mnm, com \.'1llf'-"''t\'OfM.::--t:l ~:-ril:\1 na Ru;a 
P;mnlil n .. QH~D . S.1nt;' Rita. 

fiNALIDADt:: intim.1r t1 réu. at~lnM.1ttt ~o:m h.tptr lr-..·"-rt'' ~: ~' 
sahtdo. p;~na ~.·rctuar UI\."Cc~lhínlCnlu d.1111 tu~1..1s fimi~ cJ., pntCctS.• J(lh 

rena dC' insc:ri\'!tU f'Q divida ntivn . 

SEDE 00 J UÍZO: s• Vorn Civcl c de fov....OO Pfohlio:-J - Anc1w d<> 
réKUnt Ores. l.car de Mír.a. ~itu â Ru:a Man.'l"' Eudólkt P\.TL.-ir .. ~'"",. • 

Pãg. 71 

C a~m. ""'la cidad<. 

s• VAR,\ CiVf.l . E Ot: FAZENDA PÜBI.ICA DA 
COMARCo\ DE lo1o\('APt\ 

JUIZ DE DIREITO TITULAR: JOSÊ LUCIANO DE ASSIS 
JUIZ DE DIREITO SUB.\TinrTO: JOÀO TEIXEIRA Df: 
MATOS JÚNIOR 
CHEFE DE SECRETARIA: NEU RABELO DA ROCHA 

UUDJ.El'IIE.Dí.l.DL\.IM.ls.lOO.S 

P/IRI\ C lf.!'KIA DAS PARTES E SEIIS ADVOGADOS 

OS PR!X 'E~SOS ARAIXO RFI.ACIONAOOS TIVERAM O 
~EC.UINTF. I>F.SPACHO: •qnf' os prnraln .. tos finnt C'Onl a •u• 
tramitatlo tuspu u ~lo pru o nqu~ritJo pcio awlor ... 

PROCF.SSO • • 66719910s.70) 
A(-\O:BUSCA E APREENSo\0 
Rcqi•.:BA:-oCO WOLKSWAGIZN S.A 
Aclv.:Jo~t: Antnnin l..t.-:tl cL1 Cunha 
Rtqdo:PAULO FERNANDES BRfi'O IJI:. MOUKA 
Ad,·.: 

PROCESSO o• .1671104 (Rs.~l) 

A(oi.O:EXECLI(oi.O 
Rtql t.:ASSOCIAÇÃO f.DIK 'ACI0,.;/\1. 0/1 A \IA7.ÓNIA-
ASSEI\Mo\ 
Ad,·.:rn~u:uk: F Pcn:in1 Cnclho 
Rtqdo:VKOOR ALEXANDRF. NASCIMf:NTO OF /IQLRNO 
Adv.: 

PROn:s.~o n• 302610.1 (0L47) 
AÇÁO:Bt:~A E APREENSÃO 
Rrqlt.:CONSÓKCIO N/I("H.)NAI. VOI.KSWAGEM I.TOA 
Adv.:Jnsé Anhmiu U."õ\1 da C"'unl'-1 
Rtqdo:WILSQ,.; CORR~t\ RAAD 
Adv.: 

OS PRO<'f$SOS ARI\ IXO RF.I ACIONoi OOS TIVER/IM O 
SEGUINTE DI:::SPACHO: .. ficam os prt'K'nln Autos ataa nlallclo 
lnfriath'J da paru ••tora pclo prno de .\0 dia~ ... 

PROCE-<;S() n• 451411~ (Rs. l61 
AÇÁO:t:XU.'I IÇ.-\0 
Rtqtt.:ASSOCII\('ÃO EDUA(IONI\L flA AM4.ZONIA-
ASSfAMA 
Ad,.:C:ti .. tmrk:: t- t•._.,cj,.,. Ci'!l!...-lh • 
Rtqdo:USANGELA REGINA OLIVEIRA GliiMo\N F MIColiEL 
MARIANO DE GIIIMARÀES FILHO 
Ad,·.: 

PROCESSO o• 4H.Ii0~ (Rs.2R) 
AÇÀO:EXECU('ÁO 
Rtqi<.:BETRAL. V~ict:I.OS LTDA 
·"dv.:Crio~;tinnc FiEucm.-du f'i.Tt'ir.l .. 
R<qdo:DI\NIEL WILLIAN PINTO ASSt:N('AO 
Ad•.: 

OS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS TIVERAM O 
SEGUINTE DESPACHO: · l•lln1ar o oulor pan fucr • rttlr1da. 
ao pram dt dt-1. dia l, da Cuta Prtul6rla (1tafóri• ~ dlll. tnciar 
Sf'U cumprlm~nto ... 

PROCESSO n• .H.1~/fl.1 

A( AO:f.XECI J(" ÃO 
Rrqlt.:ASSOCIACÁO EDUCACIONAL Dtl AM.~ZÕNIA-
ASS~AMA 
Ad\'.:C~tian..: F Pl-n:irn C"t"~Cihn 
Rn1do:FIJINAL\IA Of CASIHO IX'l!. ~AN'IO~ I WU)SON lll' 
CASTRO DOS SANTOS 

Ad•·.: 

rROCE..'iSO n• 793/90# 
A( ÃO:t:Xf.Cll(' ÃO 
Rtqlt.:MONTE &: CIA I.TDA 
Attv.:J~lSé ('l;iudj,, dõt S11""' c ClUIRl<O 

Rtqdo:CARLOS GIOVI\NNI BRASil . (ôAMA 
Ad•·.: 

PROCt:S.o;() n• J.II7/0I 
AÇÃO:MONrrÕRio\ 
R"llt.:MO:>IT~ & CIA Lffi/1 
Adv.:Jc'Sé CLiucht• da Si lvot l' oul nl!f 
Rtqdo:MIGUEL FK;liEIREDO 
Ad•.: 

PROCES.~O n• 462~ 
AÇÀO:INOF:NIZAÇ,\0 
Rtqlt. :JOSÊ ROORIGliES DA SII .V/1 
A4v.:Tchn3 Tcn;.,.inha lL1 S1lva (',~la c 1~tr.1 
Rtqdo:E~WRESA MUNICIPAL Of: TRANSI'()KTI::S I:RRIINOS
t:MI'IJ 
Adv.:Lui7. M:t@nu d n R Pi..::mçf'l 
Orspnho: .. St•hrt a CIH.t~lil\·~. ll\ilnif .. ~t.:-'õ(' íl f'-11h.• 3ulnra. '"' 
rnvo dt•th.'7 dia. .... (ns.24) .. 

PROCES.'iO n• 4715/11S 
A("ÁO:EXECU('ÃO 
Rtqlt.:J L SANTOS&: CIA LTOA 
Ad\, :Jt,,.nlo.1r ~ lh1 ... S;ull~ 

Rtqdo:MÀRCIA CRISTINA DE SOI :/.A OLI\'f.IRA 
Ad•. : 
Dtiparho: ·· Emende tl :au tor :a inicinl. no f'r.ll.tl dedu. dia!li, tmlt:ndn 
ac)5 aut~ planilh:t <k co1k:ulo c~m (I !.k"NNu :llualir.Jdcl, ~ ll.,.,nt\< ô• 
art. h l4, li. dt• C"'tldita' d~ Pmc~s'l C"'i~til. (nJ. I .1)-

PROC!:SSO n• • 112104 
/\( AO:CONSIGNA('.~O t:lo11'ACAI\IENTO 
R~lt.:EOSO'I FRANÇA 
Adv. :Rnl>o.'M lo...: lkry M<>riQI 
R«o•:BAIICO DI!II:NS S.o\ 
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Adv.: 

~IC'f'to : '' 0 UU1t\r, :'111!- Df(lm. airx.fll n<)n 1."m1.'1'lt.i<"U ;l inici,rl 
c~anh: o ~~r,;tehC" ti.: F.ti:J. pm:<e n.\n ~uru'-· :.rxn.:ss u tlt"fJIC.I'f>itc.• ''"~ 
ulun' i\~~'"'· la.:uhu a rmtnda tn\ .ClC ~~ras. ~on:a d\! ettir-.::ic•. 
lnttn"-"-SC (0s.A6)" ' 

rROCESSO n• I ~SIINI 
A('.i.O:t:XF.Cli("ÁO 
R<qlt. :JOS(: 11tR\IiNIO RODRI(õllr-~ TEIXEIRA 
,\d,·.:EiiM S.1lvianc• F;ui;" 
R<qdo:NOVA AMAZÔNIA COMERCIO E REI'Rf-Sf.NTA('ÓES 
LTDA E OIJTROS 
i\d>.:DHENAP 
Dnp•tllo:" lkn a p.111c tKC4Ucutt= intim.ad;a :'1 nl:mlf~lilr-~(" c:.c~lr\! il 

rnft'm1.1Çio éh.· n ... t J I. no j\rõl/.0 de ciucu tli"" (0\.l,\,\)"' 

PROC:F.SSO n• J.l&,l~l.l 
AÇ.\O: BIIo;C,\ E APREENSÃO 
Rtqtt.: ll ARAt:JO f'OMr!RC'IO DE UTILIDAilf._~ LTDA 
Ad,'.:Ju~c l\nt611io Thont.11 Ndn 

Rrqdo:JOAQIIIM üONÇALVES 9ARlTLAR 
AtJv.: 
Despacho: " li<.',\10 ~lS :.uln<ii atu:m,landu inid,Jii'il do1 ucqflt'llh.'. Jk'f 
triniJ di:t~. "(0,.79) 

PROCF.SSO n' •66MI~ 
A('ÁO:MONITÚRIA 
Rtqlt.:J L SANTOS & CIA Lm,\ 
,\d,·.:J<l7tnlô1r L.np.~ ~ S:mt~ 
R«jdo:OEBORA MI\I!INIIO DA COSTA 
.\d•·.: 
Dr•p• chv: " ftt;:. " pnrtc 1'\UIIV.. •nl im.'\d3 a m:tnll\...,lit r·'< st-m• a 
ccnuJ;1,, Jc, ~f OI'K.-•3IIok.· Ju.~li.;n (0s.20)-

PROCt:SMl • ' 411~te~ 
.\(',\0:81 ~CA E ArREF.NSÁO 
R«ji<.:JOSt 1.1117 NOGUEIRA MAI!Qlll.~ 
Ad,·.:H~..·k'<m·• fi.vd ll'ix~·tr.t 

Rtqdo:JOSÉ U 117 IJA SILVA ~OUZA f NILVA OUVI'IItA OOS 
SANTOS 
Ad v.: 
0\..,pacho: " O J'lil.'ditk• ,~ ~1ti((,,h;,.Íll ,. ~o.·mol\1.:', ~,..,n vc•tlt\(k JX'dido 
P~""'""'únn Al<-,im. c•n W llia~ . lo.'fm'Jll .. k n ;ullur n in id,,l pam 
m.llo.'fUth.' C• 1\.••tnnnl"nll.!,"-lin'k.•ntu fll)!;~~.. ... "ltll•. h~um··sL' (Os. I I)" 

PROCE~O n• 4711910~ 
'i\('ÁO:PROC'EOIMENTO SII~t.\RIO 
Roqlr.:MEKilJIONAI. Sf.RVI(OS E C'OMÍ'I!\10 LHJA 
1\d\ .:C;uio"' l::cluardu Mdk• Sil"'u 
Roqdu:I!<I< ' IIA COMERCIO SERVI(OS .1 AORGES 
CõO'\('AI.Vf.~ 

Ad, .: 
OC'1pacho: ·· En'k.'ltdc '' autt~l, "''"' 111 ditl'-. ,, lllll't;lf f'1m ilÜI.'tJUÃ-Ioa tM.• 

IJHIC .. -dill"-.,tlti,U11t.irit•. (fls.l8)" 

riH>n:sso , . 4710/0~ 
A(' ,\O:M,\NOADO OE St:C;t iR,\I'i(,\ 
R<qf\•.:JO~ I· A!Kj l:~TO MORF.IRA DF. I.~ MO~ 
Aftv.:\.lnri.l C"fi,1Hl.1 du An1:1ml S.M11 r\anh:t 
l!<'<jdo:I'MfSID[NT[ DA COMISSÃO E:\A\11NAIXIRA lXI 
PROCESS9 D~ SH L'('ÀO INTER "'A PAR.~ O ClJKSO 1)1' 
rORMAÇ.•O DE C'AYOS CH'·II~ CTI . VAI f' IR ALBfRTO 
COSTA \ANlO~ 
Ad••.: 
Dn.,a(hn: " ln..kliru a p;~tu•d~t:. R~o.'\'C'Ilhon'-'"' ~~ -.:tnolõ.l!~- '-""' lf• tli:•~
snh "'-'":. d\.' ~..·.mcd:tllk'11tn ,~;t d•~tnhui(;l,, c ns.S7)'' 

rROCl!LSO n' 411110$ 
A("ÁO:C'OBRAN('A 
Rc-qlt.:IS\1AEI 1\.'ASCIM F.ro DA ("l•NH,\ 
Adv,:J~ Wl."f'W..:...""Inu Ft..'in.-iru Rus~ 
Rrqdo:Sl1L AM~RK 'A C'l,\ NACIONAl DE ~ I'GliROS 
1\d\',:Gk:-1-..b S.tut.l tlt"'- Sunh'"' 
Scnl('nç•: ·· 1,-;c , C'M~U. C'tH\\ h.1.:..: ,,..,)o. di'I"""Íii~·, ...,. :\\'Í il\:1 ,·ita~. 

RUEITO as ptclilntnMt..-s :tr~1ktn< f'.in p;uh.· Rê. n~.~ tt·nn•l!oo ,la 
(und3111\.,II.,..A(t. J"ll'11 .JIIt ,(; ,\R PRO<'EDENTt: t't r-.,\.htft, du ;~uh•r "' 
i'i<:~im. C"ONO.:NAR a n.~u\.,.;tl;t '"' r'-1tf.olnt ... '1llt• d~o· inch,.,,j,;.~;\•• lkl 
tlllp .. tc ..Jc 4(1 \-'Ch"C 1~ 'al.irio minimu vi~i.."Utc. ~;t i sq:1. R$ 
l l.OOC•.~ ~do1.c nHl rtah). dt.'\\."ndn I.'SI:a quantiA !te :~~.·n."'Ktc.l3 d(· 
jun~ k~u.;: .Jc mtlr.l 3 J'ó'f1if dn ci hh~·~u c C't~n.x.i4• nM•tk11ir1:1 ~-\c, 

INrC ·• uMtUtr tb j\n~ifut:a ;,çlt.•. <"o•ckfto-a ainda, fto 
pa~nte•Co do1o hoa•rlrlet qut n,o ""' Jt•l. (d~t. por tl'ftll) IOtt~ 
1 rondtrtJtAo. Enl ttlM4..~rkt'4:iot, llt:(' l •• \RO ~""' linht ,, ~'"'~"~!'ot' 
t"utn ;~pr,'\.'i3\;~• Jt• .nx..r,iti\. n•~ lllUlt'IS •'-• >trti~u 211(). ind5f.l"' ()., 
Cittll tl'' tlc Pn~l Civil At' O~trihU1d11r l\.'ltõa l'in~ tk dt~tllihui(;\u 
._, Jui"' n""f"-\:'IÍHt. ttn.k "'-''' '-1ii MT tnm.,atlt' ~· M~.L.ouir l) l'f\..~"tlh! (dto 
nt-s ,;cus ulh .. ·riun:s '"'""''K PuhlitJlk""'· Rcw.i:o-11\.~ lutim..1n-s..·. 
SUEU PINI Juit•l tk l>m.i l4-•. Juii."Mk' h u'k.'r.lnh• (A"-61/'-'f' 

PR()('ESSO n• 447~ 
i\Ç ÁO:,\IIRf.!L'TO 
R<qlt.:M17Art. PEREIRA SANTANA 
1\d\',:kuN:n tknll..'t'pl)' ,. t\01~ 

R<q41o:PENTA CONSTRU('Ó~S LI'DA c ANTÔNIO I.L;IZ LOPES 
SAMrAIO 
A4-v.:Ruy At .. ,l,tnh.• i.Jc Ohv .. ,r.t 

SMtnça: .. rdo~o."'f'KlSIO. 1".-k• li\.T\' 4,;'(10 ... \.UI.'Íntl..11hl que fêttlntl. c n.\.l 
... , .. nJu (W\..~"nl..:' (I rund:Miu ru: .. -tt. de ~ a Jlôlf'k n'ltk.'fi da. anh.~ tk• 
jui!Çllltel\111 tf.1,1t;~l d1.• i.,""(l"U.:âCl f" H ~otUD:II( i;, t.'i.'l10\. i..'ôiUM.' õ.M' di~ltn tkl 

;tUIHr lc::Uu Çtnv..: c tk dUicil f'-'l"'"'C.:•)n .. jul._,, ituf'f\ IC'-Vc..'fttt.• u Jt".'\lidv. 
C. ('KM' CUil~'tLliiiiiC. l'tU"Ji.."1'" ' 3 1'\)Mt.' 3Uh•~ rt('\ f'õl~:NI'k-,lln t~I'S t;;USI:t'( C 
~''"'1rári'"' :uh1,.;;at icit"' '"' "'llk'r R~ ~1) ,1)1'1 ( quint~ntO!Iõ 1\.'011,..~ 
ik'f\.~ttll "i ~k- jun""' ntlrtml'•rh"i d~· I ~. c um I'~~~"' Ct.'f1hl) Dtl mt.~ c 
;at~Atllita.;;\u m~•lk.'t:'tn:l flil.:lu INr('. nn1hch ,, l\a•t ir d;a intin\o'\ç;h• tlo 
iiUh'l' Ll'-"111 ~nl'-'tll;t' P\.!hli~u('-~ Rq;i,ln:·(,c..' Intimem·-...·. Jn,\o 
TEIXEIRA OF ~1.~ ros JÚNKlR Jui1 d,· Dio\;11, ~ul<:<hlul,o . 
( l\s.67/~9l" 

PROCES.-;o o• 4~.1~ (0.,181 
A(',\O:III•SC,\ t: ,\f'ltt:EN~ÃO 
Rrqlr.:OANCO BMC S.A 
Ad'\•.:M:ll\:hl V.1léri1\ G.li1W" d1• Na..:c,:i n'k..'nh• 
R<qdu:IHJY GUIUlt R\1E S\11111 NI'VrS 
A<h•.: 
Scatrnt•: " \uuL1m C'!ll :'IUh..C: ""' 1\çà<t de Ou~~a '-' Atm,·no.;o'M' ""'Y~:l 
r<" llhN('O llMC' ~'A .,., d,~r, .... de RU\' GI!ILHERME SMI III 
NEVES. vi\o:l.!'klo >t tcitotlud.-1 dv """'-,çuk' di.."'4.'nh• ;h Ih. U!, uhjdu d\! 

{!alilllll>t d'' Cl"utr.llu ~rar:wlu '-'""' d.;iu~uto. dt· õlht'Tlj~Ç:àt• lidt...-iiri:., 
CUJi\ f'o'U'CI..'b.: J\t.'f\' ad.ll c.lct'~~ ltr-.-n1 J ,· <c."f p.1.g..,... r"-·1.1 Jl..trk n:. (k(t.·nJa 
<~ linHtMr (\1r:t ilfN'C"TN'tt• t.ln .dudicJu l-...111. tt n..._""""' f,,, ·lf'I\'('OC.)it\c•. 
hÜW\'i:t , ;\lo ll~o fi), n iiUhlt ll11Ul1\" ;J lk">i"l~,k:M ~~1.'11ldllC.f;t, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

al .. ptM_l qlk' fi 1\.\t f'l'~tU O d ... ~i1f\ dt.":"C'ritu 0.1 mid.11 Au CXplSin, 
hvtnt•los-• n pWit1n d~o· dcc; i~t~nd;a fl.1t3 '4Ul' :ttll1ôt :Ot."US juric.h~1l.,. '-' 
h..pis cft•ilt"«. c. cm C:•"~t'-C'qüfnci:~. d'-"t.:L11-n t'llinto n rnc"-s~'. t~l!o 
~~~lS du 01n 2f,7, ym. ,~ .. C!'w.!i~• 1lt.• rn'CC»<~• ('h.il R'-""'~'t' :1 

hmmar dc Os. 1-'. C l.~lus }õl qtt"("-,ta., . AI"-'~!' :t.;, f'M"itk:'l~~:iu .. d\· 
pou«. n"fui-.··"<C PUBLIOl:F.·S t:. RRõl'>l Mf..SE. INTI:>iEM·St:. 
JOÀO TEIXEIRA Oh MA TOS JI I'\IOR Ju11 1k Ditdto• Su"'tillll" 
(Os.21f' 

I'ROCES.'iO n• 4166/U4 
.\ÇÁO: F.MR"RCOS ,\ !XtC'll(,\0 
F.mharcanlr:M C. S. FLEXA 
Ad•·.:Roul A. \1 tio S• l•·ciro 
Ernhar~a1lo:FAZEUA P!'lnt IC'A 00 AM,\PÁ 
Atf,·.:Anh\ni•' J••s~ D:mllt"l llllL"\ 

.lo\c!nlttt('•: " Anh..• o l.'l fKt~h•. , . fldu h\·n: t:••n\•t:ndml.'nl\• tlU~ f(,rm": 
I. Acnlh•' ;, (lf\'lilnit\llr de nulid:.dc a~i1atl:1. tk rc,~n.t qlk! jul~"' 
pn-.c"'lk"tllt..,. ~~ cmNtr(ri"'- 1\.\:tlllh~'\:t.'l~' ,, nulitl;uk- t.la (\•thdil(l ~k 
Oívi<fi1 A1ivn c. f'ltll" i:I'MSL'~uint~·. dt.'\:R11' n nulitfotdç du pl\lCC":OOCl 
CJI.CCutivcl )IJ(lkifl~. r'Mil<o tcmu~ llu ;ut. f1IX. I. J,, ('PC: 2. ('p1" 1'-"fM t 01 
<'IUh:trg;Jd." n:11o C:IISUI~ cJl!<C11~lh.~I.1S fl\:1;1 \.,lth:U~IIlll'. h...:m l'fllUI' '""' 

httr'Minirins n<h•fk.;;Uicio' m• v:1k1r dl' R4ii (,ll(i,l t( l f:oõL'i'l'l'U itK n..,1, ,) 

acl\.-,cilft~ de jums n10m1t'uic~ ,lc I •• tum Jl4'f ct:nh') :111 m~-..; ~· 
ntuõlli;,.-.;ào nk'n"'t.:iria pelo INPC'. a tw1ir d<~l :• ~~"fllt.'nl,'.t. J . Rctn\·lu. 
por fim. o (11'\.."""'-"niC (c-i1n õk\ LIU(lk• p:•o•u ''"''i~tlc'triu. rom l'U ~\.,li 
1\.'\!Uf'SH volun11itin. r'lol•'- k'fllk•' d" 0111 . "7~. I. ~ !'. ~l Códi~' d~ 
P~~50 Civil: Vuhhqtu.:·s~· Rt..•l!i~tn:·~t\'. lnttnll..'nt-~"· JO~O 
1 IOIX~IRA O r. MATOS JUNIOR. Jui1. ok Oio\:olo• Suh<lllulo. 
(01.11411 161" 

PROCE~\0 n• 4717121105 
AÇÁO:MANDADO Dt SEGIIR,\ N(',\ 
R<qt<.:AP..DR~.A SOIJS" CORRt:IA 
Adv. :llf:FFNAP 
Rrqdo:COODc\AOORA 00 CURSO DF. ENFERMA(õ~.M DA 
II'III'AP· ROSILDA AIR~S ~11.\'" ISI "\ l'II,\MINHO 
Ad,·.: ' 

D«hio: " . 111 As.~o,nn, "'"' (('1Tlt'l\ &.1 311 IIN. I. da Cnn~ti1ui\~'' 
r..xk,~lf, f\,'C,\1\lk.\'f• f01111"ltn1.,IIC a Ínetllnl\"'t~ll. ia ,(u ju...(iJ;:I E.,1,k.Ju:1l, 
con~Üt'nh:mt.-nh:. d~tt juf1t1 f\1r.. I'HICI..,.'-'" c jull!ll r u f\1\.~l'ltlc: (clll•. 
('k'r cntl .. ~o.·suinlt.'. d~o.'t~trninn n , ... .,,1\.~'(.J tJc-s aullt\ :. un ~o1 d.1s Vi!r.ts t.L1 

ju .. tiç.1 F .. '\l,'nll. 1•-cu.ht.ad;,~ •~"la C':1('1 it:11 lni Íillt. .. Sl' a llltp..•l r:.mt c. 
C"unopoo·-..· JOAO TEIXEIRA DE MA I OS JliNIOR. Ju11 de Oir<·ito• 
Suh,liluii\.(Oo.47148)" 

O fli'C(Ctll'-.' CXf)l.'\til-nlc '-'-1:'1 puh c a 1 1101 (unn:• &1 ki ~,.• :trtx:•llo 
"'' lup.:1r \1\!: cu,lun--.·. 0\ldn t." pa~o"-1'1c' k.~ cidouh: tiL! Maci1p;\, '""" 
qu.1tm din< \lu nk."- d~o.· ngttt:l~' ',,h: oi\ lilt..• t:itl\.:0 F.u. Alittlk.' 
MM·&In, Ae;'lt.l,in ica t il· U1rci '·ti . • n r• ~~ t ... •. 

,:) -
lkt•. NELI A o,\ ROCit.\ 

Chcf..:- e \: ·!.ui:. 

5' \ '.\R,\ ('1\'F.I . F: OF: fA7.F.NO,\ PtiRUC".\ O ,\ 
( '0\IARC.\ DE ~lo\(',\p,\ 

JIJIZ. m : lliREITOTiniLAR:JO~E LUCIANO or h~SIS 
Jl•fz. Dt::. DIIIEITO SI' IISTfTIITO: .10~0 TF.I~~·IRA 111: 
MATOS JliNIOR 
Cllt:n : Of. SECRETARIA: NELI kAIIFlJlUA ROC'II.\ 

t;X,PE_OIE!rrE,JlO_J>.I <\.O.I.Of.ZU!!~ 

r .\ R.\ Cl~i'i(" l ,\ DAS l'i\RTE!L E SEI'S ADWX;Anos 

OS PR()('ESWS AW,\ IXO RI'IA('Kl:-1,\IXlS l'IVf"MI O 
SEGUINTE OESPAC'HO: ·nu a parir aulnro inlinuda a .., 
manlf(1;flr Mhrt 1 CP qut (<1,rou pHn tJililo!C'MI"r Jt• 
rumprlmC'nto. "' 

rRO<' t:s.~o ,.. 466N9 m .. u4, 
A('Àli:EXECL'(',\0 
R<qlt.:RANC'O DI\ AMA/.ÓI\IA S.•\. BASA 
Adv.:J~ ('~-fj,, S;intu\ Um.1 
R<qdo: MAIJRO HENIUQllt: BRAOO i\ LV~~ 
1\d\·,:Miurc'l Hcnril.(u~ Bmt-l AI ...... ,. 

rRO<.'E!L."ii o• .1~74JO.I (ft .. H) 
A(' ÀO:EXEct:Ç ÁO 
R<ql<.:<' t::NTf:R KrNNr-llY COMFRf'IO I IlM 
J\d\,:Ancunin Kk'hc1 th• Suuro~ tltw s.,,mu' 
R<qdo:LUIZ AIBFRTO II~KIIOS" VINII·\ S 
j\d,·.:Maum tknri"uc Hr.~hl' AI v"' 

PROCF.<;.<;() a• ,1611104 (n<.l9) 
A(' ÁO:RtTIFIC\('ót:S 
R .. t.:SE!lASTI.~O rF.RRFIRA ll,\ ROCII.\ 
Ad\•,:Hor..kk, M:.uri""n fcm .. ina tk J.;bt!:tlhôit"'i 
Rrqô: 
Adv.: 

OS rROCESSOS ABAIXO REI.ACIONhi)(JS 11\'ERAM O 
SFGUINTE DESPACHO: " DilUI o nlor.· 

rROCESSO •• 421199 ( 0•. 1 .1~1 
A('ÃO:MCINI'r<)RI.\ 
K'"'jtt .: lSTADO 00 AMAPÁ 
Ad,·.:Odir Mac:í·du 
R<qdo:~MI'KESEL EMPIIf:ENOIMI'NTOS. RF.I'Rf.S[N r A(',\(), 
COMi'Rl' IO E PRESTAÇÃO DE SERVI(l>S I. lUA 
Adv.: 

PROCES.'iO o• .lt'NAI-I (fls.HI 
.\ÇÁO:C'O""'ANÇA 
R<qlr.:UNIAOQUIM ICA NACIONAl. Si\ 
Ad,·.:Aiil\\' Rtdn~'UO \' Cluln~<~ 
R<qdo:VIr IIOSPrTAl AR tTOA 
Ad\•,: 

PROO;S.~O o"40~9/llol <Os. l411 
A('ÃO:A '1111..\TÓRIA 
R<qlc.:M.~RIA MARGARIDA SANTIM'.O IIFll RRA I· 0111 Rll~ 
,,d,.: K.a ilnurw.J,. C~r R1h...i1H \ald;t~o 
R<qdo:SINIIIC" TO E~ T~OUAL DA l'<lli.'S I RI" Oi> 
VESnJÁRIO 00 ESTADO IIOAM"I'Á SrtVI"Ar r- OUTROS 
A\J,·.:t·•-ank Jt-.ç( S:u:liv:t d!.! 1\IMoí.~(b ~· Rt.'fl;"ll.l J..· Mdt• f'é. .. r"':d~o~ 

Pãg. 72 

OS PIUI<TS~OS A!lAIXO RF.LA('ION"DO~ lii' ERi\M O 
SEGUINT~ UESI'ACHO: ••nro 1 portr Aalora lntino•d a 
m.anlrncar~ ~hr~ • crrtldlo do Sr. OOti•l dr J•sli(A ... 

rROCt:S.'\0 n• 461.110~ (n...WI 
AÇ ÁO:EXEC'I!(' ÁO 
R<qi<.:SO\JZA ~ SOBRINIIO LTIJA MF - r " kMAFRA>;(' ' 
1\dv.:Ohnlc• Jn...C '"' O li\l•im All"'rin 

Rrqdo:ASSOCIA('ÁO 00\ l lhNSI'NIANO~ 
Ad,-. : 

PROCESSO n' 4U,IIO~ 101.1~1 
AÇÁO:tXECli('ÁO 
R«!l<.:llOMf.STILAR LTDA 
Adv.;{'~n)l.'Cntn Jns( di\ S1l\',1 
Rr~do:JOFI SANTOS DE W l!lA 
.1\clv.: 

OS PRO<'ES~OS ABAIXO RHACIONMXI~ TIVERA~! () 
Sl:(it IINTJ7 Of:SPI\C" HO: .. que os prnt'nlr~; !UIIn( 0C'Itm corn a 'iu:a 
trandt•(lo ~ll\pt"II1R pC'Io prato rtqutddo IH'Io 1m tnr .. " 

PROCES~O n• 4612/0~ (0 -.lb) 
AÇ.\ O:M()NITÓRIA 
K0<1t•.:IMPOR f ADORA l: EXI'IJR I ADORA 2~<• I TD>\ 
.-\d,·.:Kãtb D.mhas Mel•• 
Rrqtlu :f.l.ll.AN<j~IA OI! \IAT(J~ \11 \'A 
Adv.: 

rROO:S.~O n• 4M 2/0~ (0s.l6) 
A(',\O:MONITÓRIA 
R<qtr.:IMPORTADORA ~ fXI'ORTADORA !~<• 1.11>.~ 
1\d\.:~:tl1n 0\Jnt;u Mel<' 
R<qdo:EIJZANGF.LA DE MATOS Sll V~ 
Ad>.: 

rROet:SS() n' ~ 169lfl.lt0"6.11 
AC'ÁO:MONITÓitl,\ 
R«jtr.:IMI'ORTAOORA E tXI~)R 1"·\IXlRA ~·H• I HM 
Ad\.:ji..:\!IJ D.1n1;1 ~ M~...W 

R('qdo:Mntia P:1c-- dt..• C":trv:tlhn 
Ali v.: 

I'ROClSSO n° .16~9/ll4 (Os .. l91 
A('ÁO:EXtC'l '(',\0 
Kt"<tt r.:CF'\TRO DE EN~ INO 1'0Dil1M 
Ad\',:Nilt.lul.c,tt• 
Rrqclo :~1ARI,\ DA~ N~VES A \IANAJÁS C" VAI Ci\NTE 
Ad,•.: 

PR<X'Y.S.~O o• 1781'1'! 
A(,\O:EXECl l(",\0 
R<qtr.:~·,\Zf:NilA Pt'IBLICA llO ~M,\1',\ 
,\dv.:An1uni•• J,,.,( ,L,I•Ut .. lu1n..~ 

Rtq~o:RAIMII'\00 FERREIRA DA !>II .V., MFR!'F,\RIA·MF 
Ad,·.:nt..,urkit• C::trk•.s Ct~la Cttn\<:t 
Or~puiiiD: " St ..... "''' ' u CUt"'' ''' ' ktlt•. ,,.,. :lk 11rt1 :m•'· :o...lh ·,, 
inH..- i:llha do" 1',,,"5. (0\-1 22)" 

PR()( 'f:S'iO n• 4~9/0~ 
AÇÃO: EX[( U( ,\0 
R<qlr.:('RHISA S A CRÊOITO. IINAN!'IMit:NTO 1! 
INVESTIMENTOS 
Aci\.:C~.o:fi111 RtKt111h.11 
R<qdo:MARIA DA C'ONSOLA~'ÁO llf VII.IIFNA ~ILVA 
Ad,,: 

0..,"'(potho: .. ll•• n ~t•k~• o alo't'n.J.' "'"'' tt... ~:; ~~ \,, r:, qur rnxhllí1111 
~·g:. J Uiidtl'("' ..:'fC!ItK ~lhWSht n ~UI"' o.k· r~·iht rwln l'k'~Kit• 
t(ln''\'nl' K'il\ad,, lll.:~l) pm1t .. . fns.27f' 

PROCF.S.<;O n• •u 111).1 
AÇ ÁO:EXE( I 'Ç,\0 
R<otlt.:n f: R IIN LTO,\ 
,\d\,;Nu.!mií1 M,lllí1 dt• l.oM'l'fWI s,:hÜI1 
Rr<tdo:BATIS I A C'AMPOS & CIA I.TD.\ 
Ad•·.: 
Drlpacho: " r•cam t\1. autos com o tr.imir..: )U."Il\'lN• ["flf :11~ um ntkl. 
~IV\1 inid;~ttvn da' JXU1C'i. (Os.~6)" 

rRII<"F.S.'iO n• 4U7M14 
,\(' ,\Q:DEPÓSITO 
R<qt r.:OANCQ GENERAL MOTQRS \A 

;\d\ ,:Oc-ni!o Clt:t\'" Ah1'k.·KL-a 
Rtqdo:ANTO~ 10 C'AKLOS NIINF~ C AS TI' LO 
,\d\ .! 
~•dto: " fica :. f'lrt\• oohlfil Íl\lim.-.J., .1 1\.'JU,'T\'r ,, ~uc tk lhn:11u 
(0 .. ~2)" 

I'R()(' F.!\.~0 • ' 41~.1104 
A("ÀO:C'ORRAN(',\ 
R<qtr.:PINII~IRO l'ClNSTRIIÇÓES f EMõ~"'II .\R I.\ 1 TDh 
Adh:JttSi An1o.1in n,.,n\o1t '"1'• 
R<qdo:C'OMPA 'IIIIA llf; ÁGllh F F\C:OIO 11<1 AMAPÁ 
CA~SA 
Alh.:S..•trl..:•Ain-..-it.JJ 
DttpatiMt: •· SetOr\• í1 1>n,.•~:1, m:.mth-...h··w n l'•uh' \.'.\L~ik,\ll' 
(0•.92f 

PRO('[S.~ n• 4541 /0~ 

A('ÁO:Pt;~S.\<1 
Rtqlt.:MhMIA 17.FTf: RIBEIRO f. AI.~.X Rlflf.IRO ~ILVA 
Ad\·.:Al.Jn M1MJric tv I· "''" '\.mlct~ 
R«jdo:MIINI( 'II'IO 0[ M"("A ~Á.I.HH TRINDAilf. L>E 1.1~1,\, 
IOOR SANTOS SI I.\-' ,\~ MOORIC,O NF.V F.S S /1 v" 
Ad\·.:h~ H~o·nn~u~ llc \h•nJ,~il lli.l>. h:I'W•'i~· 11 R•'<~np:u~"' , k 
Oli•·..:-im 
flnpadte: .. :\4 .. "'-. ,, n "rr"L\n tk fl, .. \J.\.!.ll~oun us :mtun~ (O'f.l.,.,r· 

PR<X'F.S.~O o• 4~~10~ 
,\(',i.O:INI>F.NIM("ÁO 
R<qr<.:HUA~ I• AI RK'K C".OME~ O~ hHAII IO I m rrRO~ 
Adv.:Edw.1nl S.1nh"t< ht:*JW 
R"''do: IRANII .DO I OfiATO VAI.L 
Adv.: 
D-Hpaclto: " lnlltn..:-<4! n i\uh•r põ~ro~ "'"''"''nJó1r n '""·ial. ~o-m ~~ tl1;h, 
ikk'Qu.u~t lu u ~Wt' :tfl nlt' <uu~nu f .t rt 2;1 •• ttt•\PC). (n.s.21r 

rHon:s.~o •• 41 wo.t m1.261 
A(' ÁO:tXF.CII(',\0 
Rtoii<,:C'ENTfR KE,Nt;DY COMFRf'IO I I I>A 
Ad\,:Ancunu• Kk~'t tk ~lil dolt~o ~.11111.,: 



Macapã, 18.08.2005 

? 

Rr<tdo:ALfREOO INAJOSA RRA(iA 
Ad•·.: 
f>c-JpiC'he: •• rK·ana l':'i MUII" (ttln tt~lmih; J(~U.-<1ac.lu fldt l Jllôlll' 

f't"4Ul"rt\it'. (0l.l8f' 

PROCESSO n"21111i l01 cn._ R9l 
AÇ.\O:EXF.Cll(",\0 
RrqCt.:ASSJX'IA(ÁO EDli("I\C'IONAI. [lA A\IAZOI\IA 
ASHAMA 
o\•h·.:Cri;;l à;.uw f r"•r .. -ira \~llt~~1 
Rtqdo:ON UNE C'IIKSOS PROriSMONAU 7ANTI:S LrUA 
OUTRO~ 
;\ lh.: 

Otipacho: •• fttõl os par1c t.."Jt.."'qill.'t\h,' uuim:lJ.1:. m.:tnerc-tot-'c- \4-h•c :1 
inlhnn.,ç~ dr ~ 104, lll' pr:ll'\~ th: dn~.'l' di us (rb.l~)" 

I'KC)( 'f.SSO n• ~~7.1/RS 
,\ (" ÃO:COIIRM\ ( 'A 
Rrqlr. :,\NGELO r!: IXt:IRi\ 00 CARMO IIH ISTi\ 
r\ch .:Man.:do de Oli\ldr.t M~lr";li .. 
Rrqcln: I'STAIX) 00 i\ \1 ,\PÁ 
Ad,,: 
F'lnalldadC': ''C'vmpon.''\'1 a audic-t"',: i'o~ tiL' ConciliarJn dc.;itn.ld3 r.;uJ 
(I di01 ~10•1200~ ;.s li h. na Sl'Üc c.k<h: Jui.m in,.~)."' 

PROCESSO n• 4~77/0S 
AÇÃO:\OBRAN(".\ 
Rtqlt.:.l f:AN PENA DE SOU7 A 
.-\d•·.:OEfENI\1' 
Rr<tdn:r STAOO 00 1\MAPÁ 
Ad, ,: 
l.' irualid•dr: .. ('n"'Fl''"'·,~r :1.1mJi~nr..·ia t.k ( 'onciliaeçr\n cl~,.ign;l4.fi1 r:1m 
U d i;J 2Cl/0.,2t)()~ ;\,. llh, 1\!I M..dt.'lk,; ll' Jui111 cn,.~):· 

PKO<'t:SSO n• 2877102 

.\(.i.O:UE('Il("ÀO 
llt'CII<.: CtN I ~R 1\~NN~O\' ('I)Mf:IIC"IO I Til~ 
t\dv.:AI\h-nio k.~T d.: Suu1.:1 ~•nlt,.. 
Ktqdo:RI\1\IliNl.ll\ K\!rH MMii\LHÍ\F.~ C'ORRr.A 
;\d \',; 

Flnalidadt": "(\,mp.ln.'-'"'f 01 :tut.f•\:n..:i:. ~ C'nftC'iliatclo ._fl-.,.iEn:KLI r;u;1 
" d1:'1 14110912~ át, 9 h. n.l "'\k ct...~l t' Juil'•' ( ft \.119) •· 

PROCES~O n• 47lZ/U~ 
•\ ( ',i.O:,IU: tTF.c ;Ri\('.\0 DF. POSSE 
Rtqlr. : i\LIC[ MRO De 01.1\'f:IIIA 
,\d •·.: [IEf~l-.i\1' 

Rr<tdo:\·1,\RIA Of SOlllA RA\10\ 
i\d\ .: 
t 1n)lldadt: ··cnmpM\.~'"" :r audu!t~i:~,k· C•*IÍi•(l o tlt~i~1.k.l.1 f'• m 
n di.l l9109l2~â5 lftll. no~ srdcd .. ,k.· Juim m ... l 6)."' 

PRO<'ES.~O ,.• 47n.I/IJS 
i\ÇÃO: PK()(' t:DIMt:NTO OKDIN,\IIIU 
Rr<tl<.:rr.un.\NO DI' \1\RVi\1. 110 MF.S I fiRO 
Ad,,:{'h:kk· R.O\·h.1 tL" C'~1a 
Rrqdo:GEll'I.Kl \IIIIAI-.IJ.~ l!i\RI!O~h 
Ad•.: 
~ci\110: '' ... 111. J)i;mh.' ~(I t.''Cf'II.'IU, 4! J'k.'l'' )1\'ll' t'fln\C~' IIIh'llh~ tJik' 

lhnnc•. ôl..'clnll• d;t .:omJ"-''Cnc•n p:1r.1 unm ,~, .. V,1r.1' ,,,. Tr':'lhalht• \.'tMn 
JUri!-1111,:!\c• nccla C:~pit:~1 1""11':' llW ,,h 'tt'1::1 r n ll'l"<:o.;ldc• ,, 1'''-""l' llll' rdht. 
t'. pur .,.,,n.;LltUinh\ r .. ,uC1am-cc: ~~ ;tulu ... :tpr'~ l~ dt..'\:UNI dt• f1r.llt' 
rn·ut .. :'ll tk- do llfll thao; lt\linll'·'C' n :.uh· f'umpm-s.: JOÃO 
TF.IX~IRA DE MA TOS JliNkl~ . Jui, de lltrcilco Sul><cnuln 
(lk.IAIIW 

PRO<' E."-"<1 n' .'7731114 
A('.\O:[X[\ II(.'ÃO 
K<•rrrc.: I.AIII NII.SON Di\ SILVA Bi\N II.~ 
A•h·.:l.A'fida •\IVL"''i ripwdr:. 
A<qdo:EMPREEI'óOIMENTOS ~~~~ II: N 1.~ \'t'IS fU>Rrq,\1~ 
AMA7ÓNI('OS LmA Mr 

D«isAo: " Pd•' t.':<:J'i't"h'. tl.'"'l.' 1.'111 , ., .. , ;, :1 mfu l~o·hJ:ttk "' ' tll'p"i"' · 
IJ"\:fl.'t~ ..,IJ~· :l f!O...kt IX.'kt pr.v..• de IM'Y\,\1;1 (9U) 1h:1-. rmlll'f.!âV\i" ;th\ 
unt (H li :li1U . \·nquanln o ""-"''-.u'l'. inlit·l tk,...,..il,itin. n:t.• :tJUl.'SI."nto~t • •" 
" 'fh f't•nhor.U)4M l' 'iUI.' )(' '""''tttllr,I\~IIU "oh $ U.' ll':>llor,t!~lhtl t\loM.ft.• , 
E,p.,·a·(t' c\ m.1n..bdt• lnlinl\."f11 .. .;t.•, JOÃO I HXf.IRA Dt: ~·IA 1'0\ 
J(INIOR. Juit d~ Om:ilu Suh,lilulu tn \.61.~\)'' 

PROCE'i.~O n• 471.'9'1 
AÇ.i.O:t:xt:!'ll('.-\0 
Roqlt.:S~VEL SEVERO VEi\UI.OS LlllA 
Adv.:Runisl· Sit"' ' 
Rr<tclo:hRNi\1.00 Pf.OROSA ARALII<l 
Ad,·.: 
Mntf'llC• : .. lnt im;ttlu a imruhi.u~tr '' l~i"' <ôl'h 1''1\3 t,k· ~o"'C t int:~'· '' 
C:.\l'fÜ1! 11\~ dl'I\I'U trõlftM.'IIII I.,. f i r mtc• :t''\I0.'1d11 Wll1 t)tt.:li4fllt'f 
pnt\'Í..J...:I~i:'l. ti I.IU'o• dC:Rlltlt.tr;lr-4 JI..'U ~k~illt\.'1\'S"\.' l)lt rm"'l)!UIIll\'UIU Jc1 

IM""''"'' .~co c•pco>lco, J II I.GO t:Xl'INl'll () rMC)( ' t:SSCI. s.:m 
l'll:llnl' ti \.' m";.nk•. nn~ 1-.'111'1\K '"' tu1 .'1•7. in .: Í(tl llt. d" O~is;.• de 
Pnl('l,.!o...Oõil ('i.,_iJ. a .. qm· a ranc: :'IUIIW.l . 3tlkfa qU\· f \.'JUbntH."''C( 

IIMtn~ a lJtl{(•. cuul(mrK" rn•\ ,1 \kK ;~uh~. \ldxnu de rnttn.WI'f' n!ol 

IIns .. ··uu th h[!~nl:ia.i que Ih.: CClmJ'II.'Im, ah.u"lc'lt\ôllli(H ô\ c.:IU'C;t rx•r n\.1 Í<l 

dl· trinta f.ln} tli.:s\. C"u~:t-. fin.1b • .. c h&"'"'""· J'l'~' 1."\:t.-qii...''lllc:. P. R.l. 
cn • . 90.-
PII(Kf.S.-;o n• 2i7a!OI 
i\('ÃO:('OIIIIA"ÇA 
I<"Jit.:I'OS mO~ Mllli\S TREVÀO I.Tlli\ 
Ad,.;:()1.id Il4•rp...~ 
Rr<tda: I'RII\ I.VO COMf..RnO llP FR IO~ F ('CJN(oFIJ\OOS [M ) 
AMAPÁ I.TDA 
Adv.:Mjrd:. N.tr.d Ouilhun 
MIM~"(• : .. Á '\'i.""'"' t"111C~U. j\dts• rn":n k'1th'. ,, f"l't.hc.lt l "·' J'l''ii.;oi;l 
init:i.ll J...· n_.., 2 ·~. p:W-1 C'ONDfN:" t o1 I'~"'"' ~~~ ;11'-':;.tr ã t1õtrh· :tUtt'r.t 
:1 inlf"'"l1i1h.·Q ..k M'\ 12.l)l'' .. '7 (!.}.v.: nttltlutL"flS.~ l ' nih.~ôl c '"'""' 
n.ltbo '-' c:t~"'"L1 c '1c ca•Un'fll.'tj , ac'f\"""' itLl ,k ,lltlõt1 ir..;in da nt~."l'\lot, 
õl tXU1ir ~ propKitur.t cltt ~,.. . \' jun'!!oo k.~t ... ~utlfatk,.,; , \"!'ll'> tb 

ti~ .X• dol1~. C'IC\.,...Í<b a l •J t.k h'"'"' \k.• 20UJ lll;\l1 \J.IJ nu> auki!O. (i.l 

m.1nt.ladt, ,Jc dli.;:lt• cumf"id•• tl "ll. (\~' :t ri· a ind.1. r ur c\nu< 
~ \\Mncunlht·ofiol. n.• R'Pmt..'11tl• ,1;~ t:n<l,l' fl''X'l'."'4.1o1is fiR.tt". 

f\\."tn .. """' • ôlluall/:ld.l • !Miiant....Ja:< a...:b aüh'fôl c \"11\ .,_~.m 
h.•nt .....via. Qll\\ "·" ri~~ m1.20 . tlu r~-.liP'!" ~oll· r, .. .,.,"S'-4' Civil. fh,, '"'' 
11,.,.. ltkt p.w- C4."fth') to~~!• \oôllt'r tut~d da .:t"'f'kk:n:...,:;k'\, TDn,.it:.J."t -:tn 
JUip}l• .. -:o:tól ..._-nti.-n.;a. lo.'\"tl ifi't"'" M' •~ ;IUh"'i • ..brKk• "'-i'-:a ,. 
>o>jui.-.ul<k, PIJBI.IQI :E.~E. REGI~l R[.\E INl'IMF.·S~ NI'LRA 
OE' SOUZA S l()l iFIR.-\ .\ I.MI 'U>A Ju;,,, tk· l)tn·ttu.COs.l~t/ 1 '-\f' 

Nr" '''"'nl.'" J,-. Pnt1itri;, 1i1111'W. Yl. r"··'"' tt\ q"fff"-.'' "'h'~"' 
ah.ix•• n·tacinn..l\kM., inl tm.-.lt~ d""'"'"'.,. M õ1Yit'4" 

(DIÁRIO OFICIAL) 

infmca~tcri~. nu p;11u ck 4ft (qtml\11101 ,. nilr') httr;,10 , ~ p.'tt:t 

d~ Blls<' i\ ~ APRF.F.N~o\0. hip'cl<"'~ ,, <i"<'. olém d:J ,._-n~0 ,~, 
dtmln dt.• .... ~t~ rnr.a \b Sn:n,._-tnn:.. ir ... :f'tm'r.i 1\ól ~11 11 .1',\ 
('0\IIJ~ICA~'•\0 1 q .. Iludo os 1rt. 19:' t I% do ( 'P(', 

PROCESSO .~DFO<i.400S COM C·JRG. I DES DE 

,17(12'2fll).l JOSI': i\NTONIO LEAl. CI2. 1 ~/IJ.4 

4.111 1121~1~ Vi\ I.DINf.t AMAI'ô AJÁS n t -n:!n~ 

4~.\.l:!J.).I OZIU. IIOR( iE~ o~ cn.u~ 

Kfl~· l 'l'l'l NAZAIClSAN-rANi\ .l l..fl.\11.' 

44.1)1~(~1~ RAlii . MORAL~S fll ·fJ.l r).4i 

4M I ·II)'l'l \Ai'.ARÊ SANTAN 14 ·114 ns 

0 flf'('''-~~ l.'.\fh,\fi4.1ttC SlTit r nh lk , ' ôl ti•m1il t lot ld 1.' ollh "tlu 
~ lul!?r \te l'c~ úrlk\ Dadt~c ~~- , """ :1 ·id;rtk.• .,~t,; M:\t::'llj'-.' · :N\" 
otlft ~ta.\ dn m_ .. ~ .tk a~t:'t\l du n ' J~.: k•i' I ,. dm·•'· F.u. Afinrn.• 
M:.cl!lln. Ac;Hl-.·mtca dl· DIR.-.tc•. d itt-i u 1\~·u ·. . 

11<1'. NE RA . . 0 ,\ ROC'H·\ 
n~ ~<k- . ' " ,, ; .. 

5'\'ARA Ci \'I:: L E DF. FA7.ENUi\ PÍifll.l ('.\ Di\ 
COMAR\i\ DE MAC'AP.~ 

Jtlll DE DIREITO TITIII.AR: JOSE !H'II\NO DE A~SIS 
JUIZ DI::_ DIREITO SUB~'TITIITO: JOÍIO TEIX~IIIA DE 
~fATOS JUNIOK 
C HEFE Dr SF.CRET i\Rii\: Nf:IJ Rl\8 1:1.0 0.\ ROCIIA 

.t~t~.n OO.Jll.-\Jl.911.~1!0~ 

r ARA \ltNCIA DAS PARTES f. Sf.I IS AO\'OG,\llOS 

O~ PROCESSOS ABAIXO R~Li\C'IONI\I'XlS M;IJI\RDIIM A 
PARTE AUTORA PARA, NO PRAJ{) ))f. I)I·Z 0 11\ S. FM.ER 11 
RITTIRI\OA DOS EDITAIS DE \ 11 A('AO. VII\8 11.1/_~NilO 1\ SUA 
~~tiC'AÇÀO NO 00~. NOS TF.RMOS 110 i\RT. !.1!. 111 DO 

PROCI::SSO a • 4412/RS (Rs. ltl 
A(" ÀO:MONITÓRIA 
Rr<tlt.: A O JÚNIOR EPP 
Ad .... :Rt•l'i.cc Sih·n 
Rr<tdo: MARIA DAS DORES SOUZA AI.Vf.S 
Adv.: 

PROc:t:s.o;o a• ~191/0ol (Rt .29l 
A(".\O:EXt:< 'UÇ.\0 
Rrqlr.:i\SSOCii\('ÁO f,DliC'AC'IONI\L fli\ i\Mi\lÔNIA 
ASSPi\MA 
Aci~.:Crit.li.-nc F P Co<.'lfH, 
~~:;.~LVA"A 'IIONTE O~ Lf.ÁO r Sl~N II\ I.Ú('Ii\ MONTE 

1\d\·,: 

PROCES.W o• 3,1J6111,1 cns .. 13i 
i\(,\O: t:Xt:Ct.:(",\ 0 t'ORÇAD,\ 
R•qtr.:('I\S" NOVO lAR · FERNANilli.S 1: ,\I..MI:IOA I.TOÀ 
Ad,·.:Nildo U..i lc 
Rr<tdo:EUSON JOSE DE CASTRO MI' NIJI!S 
1\•v.: 

PRO\ES,o;o n• 219710 I (R, 4R) 
A(",\O:EXECU(',\0 FISCAL 
Rtqtt.:FAli:NflA I'ÚBLk"A IX) ~STi\00 I)(J AMi\Pii 
Ad •.:()uciL1 S Rr><hifl'l'"' 
Rrqdo:JAB~SSA COMERC'IAL UOA ME 
Adv.: 

PROCES.'ôO a• 2604101 cn .. ~l 
AÇÁO:tXEOI(:,\0 
Ar<ttt.:('IME~TOS 00 RR ASIL S.A . C'I IIIIASA 
Ath·..:f QI'I(bl''' f..lkon Ll(K'S t.b Rc w:h.'l Júni.'f 
Kr<tdo: R F MAGALHÁES 
Aclv.:DEtl:NAP 

OS PlllX: ESSOS ABAIXO RRI\C'K)NMXJS 'I IVI, Ri\M O 
SEGli" TE Uf.~PI\C'HO: " lndtfl<o 1 .nt•1 .. 4t. R""lho.,..sr u 
custas tm ~\0 di•s.. ptaa dt fiiiC'tiiMH~te. .. 

I'M<x:r.s.~o •• 47.11110~ cn ... ~.11 
•\ ( 'ÀO:,Ii\Nnl\00 DE SE(;IIR.\I'C(" i\ 
Rtqtt.:Si\lllMÀO PIMENTf.L ROCHA 
Ad•·.:.hcli<m~< Si<j.,.ir:a etc Sow .. 
!Wtclo: PRF.SIIJENTE O~ ('OMISSÃO EXi\MIN.o\OOKA llO 
l'ltOCESSO DE S~IEÇAO INTER'IA PARI\ O C'IIRSO DE 
fOitMAÇÀO DE CAIIOS CF<"11~ (' ~1- VI\ II IR ALBF:RTO 
COSTA SANl'ClS . 
Ad•.: 

I'RO<'t:SSO a• .7.'111!1 1Do.4t) 
.\(",\O:Mi\NI),\00 DE SEGIIII,\ '1('.\ 
Rrqer.:RAIM!; NOO EDMII>A SILVA IJOS MNl()S 

Allll v.tM:.riia ('ri:c&in.1 S t\;tnh:t 
RO'Itlo: rltEStUI::-. rt: l.ll\ C'OMIS~ÁO rXAMINI\IX)RA DO 
PROI'ESSO UI: SH .E('ÀO INI F.RNA PA~ O \URSO DE 
FORMA(ÀO DE C'AIIOS CFC ~~~ C"EL Vi\LCIR ALBERTO 
("()STI\ SANTOS 
Adv.: 

PROCE."-W • • 4717105 (ft'-"1 
A('ÀO:MA,.DADO Ot: St:G\<R.\ ,.('.\ 
R.,.tt.:U k Kl AI H~(' AR 01: ~OliZi\ 
Adv.:Maria Cri>t iM S Bonho 
Rrqclo:PRI:SIOr.NTI; DA COMISSÁil ~.XIIMI)ji\llORA 00 
PROCI:SSO l>t: SI:LI:('ÃO INTF.RlliA I'ARI\ O C'l iRSO 1.)~ 
FORMi\("ÁO Of C'AIIOS C"rC•II.~ C'f:L VAU'IR AI.UI:KI'O 
COSTA SANTOS 
Ad•-.: 

rROCt:s.o;o ti" •na~~M~ (11>.4 7') 
A("ÃO:M-\NDADO DF. S[(;IIRA~'A 
IO'IIt.:MAR\11\ 1.\'ETT RAMo<i flf. SOl ;!)A 

Ad• .: DEFENAP 

Pãg. 73 

Rtqdo:PRI:SIOI:N n; DA \OMISSi\0 EXA \I IN ADORA l)() 
PROCTSSÇI DI; SELEÇÃO INll:RNi\ PARA O \URSO ~~~ 
F'ORMA("I\0 DE C'AIIOS ('F('I<l,\ ( ' EI, VAI.CIR AI.AfRTO 
C'OSTA SAN'fOS 
,\d\1,! 

PRO<'ES.~O ,.• 47lt105 cn~o.~~l 
A( ÃO:MANDI\00 DE SECil <II.-\N~- \ 
Rtq~o.:IEffERSON TELES VI-\NA 
Ach.:Mnria CriMin;a S Hanh:t 
ll<qclo:PRESIDfNT F. OA COMISSÃO F. 'I:.\MINADOKA lXI 
rROCF.SS!l Dr SPI.F.(' ÀO INTERNA r A RI\ O CURSO D~ 
fORMA("AO DE CABOS ('t'('·<l.< C'fl_ VAlC'IR i\LBEKTO 
COSTA SAI'fiOS 
,\d\·.: 

PROC:Eli.'iO o• 47.11105 (0..491 
A(" ÁO:M.\ NDADO DE SECliR,\N(",\ 
Rt qlt.:MI\NOt:l AUENILOA SILVA (';ARC'Ii\ 
,\d~·.:MMria (' ri~1in.1 S fbnh..1 
Rrqdo:PRESIOENTE 011 COMISSÃO CXAMIN,\OOM,\ 00 
PROCESSÇ) O~ SELL'(ÁO INTr:RNi\ PARA O n :RSO UE 
FORM.~Çi\0 DF C'ABOS CF<'.'O~ C~L VALCIK i\LBERTO 
\OSTA SANTOS 
i\d•.: 

OS PROCESSOS 1\81\IXO MI:\M'IO'i\l)(lS TIVPRAM O 
SHiUINIT: nr$ PA\HO: • compro• • • 10101'1 • pnMintio '"' 
tdlt1l dr<iJI(Jo ao. I <r.,_ elo 1rl.l.ll. lll ,clo CP('. • 

PROCESSO n• IAIIJOtcns..~1l 
,, ç ,\O:n iONITÓKI•\ 
R•c~r.:UP\TER KENNEOY \OMtRCIO L l'UA 
Adv.:Alln""'' d .. • ~,Oliveira.: t ltll n );'o 

R<'ttdo:JOSÍ: AI.Vr.S ff.RRI'IRi\ FllfiO 
Ad< .: 

PRO<:t.~so A• ~119/0J (n .. n t 
i\Ç,\O:MONITÓKIA 
Rtqlt.:ESC'RI fÓKI.~ ('~N I Ki\1. Dr AIIRH'I\Oi\("ÀO f 
OISTRIAUI('ÀO 
Ad\·.: J'L-dR• l'.tuln (.')k,,n,•tM Jün Mtf' 
Rrqdo:Mi\ R li\ 00 ~OCORRO IJE BRITO ( 't)I'UtO 
Ad\ ,: 

OS PRCXT~~SOS .~B.\IXO RF.I.AC'IO'MXJS liVI:IIM•I O 
SEGUIN n: OESPII('fK>: "fito a pnnt a111 or1 lnrlcnndo o >t 

manlrCJtu c:m thtro di•~ .. 

PROCE."-~0 1° IU7100tn .. 1171 
AÇÀO:EXEC'lJÇ,\o 
Rtqlt.:llOMESTILAR LTOA 
Ad\ .:C:unl.-cr.m Jc1Si- ti;~ Si h" 

Rr<tdo:MARIA 00 SlX'ORRO C.tÍIJVfli\ liA liSTA 
Ad•·.:DEF~NAP 

PRoc.·r...,o;c> • • ~726104 cn ... ~~~ 
A('ÁO:DF.I'ÓSITO 
Rcqlr.:BANC'O I'IAT S.A 
1\dv.:JO!'t' AnlnnH' L.õ'll ri.1 f unh;1 
Rtqdo:MARII\ 0 [ lr,$11S MORAIS OI\ SII.VA 
Ad.,·.:Gihn:.tt Sttnlil RCIS.1 Barbcla..t 

PROC~!'.W n• .1•11~ IR'-I I) 
AÇ.\O:rf.DIDO n F. ,\L\ ',\R.\ 
Rtqlt.:AD.~O LIBIRAJ ... RI\ I' IIA 1'~-~ 
Adv.:Jt'S.:. Milri.1 de s-'ittr.t 8.-uht:'õt 
Rtqdo: 
Ath ·.: 

0\ I'ROC'ESSOS AII ,\IXO RELi\CIONIIOOS TIVERAM O 
SIKiiJINn : Of:SPAC'HO: ... ncan1 01 prn:C'•I..., aufna •&••rdaMdo 
lnlcia th·a ... parte aurn r• ptle ,relft dt t ri111 (.\0) dia._ ... 

I'ROC'E."-'0 • • .-111410o.IJI 
A('ÃO:EXECI'("ÀO 
Rtqtt.:IMPORTi\OORI\ f: EXI'OIIl'o\OORA !-!lo I.TOA 
Ad•·.:Kcitia n,,r~;,., <k Md<• 
Arq<le:J C'C'SILVI\ M E 
Ath·.: 

rROCt:.<;.W n • .\11 1~ 111o..121 
AÇ.\O:EXEOJ~'ÁO 
Rr<tlt.:IMPORTi\OORA E F.XPORTAOORI\ !46 LTOA 
A.\.:~t.li._ O:lnla.t. dt.• M.:l.• 
Rrqclo:F.UTON VI EC iAS 111\ SII .Vi\ ("liNHA 
Ath·.: 

PROCESSO o• .176~ (lk..~51 
AÇÃO:EXECII(" ÃO 
R«tlr.:IMPORTADORA E EXPOKTAlX>tli\ Nh l.mA 
Allv.:K.Uia [}gnL"U <k: Mdu 
I .... :JADER MARCEt. llOS Si\'ITOS MA TIA~ 
... ~ .. : 
PROCESSO • • .19:'7,.,.. (!1...111 
AÇÀO:EXI::CtiÇÃO 
Rtqlt.:IMI'ORTADOKA E t:XrORTi\IX)RA ~,u, I. TOA 
Adv. :k :'.-i~ O;mtt!4 d~ Melo 
Rtq<le:TIIIAGO MARC'R II~Zt:RRA DO~ SASTOS 
Ad • . : 

PRO<.'I:S.'IO •• .1169 ..... 1fls..lll 
.~(ÀO:MONITÓRIA 
Rt<~lt.:ARMAZÍ'M FORl'IILEZi\ L TOA 
A.l.:T:tis;a Man Mur.n.s M~,.'TMlmç,;~; 
R .... :G A DA SILVA SANT~ 
i\4\.: 

PR()("t:..'i.~O •• ~7e71N (11o..ll 1 
A(" ÀO:EXEOI(" ÃO 
Rrqte.: IMPORTAOOIIA E t:XPORl'AOOR" !4~ l.llJA 
A4•.:Kõtio ll:onb> ck Mç~, 

flt<tdo:Pi\lii .O MIIGNONASC'IMI::NTO ()OS SANTOS 
Ad • .: 

PROCES.W • • .11~~ (lb.$71 
A(,\O:EXECII('ÀO 
Roqlr.:Si\BINO DE OUVEIRA COMERCIO F. NAVf.<ii\('ÁO S.A 
1: SANA VE TRANSPORTES ROOOVIÁ~II)', I. TOA 
Altv.:Ha .... l .nu<\.'11<0 ~~~-
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Rcqdo:\1ARO\JES 1:1 UA 
Adl·.: 

PROCF.<;.~O n• J ISR/03 (0<.50) 
A('ÃO:EXEC'l'('ÁO 
l!cqt•.:CONf'tc('ÀO DE ROIIPA~ ri tiA(~ I PAULA l.ffiA 

Ad\'. :R,~~._,iu tk (";t<Cr('l Tdxdtil 
Rrqdo:EOIL.~ON OOS SANTOS ()F ~Ol iZA 
A4h .: 

PROCES~O 11° .140 1/03 (0\.lR) 
A('ÁO:EXECl'(' ÃO 
Rrqi<.:SALUMÂOALCOU IMRE & ( ' IA I.TO.~ 
Ad\·.: Rn~,~ .. ,h- r .utrv 1 cÚ.CU';I 

Rrqdo:DEVAN IK GOMES TF.IXEIRA 
· Adv.: 

PROCES~O n• !061 Nll cns.Sl) 
.\(ÃO:F.~f.C'U(' ÃO 
Rcqor.:ASSOCIA('ÀO EDlK'M' IOt.:•\1 , ~A A\1ALÓNIA-
ASSI:At•-1A 
,\th·.:úih•:ttk.1\' ll3 Cu, ta Rcw;h.t 
Rrtldo:WlAD~IIR Bl ILI.~.M AMARAL 
Ad,·.: 

PROCESSO n• 1698100 (lls. ~9) 
A('.\O:~XEl'liÇ.\0 
R•qoc.:KfFKIGtKANTf'S 00 AMArÁ~,, 
.'\l1\'.:0t.1li1. fh.w .. ~ t\lml·iJ3 
Rrqdn:MARI~ LA I~ LEMOS rCRfiRi\ 
Ali .... : 

PROCt:SS() n• lh9i\l00 (0•. 194) 
A('.\O:EXE('l l~·.\o 
Rcqtr.:Ri\IMUNDO BATIHr\ Gl iEKKA 
Ad,.:bk:n r :tulu 
Rrqdo:i\ I';TONIO YB.\NE7. m. p,\JVA I' RISONALUO 
CLAI •DII';O DA SILV-'1 
Ad,. : 

PROCF.~~O n• RllJ9q Cfls.I6CII 
A(',i.O:EXEC l '(',\0 
Rrql<.:llANCO DA AMAZÓNIA S A JI,\Si\ 
Ath.:f m. Ouiucda c;mith 
Rrqdo:ÇIIRI\TII\"0 Cfl~O D·\ S II .Vo\ UI/\~ 
Ad1.: 

PROCf.S.~O oo• R.1~'99 (11<.141) 
A('.i.O:E~EC 11('.\0 
Rcqlr.:UANC '() DA AMI\ZÓI';IA S.A - R.~\A 
A1h .:Fric Ouinh.-lô'l Smith 
Rcqdn:~ \I Mt NlXJNÇA E \ONio\ f'RI>IIN.\ MONTI'IHO 
MrNilONCr\ 
Ad1.: 

PROCESSO n• 911'/Y (lb.l9l) 
A('.i.O:f.XECII(ÁO 
Rl'<ll r.:llELTII ( '0\1fRCIO E INDli~TRIA LII>A 
.-\t.h·.:fdw:.n l ~u•\1('" Juaf'el' 
Rtqdo:Flll~Hri~'ÃO DOS PI:SC'i\ I>ORI· \ ll() AMM'•\ rHAI' 
KEI' LUii\l. llAI\I lJNOO 1'0'\AlO l. IJA Sll \'A 
1'\d,-.:o..td o'''t-~ 

PROCESSO n• ,\01110.1 Cll>.711 
,\('.\O:~Xt:< 'li('ÁO 
Rr<th•. :M(INTE &. C'IA I.TDA 
Ad\'.;J\!!1\."ll•l• • A. I\"~ f\.'JWir.J \:: uutn-.. 
Rrc1do;JOÁO \'"TOS DA CO\T A 
Ad, ,; 

OS PKOCTS~OS AllAIXO Rl:l A('fel'IADOS TIVI: RA\1 O 
Sl-.( ;lJINTr DESPAfiiO: -lnlinr.Jr :u, p:.rtu t \<'tiS Ath·oJtados 
para as ha•ta• pf•blius dnl«.nadu para 'a, tli:n 2919 f 1.\J inln!'. 
an1hu •~ 12 hor•..,. hem comn Intimar a pnrtc •ulot·a parA rn1.cr R 
n:lirada do) editais c diii2C'ntla r" \Ua p.t.Lhlit~(Ao no• ft m.nJ dn 
ort.687.llo ('rc:.-

PROCF.~SO n• 4,\ 111/w.' (0s.2M 
AÇÁO :EXF.C'll('.i.O 
R<-qtt.:CH. I'~R K[NNrDY C'OMFRCIO tlll.\ 

t\th.:Antumu Kklxnlc S1\U iil ck\~ S.lnllt>C 
Rtqdo:JORGr: DOS SANTOS ALBLIQli~ROl ' l: Jt'l:oiiOH 
<\d\, : 

PROCF-"-~0 n• 43-'0/05 C0s.21l 
·\Ç.\O:EXt:f.l l('oi.O 
R<<llt.:<'ENTER KEN'IEUY COM ER( 10 LTOr\ 
,\d,·.:Anhll111' Kld'I\.Tth: S.•uro ,(,~ c; :-.nhw 
Rrq<ln:MARIA 00 ESPIRITO SANTO FfRRFIRA 
J\th·.: 

rROCióSSO n• 446J;u; Clb.2 11 
A(',\O:EXECli('.~O 
llrqtr.:-'ISSOC'IACJiO E1Jl ,( ' AC'Kl'AI. DA AMA7.ÓNIA-
ASSfA"'A 
t\d,·.:Cn~lt.tn\' 1 f' \c'l:lhu 
Rcqdo:IJ~IINDRA DA SilVA BATI~ TA E JU\É llo\TISTA FII IIO 
,\t.lv.: 

PR()('[S,-;t) n• 4l9K/O~ (0 L111 
A('ÁO:EXF.C'\ ('ÁO 
Rrq tr.:( 'ENTER lo.F'INEDY COM Êil<'IOI ID,\ 
Ad, .:AnlunH' KM".T de S.IU.t .. l Jt.t\ S.tnt•.._ 
Rrqdo:A"A MARIA MAC'IIAIXI VIHC~li iNO 
Arh·.: 

PllOC't:SSO ~ · ,1~/04 (llsAOI 
Ac.\o:r.xr.< ' '<'ÃÕ 
Rrqtc.:lX>MES li L.~ R L riJA 
.\d,·. :f':mt~"Cr.m Jn<éclõ" Sih :t 
Rtqdo:MARI·\ ODm: {IE7.fRRA l)f 1\I'> ORI\Ill' MOURA 
Ad,·.: 

PRoct:~SO n• .\767/114 (0..41) 
A(ÃO: t::\t:C'II('.\0 
Rcqtt.:MARTINICA OU l.OYAI'O()lll; (L IR I:~IP PROM LTOA 
,\dv.:Ocnit Ch:'!Vl.' hln'k-i,l;a 
Rt~1tlo:l'NIÁO OENEFICtNTE DOS MOTOki\1 •\ S 00 M-t.\PÀ· 
liBMA 
.\dv.: , ,lr.m! S.ml:m.l 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PR~n:s.~o • •. \10~104 (Os-<l) 
,\ÇAO:EXECUÇÃO 
Rtqtr.:Mo\CONTELCOMfR<'IO E SERVIÇOS lrJJA 
Adv.:Jf\àc-1 Haui4uc Sc;~pin · 
Rcqdo:S~RUIO RICA RUO BRA7. ~IIRAND,\ 
Ad1·.: 

PRO<'F.SSO n' ,1l91/8J (Os.llol) 

AÇÁO:E~tCUÇÃO DE T(Tt: LO J t:DI('IAL 
Rrqtr.:JOAO BOSCO C 1\ST~LO 
Ad\·,:Ju:nl:.t. Rihl•im 
Rcqdo:JOÁO QUEIROZ C A VAI.(' AN n: 
Ad,·.:Bc..,~''" Andr:\dc 

PROCESSO n• Jelt/0.1 (n o.SI) 
A('ÀO:EXEC'I:(ÃO 
Rcqtr.:ASSOCIAÇÁO POUC'i\CIONAL DA AMAZÓNII\-
ASSEAMA 
Ad,•.:Gilvntwh: Rt"oCI,;t 
Rrqtlo:JOÀO PORFIRIO FREITAS CAI<lXJSO E ONIC'IL~IA 
MIRo\NDA FLEXA 
Ad\·.: 

PROCESSO o• 2a7:VO! (0L7.1) 
A<;ÃO: EXt:Cl:<;ÃO 
Rcqtt.:CENTER Ktl'NF.DY CO:-.IiiKCH) LTD~ 
Adv.;Aulnnilt Kklll'f d~ ~)1..1/:t dt)< .'iiJIIt•~ 
R<qdo:JORGE TADEU 1\NTU:-."ES f)A C'OST A 
Adl·,: 

rR<>CES.<;<J n• IUf>/00 (no. ISS) 
AÇÁO:EXECUÇ,\0 HIPOTEC'ÁIUA 
Roqto.:EMDESUR-EMPRI:XA Mlii'IC'IPAI lll' 

DF.SE~VOLV IMI::N 1'0 E I/RR,\N(7A('ÁO O~ MAC'AI'Á 
Ad\-·.:M;U\:C't< l.im.l Cm.L1 
Roqdo:RAIM(INfX) NONATO C'Hi\Gi\S k OSi\ 
1\d\.: 

PROCf.S."<l n• ISS.VOO (Os.tll/12.1) 
AÇÃO:f.XF.Cll{'.\0 DI:: TÍTIII.O JI IDIC'IAI. 
Rrqtr.:MAK IA OA CONCF.I('ÃO AZfVEUO 
Adv.:Jt\k~ d,· Atinlo1h."i3 F. Alvcs ~ ,,uln"' 
Rrqdo:HIDA ~l.tXA NlJNFS 
Ad\·.:M:ui:1 tkt Sncetnt' O M .. "\kln'' 

OS PR<X'(SSOS ,\BAIXO RELA('IONAIJO~ liVI' RMt O 
SEúUIN I E OCSPACJI(); "fin R (1ar rr Jt~lo ra lnllnuuht li ~r 
manirrsrnr sohrr" crrtldlo do Sr . Oriti"l t.Jc Ju<~Uça .. -

PROCF.S~O o• 4•7110~ cn•. ISI 
A\ ÀO:MONITÓRII\ 
Rrqtr.:AMAZONTUR AMA7ÓN.~S 
fRHAMENTO r TURISMO lTDA 
;\t.h•.:Aks-.;u"Kim Hrilu 

TRANSPORTiiS. 

Rrqdo:FERNA 'IDO DE JESUS rON r~ SOIJ7, \ rrJXOTO 
Adv. : 

PROC:r.s.~o n• 4M~ co •• I~) 
1\{'ÁO:"OTIFIC'AÇ'ÃO 
Rcqtc. :MARIA JOSE LARA QliiN rtJ 
Ad>.:Eric Quinl<'b Smilh 
Rcqdo:Vr\Ci'\FR SOli/.A P/\' TOJi\ 
Ad,.: ... 

PROCF.S."<l •' 4~SIIO~ (lls.771 
A(' ÀO: MONITÓRII\ 
Rcqor.:SALOMÀO AU'OUJMDRr /;.ri!\ l. fOA 
Ad,. :SamHc Simt~ Ak;olumhn.• 
Rcqdo:JOSÉ F.DOY('LAY DA SILVA GOf:S 
Adv.: 

PkOCI::SSO n• ~Ml4 (0,.2R) 
o\ÇÁO: RLIS('i\ E APREENSÃO 
R<qtr.:B,\NCO HONDA S.A 
Ad,·.:Sin)';l Sunnnc Gurrd 
Rcqdo:MANOR Nli'\F.S RA \lOS 
Adl.: 

PROCESSO n• 4~~SJ05 (0>- l ~l 
AÇÃO:BUSC,\ E Ari!EENSÃO 
Rcqtc. :BANCO DIBENS S A 
Ad,·.:JoM Auh•n~• LA..-.11 ti~ C"unl1.1 
Rcqdn:AI.('IVANOO SILVA ~tAMEI>E 
Ad1•.: 

PROCES~O n• 44HIOS (nLll) 
A('ÁO:MOI\ ITÚRII\ 
Rrq<r.:ARMA7JM FORTALEZA 
Adv.:Nild<> L..:il< 
Rcqllo:5A:o.'ORA \ 1ARII\ tOPES OF /\R AliJO 
Adv.: 

PROCESSO n• 47,19~ 
i\Ç,\O: M.\ND.\00 Dr. SF.GI IRAN('i\ 
Roqt•.:JOSF. RO RFRTO BARRFTO FIGl •~tN EUO 
Ad1·.:DEFENAP 
Rrqclo:PRE~ID~N I~ DA C'O\IIS~ÃO I' XIIMINADORII DO 
PR<XT.SSO DE SELE('ÁO 1:-ITER'\A PARA O Cl 'RSO 11~ 
fORMA('ÁO Ut C'AIIOS CF(' li~ C'l'l VALCIR ALBERTO 
COSTA SANTOS 
Ad>·.: 
Onp•cho: " h~fim a ~111tuidi1d..:. RL'tifítttk.'lll·)i:l.' eiS l't'l!i"tn •~o de~ 

:td",'tti'KSu r;anicul.1r ~n.· o d~: dc.:fc...,N~ púhht:(', R~.'Cullt1m-~~ a~ 
cust~ ",".)(I tfms. pc.1'1U de.: cm....:da~m:nh' da lli!'Jrihuic;\n, Cfh .. ~lr· 

PIIOCES."<l n• 491!9'1 
A(',\O: F.XEC'U('ÁO 

Rtqtt.:Di\NCO DA A \11\ZÓNIA ~A - RA~A 
Adv.:Êric Quint1."a Smh.h 
Rcqd.:JOS~ FI::KIIEIIIA FREITAS 
Adv.: 
Dnpadto: " '-'ttmplt•n: a aut. •r.J ;s lluhlu::"lç;\c' tlct l"tlit01l dl' intint., ( ;l,, 
qlk"n:llmut."'n\ c.,rtc'rW (0s.l-4Ar 

PROC'E.<;.~O n" l.l4~0 1 
A(' ÁO:DEPÓSITO 
Rrqtc.:DA NC'O VOIJ<SWAGF.M S A 
Ad\.:,u1l' AntC'niu l..c;al U.1 ("unha 
Rt<jdo:MARIA ll05ANGt:L~ MAK()tll:~ rANTOIA 
Adv.: 

PROC~SS() u• RR4/99 
A(',\O:EXECll\ ÁO FISCAL 
R<qt<.: FA7..E'DA PÚBLICA DO A\1APA 
Ad' .:Antuniu Jc~.: D.uv:a_ .. Ttlff\."' 
R«1dn:RAIMli~DO FERREIRA LIMA 
1\dl·,: 

Pãg. 74 

Ocspau·ho: " fica ;a '-' 'l.'qlk ntl' mtunad., ;1 n'clth'f\' r ,, qlh: ft,, tk ,r u~,.·,tu. 
nu pr.tm de tnnta diM (0s..4ft)" 

PROC~SSO n• 177/'1~ 
A(ÀO:F.XE('LI('ÁO FISCo\ L 
Rcqtr.:fAZENDA l'i'IHLK'A DO 1\Mi\PÁ 
fuJv. :Anhmict J~ O:lru .. < Tom~ 
Rcqdo:IOSf I'HIRO OA ~ILVI\ 
Adv.: 

DcspArho: " li ..:~m ·~ uuiCK ne.u:lnlnntl•~ n'l.mir,..,. r:~Ju ,1,1 f'o't1'' 
in l~:~~adil, l'k" trinta tli~ts (0s. 1 ~6r· 

PROCES~O n• 447.110~ 
A('ÀO:MONIT(rRIA 
Rrqtt.:IMPORTo\DOR ... E EXrQRTAIXlNI\ 24h I.Til• 
Adv.:K~tiil O;mt"" Mch 
Rcqdo:('lddi:ml.' 00,.. SllnhJ$ R,td\a 
Adv.: 
~par:he: .. lic..:un n., uutn,_ cnm H h;tnul,· ~· 't-R ... t.ldt' fl"! lc • J'l '~''' 
n·'-~u"·nct.•. cn, .. ,nr 

PROO:SsO • • I 264M 
,\(ÁO:f.XEC'l;ç ,\0 DF. TiTtiLO Jli i)ICJ ,\1 . 
Rcqtt . :MARIA Bi\ IISI'i\ DA SILVA E OliTROS 
Adv. :Rott~riu ..11.' Caxln• T c..-i:\dt:tl' ••u ltn.. 
Rcqdo:ANGELO SA \ rus DF. 1\l.EV FDO ~ f'ÁHIO MIRANDA 
DE QUEIROZ 

OC$pnr:ho: .. fi ..: J o J'lilfh: oiUhlf';l lnl illlo\d:l " .. ~· mamtl--.l :lr \Hhl\' tl 
l'UinJ'ItllnCIIIU llll julg_:ttkl (0\.184)'. 

PROCESSO n• 4 7.11t/tS 
A('ÁO:Mi\NDADO DE SEGl'RA'I('A 
Rrq tr.:SALO MÀO PIMEIH t l KO('ItA 
Adv.:lul!cn n.: S!QUCIJ'õt tlc ~u,u7.t 
Roqdo:PRfSIOF."'TF DA ('()MISSÃO t XAMI. ADORA 00 
PROCES~O DE SELEÇÃO INr~NN,\ r-\R .~ O f'IIRSO 111 
FORMA('ÁO DE CABOS r rc I)~ ('El Vo\LCIR AlBU< 10 
COSTA SANTOS 

0 l'spuho: " ln\ldirn il ~r.t luidaJ\' J(L"ttllh:uu.,,. ·' ""cu "' "" ,.m .ll l lh .-. ... 
(ll'n1 de c:mn·latncnUt. (Os.!i_\)"' 

PROCFS.'-0 n• 47.1111~ 
A(',\0:\t i\NO.\DO 01:: SI::GliRAI\ ('11 
Rrqtr.:RAIMLNOO l'OMI DA SILVA f}()\ S.~N IOS 

,\dv.:M:lri:t C"ti::.lina S 8:-tnha 
Rrqdo:rR~SIDFNTE DA CO~HSSAO EX,\MINAIJORA DO 
PROCESS9 DE StU:('ÂD 1'\TrRO.:A Pi\R,\ O CliRSO o r 
~ONMA('i\0 Df. C ABOS crc·n~ ( '11. V~LCIR lllllFI\T() 
COST.\ SIINm~ 

Dnpacbo: .. lnclclim " p.r.tltlidotck kwt•lh.uu .• ,,. ,, .. , ""'·'' · f'n t _,,, 

PRC)('t:SSil n• 47.1710~ 

AÇ,i.O : PROC't:UI~IEVTO ORDIN,\RI() 
R<'<llt.:EDIM.\R F[RREIRA NOBHt 
Aclv.:( 'k ick Rt"'h.J 

Rrqdo:R ÁUIO UIH ISORII OE MACAI'.~ 
Adv.: 
fltt.p•rh o: .. E\Cbn.'(".t u Jutnr ~ l';u:'l ~·~)lllt;•l:tdu \L,h.thn\'nlt.: ••u """" 
fi(>U\'t fi1nn:th l ;lf\.\cl de cunf rilhl ~CIIh•. fll~ t 2)' ' 

PROC ESSO n• 44~ I m;; 
A('~O:EMBAI!GOS ,\ F.XEC'l;('i\0 
K<qtr.:I I<Sl'ITUTO Df: I'I ·SQI II~,\~ f'll Nl ÍI'IC' ~\f 
TEC'NOI .()(i l('o\S U0 FSTAOO 011 AM·\rA 
Ad,•.abuict •• FIIMUl\.11/l nort.lU. 
Reqdu:SALO~IÀO ALC'OU MI!R I & Cio\ l TO!I 
Afi, .:Snmik· S111ll .. ""-... Ak·nlumhh• 
FlnaUdadc: ··e,·,,lllfl'l t\'\:LT .1 ilUth,' ncr:'l c.k C'ontili•{Kn ,- Sanf'AftiC'!IIO 
d1."S1gnada ~"'~"' ' ' tliil 2910!/lOO~ Íl .. qll . t l.1 "'\l,• cl,-..11; Jultu ~n ... H . .. 

PROCE~SO n• 2K61'19 
,\C ÁO:EXECl'('.\0 Ot; TÍTI II.O JIIOII 1.11. 
R<qlt.:RAIM U'\00 NAZARENO D~ SOlf7, \ A VIlA 
Adv.:l-'l.11latNio Nqz.r-lo 
Rcqdo:BANCO FIA J'S.A 
Ad,·.:.Jnsê Anll•nH• U.-:~t da Cuuh.1 
&ntt-n(•: ·· '""'"'"'· HOMOLOGO flOr "''nh, ,.,,., :.:• li&• UM1\' IIl.l•il • 

cntn: as ~n\."l' pur.1 ~uc ~- pn.Jul',llll ,,. ~l'\1 "" t...·~u.;; l'l"'"'" 1C'PC . :ut 
I :"X. p;.u-:i.ttJ~ Ifh Un• l"n l ~- ('k'l çonM·puml\', I.''C IIJlPf' c1 pm..·l~ \1.1 '' '' " 
t\u\d:'ltnt:ntC\ nu ;ut 71H. 11. tlll COtliGCI If~· rl\~1.'1-:'lot' C I\ i I ( 'u~lil .. lin.IÍ~ 
pdu CAl'CUtiU,kl , qUl' dt.:V\'1-,;.1 ~l.'r 1\.,_;,~)h itlõl><l tftl ••a !tll pc11 d o,• 11 .;o,•r 
lcv:.~t~. I:AJll\' :1-,;t' t' IM.'\:\.'S.~trin (um •• lr:1nfo iht nu lule .. ~<l"· 
an"}Utn·m-s...· c~n .... l'otutd~ tk• !'Mõl~ c Puhlklu~ • ..,.\ R,~iSitl'· ·.:t,.•. 
lntun..._,n· ....: J()AO TI-IX EIRA DE 'viA IO'i Jl ; 'ltoR Jui , tk lh l\"tltl 
Suhst itUit' (0\, J62)'' 

PROO:SSO n• 4S6D;!IS 
ACÁO:MOI\tTORJ.\ 
Rcqor .:SALOMÀO ALCOI.IJMilR!' & ('11\ I.TOA 
t\d,·.:S.ntnik Sími\t-< AJculumhn: 
Rcqdn:JOSF MA RIA LIMA DA ~11 VI\ Jl NIO K 
.-\d\'.: 
~ntf'n(a : .. O...· mk:il'. ii1X'11u ~ut• u ft''"' rã tl'" ""i·' ,,., ,,J,, '-' ..: ltnh• 
;~ind."l qu.11!d1' ..k1 prit•"-;"' P'-'hth1 tl\'' ""' '""1111~ •. fo •nuult<ln p :L1 
outl'fl\ is n:o-. . IX. unl.1 Yt:..ltJU~ :i cvttl~nt:•:t •. 1 lnp·,..._':'t. • ._k~ :•ultK n.'h•"""' 
cutda tf.c 1\.'\:nnh..\:in'l\."fllu _iu riciH.ct tiP rt"LLiJ.I• l>iltt ' '"'· httl1ll'l•'t"''· 
f'Jf"' ..:.mlcn(õl, 11 r"'hdtt de tk.;i~l,'rtdn \L, lf\":\1•. , . tk Y l'Nl' \' lCIIIU II t i 

fli\)I.;O st', IM"- h.'mk):( tf(\ fUt . 2Ct7. VIII. Lhl ( ' •'l!.lt\!.1' (*" P n te\'Ml r ..... , 
Culota~ j;i <nlkli.•Jiõ1" [)!.;""-'OirJ uhc·""\' 11 dc'ICUill\.'iiJ,, rl't.fU\.'t1tlc• Ar't l;, th 

rru_vit.l~,ll' i ó' .. de Jlt.t.W. oii\IUIY\"·<4..~ ruhlitjUt..'·~· Rq~t,t n:· .. ~.· lnlt n\4,·· .. ~· 
JOAO TEIXEII<-'1 U~ MATOS l li'I IOR Juõ' J.: IJ; n·oh> Su""" " '"' 
(ll>.22f' 

PROCt:~~O n• 4 7.'-1105 
A(',\O:HI 'SC o\ F. APREENSÃO 
Rnl lt .:lli\NCO flr-.A.~A S.A 
,\ dv.:Mmfa l ..ltcthil (j,c"'"'-:o. 
l!rqtlo:rGP Pe REIRA 
Ad1·.: 



• Macapá, 18.08.2005 

Ocdslo: ~ Vi!'ll~. l'1c ... O i\U1,,r. ful'l\hultJ•·-~c t..ln Cl\ntmtu d~.· 
Alicn.M;án Fidud:tri:t. ~r.q"gu~ i'li huq:01 c illlt\Vn~:"M-. Jn ,,,11 tl:t~.JP ~111 
~;u;mtl;,t de Ct'ntr.tltl cdc.tnalh• S4'~ a L~l~.· a.lfl 0..'-=•'-'it,.ld 911.1f-Q. 
Ct•m rf-.·ih,, jullht C't'lll u tmd:'ll fiu-:un npn"""·nl:hJm~: v1a t.lt• cnnlr.lh\ 
cdt:.,lilllc•. cnmr,,v;mtc tL1 1n.1dimp1Crl4:iõl ..,,, J~o.'\'l'liPr. O ck."'VI.'tftlf" 

cn•ll• •m nfM' h'nh,l ~icl,, LTtcr~nlr.tdtl Jl.ll-:t notilil'•a.;án j;t .. c \.'Tk'Unlla L, n 
ln(~rn t':IU r.t1ã.• <f.., H.'TK:Ímt.-nln dM f'-1rt'd:H • mum in n:. 1).: ~nrtc. 
... qo fU\.~L"flii.S '~ f\:\tlli~iiCl" autNir.khl~ U;t limin;u rkitc--.MJó'l. A!'~Íill, 
('tlllerdl) :t li min;u ('k."r'l.-"FUid;~ ~tm que o h-..,n. d:uk1 em ~1r.1n1ia ...... ;a 

ap1\.'1:ntlido c , .. .-nln:{!Ut' na~ m.:K'S t l:l p;u1c aulum, n" ff.t p~o-~<4'\.'\ pur ..:In 
in,hcõldn. n úp~o.-c;"·S\.' n,omd;~~,J4,. 1:'"'\:ul;ul:l " limin:1r. drt.•m " jl.\11l: n: 
p;lm. \jlll"r\.'11\11•, c.·m l.'inn• {li~ 1 di:ls d..'J'M~i111ndu ~' "nlor J \• ,..,ri~l\:'àn 
VCnl.:ldc~. a~l\;~nlu de CUSiô\,(. j1n11.'\..'S!>U3Í~ \~ \'l:rha hcttk)t';ln~ d~ II~Ó J11 

óivída, t.•fuu ~·mh."4;,f:u ,, .:.;.1•'· t'k' I)II':VH de f.!urnlc' ( I:;, 1 Jj"'· l.'<'n~t'\.1111\' 

lht• racuhil \) ,111 J". ~2" c J''. dct IÀ'Crt:lll ki l)l) {)() (;lht.'l;wl,, rt•l;t ld 
l_fl 9,,1.U4). N•• mil i.:. u Olici:1l ck ju!'IÍ\:t lk·\·t·r.• pmc~.,'\Jt'f;. ;walil1\':1c• 
d~ ts ..,.._.m. cin:un.:l<i l'k.' i;,uM.Ju nu ~tuh•r tk ""'õ1li.1..;:'tc.• 1• ~ladn tlc 
cnnsrn:;:~:ç5n. Ap.'-s. t.1 av.1liJç:io inrim\'11\ :t!\ J•:lll'-~ ~"""'' :wm ..... d>'l -.e 
nMnifd;tan·n• •~· prt~At tk l.'in.:.tlf.051 c.li;t'\: JOÃO Tr::IXFIRI\ OE 
\1A I (.)S JÜNfQR. Jui1 ~ Dil\"ih• Suh:-1tto1u.(lh. l9f' 

PROCE~~O o• 47.1 21tl~ 
A('ÁO:PROCEDIMEI\TO Sl l ~l ,\RIO 
Rrt~t•.:Rll~NNY BARROS DA COSTA 
J\d\',:C':nf•l:' 1\u~u=-l•• Pi u~mllhct 
R<qdo:FAZENIM PllBLICA [)()E~ 1',\UO IX) ,\MAP,\ 
Ad,·.: 
l>«ld n: " . 111 . Pckt Ç:t.("'l~lu. imfdinl t ' fl'.\ lidn ,fc :wlt"l'ip.1\:'oiu de 
lutei:\ lunnulmfc, 1).\ t'.\ llt\Jh!l. O p..'!J itftl d,• :t"N~I'k.'m jLMin.:1:iria 
~fõUUihl ....,t:UIIInt-~1,' fll\jud":OidCI illlh' U J'l:l1!"11lk' Oi(1 Ü\.~ CU!'hl~: r>Cfll 
pJrt~ nuh'r.l dcmt•n~l•~•mll•. tl~d,· j:l. qu~ di..'t~m Cutllli,•t\.":" f'o11TI itl\';'lr 
cum ns t'\Kfa!> f!RIC'ô!\u.1Í". Em f~.M.:c ck' v!lltw imruta'''' l c~u~'. 
i•nprima-l'l." 00 fdh• o ri1c• du prr-:'-"'fiRl\'1\hl -.um:irw i.}c:r.:.c llMIICh 
fh,·ultu n rxtrh." aut•,;t '-"~l'k.'tlthir n p.."li.;.it• inid~•• ,.,.uu :1dcqu.i.l.-. ·~ 
lt'I'Jnt~ Ju m1, '276 do CPC. Dcc(uTidn ll Jl"'"' lk· tlcl tli.1s cum ou 
,.(.'1R :1 l."OH..'t'Kfn t.k' inK:ia l, d~i~ll\:·)l.c nUllii.,'k:ia ck• CC'I"''ili<~\'lll• t 

S:llll.";lln\'lllu F ''"fli."Ça·~· ' ' m;uM.I:uJu Ól.' dla~r,·ih' li;• f aJJ."'kl.• t•UhJi..::t 
Estodual < imnn:to.i<•. JOÁO TEIXEIR.~ UE MATOS J(•NKlR. Juit 
d,· Dil\"ilu SutKtilutt•. cns.6Jf' 

~·VARA ( 'ÍVI::L E DE FA7.F.NOA PÍIBI. I{'A DA 
( 'OMARC'A DE M,\C:AP,\ 

.JliiZ DE DIREI'I'O TITIJ I.<\R: JOSÉ U IC'IANO DE ASSIS 
JIIÍZ DE DIREITO Sl18STI1'1JTO: J0.\0 TEIXE IRA DE 
MATOS JÜNIOK 
('H[f[ DE SEC'Rf.TARI.~ : NEU R .~ BELO f)A ROCHA 

t:.X r.t; DIE.N"J:f~llíWJ.~ IM~.l!HI.' 

PARA CltN(U DAS P.\RTF:S r. SEUS AOVQG,\DOS 

OS PROCESSOS ,\BAIXO RElA{'I()'I ,\UOS l'IVI'RAM O 
SEGUINTE OJ:SPA('IIO: ~Rtqutlra • par!< aulora o quo for do 
dlrcho, no pruo dt trinta diaJ.. ... 

PRIK'F.SSO n• 31.1210,1 (0s. l06) 
AÇÁO:~lONil'ÓRIA 
Rrqi<. :SERV LOC COMÊRC:IO. IMPOHA('ÁO. SERVICOS 
LTQA 
Ad\•,:H4.llo'k:it• \tuurif..'tl Ft:ncilil de Mó1p1h."M:s.: f'\tlftl 
Rrqdo:BEI\EOITA DE SOUZA FONSECA 
Adv. : M:m:~kt F,·m•irn leal 

PIUX t;SSO n' .IH03104 10s.22S) 
A(.:ÁO:MONITÓRIA 
R<~I<.:JfofERSO'I AM ... NAJÁS llJ:l'JAMIM 
Ad\',:Ando~•n L,..,_,,o ffll':1Chu 
Rotjdu:('oOV~:R'IO DO ESTADO 00 AMAPÁ 
,\dv.:Cork"' OrlmuW F('"'l\:'ll c.Jc Snun 

OS PROCESSOS ABAIXO RELAC'IONAOOS TIV[R,\M O 
SEGUINTE DESI'AUIO: " lndlqu< a nrqfi<nl< os ht n> q•• 
pr('IUdC' (K' nhorar, no prt'l.o dt' trinta dia~.-

PRO{'ESSO n• 3~01110.1 ( Os.~ I ) 
,\('ÃO:F.XE<'U( 'ÃO 
Rtqi<.:NORDESTE INIJÚSI RIA E ( 'OMf'RflO DE llEBIDAS 
LTO,\ 
Adv.:J1vim."lr l.t~ t"'-s S:.ntc~ 
R<qdn:lRAN I.IMA DE SOUSA 
J\dv.: 

PRO('f.S.~O n• 4475/0~ (Os.ll) 
,\ ÇÁO:t: XF.O IÇÀQ 
Rrql<.:l S R DA ~ILVA 
Ad\•,;('inth);s Jc,nbt\.' Pic.1nço 
Rrqdo:ALEXANDRr 'IAV(G.~NTE 
,\dv.: 

OS PROCESSOS AIIAIXO REIA{'IONADO~ TIVERAM O 
SEGl!INTE DESPACHO: • Rr<tho a oprlo(lo da pari< ré. tll1 ,.u 
d•pl• dtito. lntl~t o aptlado p1n •~ ronln-ri74Sn... •o pruo 
de quln~t di I$ ... 

PROCESSO n• 37Mitl4 rns.20) ) 
A~'ÁO: II'iDENI7.A('ÀO 
Rrqtr.:MÁRIO CÉZAR KASKELIS 
t\dv.:luat\":t (i.mc;.1h\"S RiNi111 c.' t'Uinrt 
R<qdo:UANI'O IJRADF.SCO S'A 
Ad\•.:Virgilio l.,c\urc~u Rudrig~ 

rRO<"ESSO n' 340910.1 (O" 71) 
AÇ,\O:OF.PÓSITO 
Rcqtt .:RAN('O DIS~I'iS S.A 
Ad,·.:Aiuili,, Nt-y d( Mõ~go~lh.'K~ A)·n.~ 
Rtt1oo:LINDENBERG [)() SOCOKRO IDOATO OF. CASTRO 
Adv.: 

PROCF.SSO n• .141.1.'0.1 (0s.9.1) 
A(',\O:II'iOF.I'il.l.A('AO 
Rrqtc. :KIN7AN C'RUl: CARVAIJIO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Ad•·.:Jud (0Sl3 

Rrqdo:MUNK'irJO OE M~CAPÁ 

Ad,·.:Jn:e;é HL'11riquc de Mc."ndunc;::t Diilll 

PROCESSO n• 4.124111~ (0•.71) 
/\Ç,\O:I'IIOF.NIZA(',\0 
R<qlo.:IIAVRA KALI.YNNY ffRREIR/\ FROTA 
Adl',:(;trk~ Edu:mlo Mello Sih·J 
Rrqdo:Mli'IIICiPIO DF. PEURA BRAN('A [)() AMAI'ARI 
Adv.:();mit•l Ob. 

PROCESSO n• .192.1104 (0,, 1.18) 
AÇ,\D:COBRANÇA 
R<qlo.:FRA'I{'IS('A JOSEMIJNOA VI·\NA DE SOUZA 
Ad,·,:R,'$in.1ldu lJarrc~ d~ Antlmó~,.• 
Roqdo:ESTMX> [)()AMA !'A 
Ad,·.:An;a Célia O. tiK' Manins 

PRO(' f.S.<;Q o• 4100/04 (0•.'1'1)' 
A(' ÃO:INDt:NI7.AÇÃ0 
R<qtr.:MANOEL BENEOIIO UE OI.IVFIRA PANTOJA E 
O UTROS 
,'\d,·.:rh~id~ Rt'l\.'h,, 
Rrqdo:ES I'AOO DO AMAPÁ 
Adv.:Cri~tcwàc~ Cu~ta Mirnnd:1 

PROCESSO n• 21114!01 (Os.I07) 
AÇÁO:EMBARGOS ,\ EXf.CIJÇ,\0 
Rrqtc.:St:RIOIIE &. RITEN<'OLIKT FI:RRI'GFNS S MIGU:ol 
I. TOA 
Ád,·.:F.'kitnilr.'l AJhuqucr~u!;! 
Roqdo:FAZENUA I'ÚBLJrA 00 ESTADO llO AMArA 
Ad\·.:Anfumu Jc~ l'bnlil~ TÓm.., 

PROCESSO n• 41.1;1104 
AÇÃO:MO~ITORIA 
Rrqto.:ASS<X'IA('.~O AMAI'AENSE I)E E'ISINO l' Cl:lll!KA · 
AAECC 
t\d\·,:Aii04.: Bmg~ 
Rrqdo:AILANA LIMA UOS SANTOS 
Ath·.: 
DNpuho: " Lc'-'•• <."ngano n., 1"\"fil.:tnn:tnk. I'M\t ~o l r.tla ela pclk:'lc' t.k 
C':<\.'\:UÇiK• du .JCnrdo. A~irn. irddint o fll.'tlidu tk f..'X. lntinK.;·~c n 
JX1r1c." ilUiura pam :tpl~l'nl;u :1 p."li.;~n L'MI lU ~l ia". f)Cna tiL' ~\lin\·àt• 
rn ... w, .. 
PROCt:SSO n• .11211103 
AÇÃO:{' AtiTF.I .AR INOMINAU,\ 
R<qtt.:SALOMÀO AI.('OLI!MORI' .t {'IA LTDA 
Adv.:hmik Simtk.-s Akutumh n.· 
Roqdo.: TELEBRASILIA BRASIL TEI.KOM S.,\ 
Adv.:Aic~;;~ nd n.- Mô'.,.llhii\."S 
Orspacho: " \urnpm a ~)1;"'\.JÜ\.'Ol\.' v du.~tu nn nt1 . b l4. 11. f.k, 
Ctkfign d~ Pnli!~~o Civil. Pr..t"'A': lO din:- (n.J. I17)" 

PROCE.~SO o• .117010.1 
A(.',\O:DECL,\RATÓRIA 
Rrqtt.:SALO\IÀO ALrOI.li\IORF & CIA I.TD.~ 
Ad,·.:Jólln ik Simc'""._, Aku-lumht~ 

Rrqdo.: TELF.BRASILIA BRASil. TELEC0\1 S.l\ 
Ad•·.: 
Oflpnbo: ·• C'umprn n ~.·x~o-qü-..-nh: n di:O:J'M•~tu nu :1rt fd4. 11. dt' 
C'l'digo de Pn~~,.,.,.,. Ci\•11 Pm/tt: ICl <.li:Jl' (fli.!iJ)'" 

PROCESSO n' 269llltll 
AÇ,\O:PROCF.DIMENTO ORDINÁIUO 
R<qtt.:ISABEL BRilO DOS SANTOS 
Adv.:CkitJ~ Rt'ICh.-. 
R•qdo:MlíNK'iPlO DF. MAC.~PÁ 
Ad,·.:Tnnh)' 1:\ch)l. fu.;.~ dttoo Sanh•!o 
Oc1puho: " lnl i11k'•SC a J'õtl'lt' liUiflnl f'ilr.J ;t('ltl'Sl."lthlr jl\.11~'à4' inicial 
~ ITK'IIdt..'!C J,, :ut. 2X2 t: 614 ..,,, CP<'. ,., r•~t.m ,k lU th., .... f'".'t'l;t d~,.• 

ind .. ·fc.~rilll..:nht. (n!o.2fl.'f' . 

PROCESSO n' 906199 
,\ ('..\O:EXEctiÇ,\0 FISC \1. 
R<qi<.:FAZHiDA P(BIJCA 00 AMAPÁ 
Adv.:Oudlõl S Rt"\(jrigu..:s 
Rrqdo:lliiENO & (IA LTUA 
Ad•·.: 
0 l'Sp1t'he: " Sohi\.'!'ICI p tu~n d,, li.;l,l p(lr n(c um anc', <:liV11 
iniciativa d:u p.1t'1t'!.. (0s. I08)'" 

PROCESSO • ' 4266/04 
.\ÇÁO:F.XF.CIIÇÃO 
R<qt<.:JOJ'AS ALIJERTO UOS SANTOS 
Ad~.:Rn11.1ki4• ,\maml 
R<qdo:ASSEMIILÉIA UE OEIJS Mlllii~TÉRIO I.AB .~Rf.UA U~ 
FOGO 
Ad,·.~Rtic~ Alht:rto S'11;t Titvan.~ 
Dcospatho: •• RC\Iut.·im il \':C.~o'\IÜt..,ll!, I"~'~"'-" li'r ,),• \lif\•ihl, nc' rrn''' \k 
trinta dia:-:. (tls.4.'f" 

PRO<:t:SSO n• 4740/~ 
AÇÁO:MAI'iD.\00 DE SECIIR,\ N(A 
Roql<.:AN<õ[IJC'A Al.llERTO TOSffS 
Adv.: 
R<qdo: DIRETOR DO U~PAR I'A\.II:NTO DE RFCLIRSOS 
HUMANOS DO Ml:NIC'ÍI'IO UE \fA! 'APÁ • JO,\O AlGLISTO DA 
('QSTA ~ITO 
Adv.: 
SrniC'ntll: " ... 111· Pdu .:~posw. C:tliH:t-dt' limtnanm .. TIIc.' 01 l('-'8\Jmnç.:\ 
parn ~pcntlcr ,~ cfd h") &:• alu oc.lmini~"Cri\IÍvo Cttfl\Uho;lnnciadv .....,, 
CT 14f2Ho:<.I>RII:sr:MAIYPMM qlk! llt<t~•mi"'"u (')!O dCM:flnh•~ IM.l:o: 

pnwenhl~ de O(ll)Sf.~t:Jd,,rin da impctnmte:. Nt~iri4li.:'·SC a aule'fidach: 
indi~il:&da CC\3turn paN pn.~tar inli•nnaçt'lt-,. nu df..'C\onin lcg;ll. Atxls. 
an Mini~ltTiu Pilhlit'u p..1~ ..:xar.u ~u.1 nl.'lnifL"'t;u;àn .. ,n cincu tn5l 
di:l\. Cit~ o Munklpio tk M:tc:tp;'l ~.:um'' h1i..r•'ll<tlf1t• lll\:t'Sso\rin. 
lnt in'k"~ ~'Oimcnh.' C' Pn~urnduf Muni~o:ip:tl. 4l.d .J .l4X. ;u1 J", 
oltmdo pdo L..:o IU.qlfl ck 1 ~.(17.:!0114~ JOAO TEIXEIRA DE 
~1ATOS JÚNIOR. Jui7. tk~ Dircitn SuMiiluht(ns.llJl.l)"" 

PROCESSO n• 473Sf0!; 
AÇÁO:Nt:N('JA('ÁO DE OBRA NO\ '.\ . 
Rrqt<.:PAULO DA VEIGA \IOREIRA F. MARA JANAINA DE 
SOUZA JUAR[Z MOREIR .~ 
Atlv.:M;·u;, janaina de Sou1 .. 1 Ju.,l'\•1 Ml'f\~r.l 
R<qdo:RAI\ILCNDO DOS SANTOS 1'11\lif.IRO 
A de·,: 
Sealcnça: •· ... 111~ Pdo cxpv!-lo. MIIX'"a·"<'. :11t ~o'ttuldnm. '' mund:tdt• 
põlr.) anhar~1r '-' su.~:"'--ndcr .. Cf'llld n t\:àn dt' prOOin hnddm 

Pág. 75 

ptt1enccntc au n."u at~ uherior t:kd~ tJ .. ,.t,: juit.v~ ~ pcn.1 c.k tnult3 
óit\ria ele R\ :!.HCMI,CKJ, cc,nfvn~ ;t fuud~un1..111;~;.,, Jeim:J '-'Jlt''Gula. 
Citt!·sc '-' inl in'k..'-~ Cl)ll'M' n.'L1u"-'li'k1 n~t inido•l. JOÀO Tt: txr:IRA OE 
MATOS Jl:NIOR. Jui< de Direito Suh:.lllulo.(n,.W.l6)" 

PROC[ SSD o• 47 1 0/1~ 

A('.\O:MAN0.\00 DE SEGtJRAN('A 
R<qr•.:PALJLO RODOLFO R/.JOI. OA CUNHA f. OUTROS 
Adv.:JulicNn.;o SiQucim cJc ~,a 
Rrqdo:PRESII)ENTE DA COMISSÃO fMMI:-IADORA 00 
PROCESSO DE SELE(' ÀO INTERNA PARA O fti RSO DE 
fORMAÇ.~O DE CABOS • ('t'("fl~ CEL VAI.{'IR AI.IIERTD 
COSTA SANTOS 

D«ido: .. ... JJI. rdll l"XJX'"'IO. conccth'l 1."10 p.lnt.' :'1 hmin.1J' pnrn 
confcnr ~ms l.'antiKiafc..- :.1 rontua\··i l' :\pt..'fl:t..; th~ qul..,.lc\.os 27 .. H ~.: ~U. 
as!OCJ!Hrnndo·llk.':" 01 potnici(1o~i'K' n.1:111 tkmai .. f&l:i\'S ..J,, t:l'rtnmt• d~cJ~.· 
QUt'. C\tlll ll rcfcmln puolu:'lçàt.l. h.:nham ak;a.,lo" 111-ia minintl cAi~•d;,t 
no Edilal 002t:2t)()~~PMAP. fi.'SJ'k.'ilõlndtH;'-~. indu...:iw. ,, ~u;mlllo'ltiw~ 

dl.' ..,aJ!IS àqucll.-:- f.!UC conqui~mmm n\õlitlr l"''ntu:~õ"tt'. ('., , h.,m~~· :u 
inronn.'li.;Õ\.'1 da ;~ufuridmk tt:l.'lhlm, '"' t.ll'côtdin kg..1 l. Apt~. 3t' 
Mini.~t6ift PUbku p.:1m ~arar !óua n1r.1nili.'t :lç.lu. ~,n ciocfl (0~) ,h:t.:- . 
lntimL ... sc poSoiltmen1c o Procumdor do E!'ladu (l ei 4.348. art .\~ . 
allmdu pela ki 10 qllkl< 1~07 .21M>l). JOÃO TEIXEIRA IJE 
MATOS J(INIOR Juh• d.: Uirciht Suh'ilitulu.(fh.90192)" 

!'Q!TAL DE CITACAO 

DE: IIARIA . DA ANUNCIAÇAo RODRIGUES, brasileira, 
(len~ora do de cujus JOS~ ANTONIO ANUNCIAÇÃO 
RODRIGUES, atualmenllt em local incerto e n6o ubldo. 

FINALIDADE: CITAf;AO ela REQUEMDA para que tome 
clAncia da que tramita neste Julm o ProcMeo n" 17.350105, 
aut011 de N;Ao Oeclaral6rlli de Eldaltncill de ~ de fato 
Post Alorlem, em que 6 twquerenle LENI DA SILVA MORAES, 
cientificeJldo.o de que nio tendo CONTESTADA A AÇÃO NO 
PRAZO LEGAL. 15 (QUINZE) DIAS. ptHU!rir.se-lo ac:altos 
comovwdaclelro..,. ,_,. ~ pe(a p.- autora. 

SEDE DO JUizo: 1" Veta de F a , () 
Pereil'l, Anexo do Fórllm Oet~!lJrl~-~ 
Ma~. 

t• VARA DE FAMIUA, OIIP'AoS E SUCESSO!S 
COMARCA DE MAU.PJ. 

EXPEDIENTE DE IHTIMAÇÀO DO DIA 10/08/2005 
PARA CltHCIA DAS PARID E ADVOGADOS. 

PROC. 1. 793/93 • INVENTÁRIO 
INVENTE: SARA JANE ROSA DO NASCIMENTO NUNES 
ADVOGADO: Dr. Marcelo Porp1no Nunes 
IHVEHTDO: Espólio de João D. S. Nascimento, de cujus 
DESPACHO: "Sobre o câlculo de fl 291, digam as 
partes, tom exceção da fazenda que já se manifestou. • 

PROC. 17.193/04- AÇÃO DE AUMENTOS 
REQTE:J.P.F.O. 
ADVOGADO: Dr. casslus C!ay lemos Carvalho 
REQDO: P.P.D.F. 
DESPACHO: •o requerente pagou custas a mais, 
conforme fls. 20 e 23, sendo que o despacho de fl. 21, 
visava apenas o compl~to da diferença do saldo 
pago e o calculado pela contadoria, assim Intime-se o 
requerente para requrer o que entender de d<reito, em 
OS (cinco) dias." 

PROC. 17.480/05- AÇÃO DE DIVÓRCIO 
REQTE: J.M.LS. 
ADVOGADO: Dr. Raimundo Evandro d4t Almeida 
REQDO: H.C.S. 
ADVOGADO: DEFENAP 
DESPACHO: "Especifiquem as provas que pretendem 
produzir, em OS (cinco) dias, após, ao MP. Cumpra-se 
despacho do processo em apenso." 

PROC. 17.504105 ·EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 
REQTE: J.A.C. 
ADVOGADO: Dr. Marcelo da Silva Lette 
RE®O: F.T.P.C. 
DESPACHO: "Recepciono o requerimento de LIMINAR 
como ANTECIPACÃQ DA TUTElA JURISDICIONAL • .Qrl!r.Q.: 
g,, por ver satisfeitos os requisitos do art. 273 do CPC, 
mormente o dano Infecto para o requerente, enquanto 
,Que, para o requerido os alimentos podem, a qualquer 
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tempo e no curso do processo, ser restabelecido. 
Oficie-se o Órgão empregador para sustação do 
desconto relativo à pensão paga pelo requerente, até 
segunda ordem. Clte·sellntlmes·e para audiência de 
conciliação, Instrução e julgamento (dia 18/10/2005, 
às 09h00min), com advertência do art. 7' da Lei de 
Alimentos." 

PROC. 17.697/05 - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 
REQITS: J.P.F.O. e V.A.D.C. 
ADVOGADO: Dr. Edlelson de lima campos 
SENTENÇA: "Extingue-se o processo sem j ulgamento do 
inénto quando o autor desiste da ação. É o que aqui 
ocorreu, conforme noticiam os autos. Isto posto, 
DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 
MERITO e assim decido com suporte no art. 267, VIII do 
CPC. a) Augusto Cé5ar Gomes Leite- Juiz de Direito." 

PROC.17.723/0S- EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 
REQIT: P.S.M.S. 
ADVOGADO: Ora. Maur11ena Venâncio de Carvalho 
REQDO: A.S.P. 
DESPACHO: "Intime-se o advogado do autor a se 
manifestar acerca da certidão retro." 

PROC. 17.755/05 - INVENTÁRIO 
INVENTE: RAIMUNDO DOS SANTOS LOPES 
ADVOGADO: Dr. SHvana da Silva Lopes 
INVENTDO: Espólio de Marta C. da Silva Lopes, de cujus 
DESPACHO: "Venham as primeiras declaraç~. •· 

PROC. 17.799/05- ALVARÁ JUDICIAL 
REQT~ R.B.M. e OUTROS 

· ADVOGADO: Ora. Elctmara Ferreira Albuquerque 
DESPACHO: :'Digam os Interessados." 

PROC. 17.811/05-ALVARÁJUDICIAL 
REQIT: L.A.C.M. e OUTROS 
ADVOGADO: Dr. ldelfonso Pantoja da Silva 
SENTENÇA: "Extingue·se o processo sem julgamento do 
mérito quando o autor desiste da ação. É o que aqui 
ocorreu, conforme noticiam os autos. Isto posto, 
DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 
MÉRITO e assim decido com suporte no art. 267, VIII do 
CPC. a) Augusto César Gomes Leite- Juiz de Direito." 

PROC.17.963 • RECONH. DISSOL SOC. FATO 
REQIT: L.C.A. 
ADVOGADO: Dr. Joslmar Lopes dos Santos 
REQDO: J.A.B.L. 
AQVOGADO: Ora. Patricia de Almeida Barbosa Aaular 
DESPACHO: "'ndefiro o pedido de riscar expressões 
feito pelo autor, primeiro porque as palavras Indicadas 
se revelam como argumentos do réu , passível de 
comrpovação probatória, para justificar ou 
responsabilizar cônjuee a fato de separação em 
dissolução de sociedade de fato. Segundo por se tratar 
de na tração e não de adjetivação da parte, assim 
apenas atribulçãode conduta que visa, como dito, a 
cornrpovar responsabilidade. Quanto ao pedido de 
sequestro, da mesma forma o indefiro já que não há 
prova de sua necessklade, do contrario o casal 
encontra-se separado há mais de 03 (três) anos, 
estando a autora no imóvel residencial sem ato de 
reslstencla do réu. Designo audiência conciliatória para 
o dia 10/04/2006 As 10h00min, oportunidade em que 
as partes deverão Indicar as provas que pretendem 
produzir." 

PROC.18.151105- GUARDA E REPONSABILIDADE 
REQTE: l.B. 
ADVOGADO: Dr. Manuel Norberto Valente Cantlo 
SENTENÇA: "Ex positis, por tudo que dos autos consta 
e nos termos da fundamentação, JULGO 
ANTECIPADAMENTE A LIDE, pois a questão de mérito é 
unicamente de direito, vez que trata de pretensão 
legitima contra a qual não foi oposta qualquer 
resistência: CPC, art. 330, I. O pedido vem na 
conformidade do art. 165 e seus Incisos do E.C.A., por 
isso que JULGO PROCEDENIT O PEDIDO DA AUTORA, 
conferindo-lhe a guarda e responsabilidade do menor 
objeto do pleito, e assim decido com espeque no àrt. 
269, 11, do CPC, ele art. 165, da Lei 8069/90. a) 
Augusto César Gomes Leite · Juiz de Direito. " 

PROC. 18.278/05 • INVENTÁRIO 
INVENTE: MANOEL LUIZ DE SOUZA SAMPAIO 
ADVOGADO: Dr. Jo!o de lima Guerreiro Souza 
INVENTDO: Espótlo.de Maria T.J. M. Sampaio, de cujus 
D~PACHO: "Diga o Inventariante." 
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PROC.18.360/05 - DECL. SOC. FAM. POST MORTEM 
REQTE: R.L.C. 
ADVOGADO: Dr. Hamilton da Cruz Cardoso 
REQ.DO: Espólio de Samuel Perl!lra Dias 
DESPACHO: "Como última oportunidade para 
regularizar o pedido, concedo à autora o prazo de 10 

(dez) dias para Indicar todos os herdeiros do "de cujus" 
bem corno as suas classificações, e requerer pa•a 
respectiva citação, pena de Indeferimento da Inicial." 

PROC.18.563/05 ·HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 
REQIT: J.S.S.D. e M.C.A. 
ADVOGADO: Dr. Patricia Socorro Santos de Oliveira 
SENTENÇA: " Isso posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 
OS TEERMOS DO ACORDO CONCERTADO ENTRE OS 
SUPLICANITS, PARA RECONHCER A EXIST~HCIA 
ENTRE AS PARTES DA SOCIEDADE DE FATO COMO 
UNIÁO ESTÁVEL, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO 
ART. 266, S 3 ', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E A 
DECLARAR DISSOLVIDA. COM RELAÇ-/AO AOS 
ALIMENTOS, O PRIMEIRO ACORDAHIT PAGARÁ 70% 
(SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGEHIT, 
A SER DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DE 
TITULARIDADE DA RLA. A GUARDA DAS MENORES 
PERMANECERÁ COM A SEGUNDA ACORDANTE, SENDO 
RESPEITADO O DIREITO DE VISITAS DE AMBOS, TUBO 
CONFORME FLS. 02/05, RECOMENDANDO SEU 
INTEGRAL CUMPRIMENTO. a) Augusto César Gomes 
Leite- Juiz de Direito." 

PROC. 18.709/05 • ALVARÁ JUDICIAL 
REQTE: J.I.S.J. 
ADVOGADO: Dr. Dilermando Batista Slrotheau 
SENTENÇA: " .. . PELO EXPOSTO, com fundamento na 
legislação acima Indicada, tendo restado provado que 
Inexiste Interesse menoril e não encontrado óbice 
factual ou legal para o levantamento pleiteado, DEFIRO 
O PEDIDO, AUTORIZANDO O LEVANTAMENTO DOS 
VALORES JUNTO Á GER~NCIA REGIONAL DA 
AÕMINISTRAÇÃO FEDERAL NO AMAPÁ - GRAfAP. Expeça· 
se o competente alvará de autorização em nome da 
represnetante legal do menor requerente, senhora 
M.K.S. a) Augusto Cé5ar Gomes Leite- Juiz de Direi to" 

PROC. f 8. 788/05 - ALVARÁ JUDICIAL 
REQTE: F.A.M.l . e OUTROS 
ADVOGADO: Ora. Vlvlane L. Carmezlm Perdla!o 
DESPACHO: "Atenda-se à cota do MP." 

PROC. 18.808/05 ·ALVARÁ JUDICIAl 
REQTE: R.N'.s.A. "' 
ADVOGADO: Dr. Marcus Vlnklus de Sousa Assunçlo 
SENTENÇA: • .. PELO EXPOSTO, com fundamento na 
tealslação acima Indicada e não encontrado óbice 
factual ou legal para o levantamento pleiteado, DEFIRO 
O PEDIDO, AUTORIZANDO O LEVANTAMENTO DOS 
VALORES JUNTO AO BENCO DO BRASIL S. A. Expeça-se o 

competente alvará de autorização ~ nome da 
requerente. a) Augusto César Gomes Leite - Juiz de 
Direito." 

PROC. 18.958/05 • ALVARÁ JUDICIAL 
REQTE: S.F.S. 
ADVOGADO: Dr. Douatas Alexandre Coelho da Rocha 
DESPACHO: "Recolha·se as custas em sua lntearattdade 
em 10 (dez) dias." 

PROC.18.986/05- CONVERS. DE SEPAR. EM DIVORCIO 
REQIT: R.J.S.B. e E.S.B. 
ADVOGADO: Ora. Vera de Jesus Pinheiro 
DESPACHO: "Registre-se e autue-se. Venha a certidão 
de casamento devidamente averbada. lnt. Após ao 
MP." 

PROC.19.021/05 • IHn:RDIÇÀO DE PESSOA 
REQTE: R.S.C. 
ADVOGADO: Dr. Augusto Pinheiro 
SENITNÇA: ."Ante o exposto e tudo que dos autos 
consta, formo o lívre convencimento para JULGAR 
PROCEOENIT o pedido inicial e assim: DECRETAR a 
INITROIÇÃO DE·ALCIDINEY AMADOR PAES, portador de 
anomalia pslqulca que o lncapadta para gerir seu 
patrimônio, declarando-o realtlvamente incapaz, nos 
termos no art. s·, 11 e nos limites dos artigos 1.n2 e 
1. 782 do código CMl pátrio. Nomeio como sua curadora 
a Sra. ROSA SERRÃO DA COSTA. Em Conseqüência, 
DECLARO extinto o processo com apreciação do 
mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de 
Processo Civil. DETERMINO a necessária averbação no 
registro de Pessoas Naturais e demais providências 
insculpldas no art. 1.184 do Código de Processo Civil. 
a) Sueli Pereira Plnl • Juiza de Direito." 
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O presente expedil'!lte será publicado na forma da lei e 
afixado em local de costume. Macapá, aos dez dia do 
mês de agosto de dois il e cinco. 

2' VARA DE FAMÍUA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES 
DA COMARCA DE MACAPÁ 

EDITAl DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: 20(vlnte) dias 
PROCESSO: 15.<443104 
M;ÃO: AÇÃO DE DISSOLUÇÃO LIQ. SOC. CfC AliMENTOS 
AUTOR: SELMA MARIA RIBEIRO DE SOUSA 
RÉ: JOSt AUGUSTO MAIA DOS SANTOS 
FINAI..IDADE:INTIMAR A PARTE Ré para que compareça na 
sala de audiência da 2' Vara de Família, Orfãos e Sucess~ 
de Macapã. no Anexo do FOrvm Des. Leal de Mira, 2° andar, a 
fim de participar de audiência de Instrução e julgamento 
designada para o dia 2-4 de agosto de 2005, às 12:00h, 
acompanhada de suas testemunhas, no máximo 03 (três). 

EDITAL DE CITAÇAo 
PRAZO: 30 (trinta) dias 
PROCESSO: 15.704104 
M;ÃO: GUARDA E RESPONSABILIDADE 
AUTOR: D.C.S.R. REP. MARIA EDITE DOS PRAZERES DOS 
SANTOS 
RÉ: BENEDITO GUIMARÃES ROCHA e ALCILÉA 
PRAZERES DOS SANTOS , 
FINALIDADE: CITAR A PARTE R~ ALCILtA PRAZERES 
DOS SANTOS dos termos da ação em seu ccsfavor 
respecllvo, através do presente edital, por não ter sido 
possivel cita~â. OBSERVAÇÕES: A parte ré terá o prazo de 
15 (quinze) dias. contados da data de expiração do prazo do 
presente edital, para contestar os telll'lOS da inicial. 
ADVERT1:NCIA: Não sendo contestada a ação no prazo legal, 
presumir-se-ão aceitos como venladeiros os fatos alegados 
peta parte autora 

EDITAl DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: 20(vlnte) dias 
PROCESSO: 15.7911104 
AÇÃO: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO OE PATERNIDADE C/C 
ALIMENTOS 
AlJTOR: A.P.G. REP. ROSICLÉIA PEREIRA GUEDES 
RÉ :MARIVALDO RODRIGUES DE SOUZA 
FtNAI.IDADE:NTIMAR A PARTE Rt para que compareça na 
sala de audiência da 2' Vara de Famma. Orlãos e Sucessões 
de Macapá, no AnelfO do Fórum Oes. Leal de Mira. 2' andar. a 
nm de participar de audiência de conciliação designada para o 
dia 11 de abril de 2005, •• 10:00h. Oportunidade em que. não 
havendo conciliação, contar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias 
para a contestaçao, fteando advertida de que, nao sendo 
contestada a ação no prazo legal. reputar-se·ão verdadeiros 
os latos aflnnados pelo autor. 

EDITAl DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: 20(vlnte) dias 
PROCESSO: 16.370104 
AÇNl: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
AUTOR: LD.C.G. REP. ROSEANE DE NAZARÊ DA COSTA 
GOMES 
RÉ: LUIZ OTÁVIO GADELHA BARBOSA 
FINAUDADE:INTlMAR A PARTE AUTORA para promover o 
andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
sob pena de extinçio e arqulvoomenlo. 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 30 (trlnlll) dl11 
PROCESSO: 1fl.852f04 
AJ:;AD: INVENTÁRIO 
AUTOR: GILBERTO NIL TON FEREIRA PACHECO 
FINALIDADE: CITAR I<ATIA REGINA DE ARAÚJO AÇLll 
LENCAR e cASSIO ROGÉRIO DE ARAÚJO ALENCAR dos 
tennos do invenlário, através do presente edital, por não ler 

sido posslvet cita-los. OBSERVAÇÕES: Os citados teráo o 
prazo de 15 (quinze} dias. contados da data de 8><1Jiração do 
prazo do presente edital, para contestar os termos da inicial. 
ADVERTENCIA: Nllo sendo contestada a ação no prazo legal, 
presumir-s...ão ac~tos como verdadeiros os fatos alegados 
pata parte autora. 

EDITAL DE CITM;Ao 
PRAZO: 30 (trinta) dias 
PROCESSO: 17.157104 
M;ÃO: GUARDA E RESPONSABIUDADE 
AUTOR: MARIA VAHDACIRA DA SILVA MARQUES 
PARTE RÉ: MARIA IZABEL SILVA DOS SANTOS 
FINALIDADE: CITAR A PARTE RÉ dos tennos da açllo em 
setJ desfavor, através do presente edital, por não ter sido 
posslvet cita-lá, conforme afinnação do oficial de justiça. 
OBSERVAÇOES: Caso lnfrvllfera a conciliação, o réu terá o 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiraçao do prazo 
edirallcio, para contestar os termos da inicial, advertido de 
que, não sendo contestada a ação no prazo legal, presumlr
se-ão aceitos como verdadeiros os latos alegados pela parte 
autora. 

EDrTAI.. DE CITAÇÃO 
PRAZO: 30 (trinta) dias 
PROCESSO: 17.199104 
AÇÃO: GUARDA E RESPONSABILIDADE 
AUTOR: MARIA TEREZINHA PINTO GUIMARÃES 
Rt: ELAINNE CHRISTINA PINTO GUIMARÃES 
FINALIDADE: CITAR A PARTE Rt dos termos da açao em 
seu desfaYOr respectivo, através do presente edital. por nao 
ter sido posslvel dta~á. OBSERVAÇÕES: A parte ré terá o 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de explraçao do 
prazo do presente edital. para contestar os termos da inicial 
ADVERTeNCIA: Nilo sendo contestada a açao no pra1o l!!!;al, 
presumir·se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora. 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 30 (trinta) dias 
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PROCESSO: 17.21~ 
N;AD: GUARDA E RESPONSABIUDADE 
AUTOR: JOS~ CARLOS BRAGA PEREIRA. 
R~: RENATO AMORIM DE UMA e ROSEVIUAN BARBOSA 
RODRIGUES. 
FINALIDADE: CITAR AS PARTES RéS dos lermos da ação 
em seu desfavor respectivo. através do presente edital. por 
ser incerto o lugar em que se encontram. conforme afirmação 
da parte aulool. a qual requer as citaç6es das requeridas da 
presente ação. OBSERVAÇOEs: Aa partes rés letio o prazo 
de 15 (quinze) dias. contados da data de e><P~ração do prazo 
do presente edital. para contestar os termos da Inicial. 
ADVERT~NCIA: Não sendo oonteslada a ação no prazo legal. 
presumir-s&-ão aceitos como verdadeiros os tatos alegados 
pela parte autora. 

EDITAL DE INTIMN;AD 
PRAZO: 20(vinte) dias 
PROCESSO: 17.2$8/04 
AÇ.I.O: AÇNl DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
AUTOR: A.S.S. E W.S.S. REP. JOCILEIDE SOARES DOS 
SANTOS 
R~: IVAN ARAÚJO DE SOUZA 
FINALIDADE:INTIMAR A PARTE AUTORA para promover o 
andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
sob pena de extinçAo e arquivamento. 

EDITAL DE CITAÇ.I.o 
PRAZO: 30 (trinta) dia& 
PROCESSO: 17.573105 
AÇÃO: GUARDA E RESPONSABILIDADE 
AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DE OLIVEIRA. 
RÉ: MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ DE BRITO e 
FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA. 
FINALIDADE: CITAR AS PARTES RéS dos lermos da ação 
em seu desfavor respectivo. através do presente edital, por 
ser Incerto o lugar em que se enoontram. oonforme afirmação 
da parte autora. a qual requer as citações das requerldas da 

presente ação. 0 8SERVAÇ0Es: As partes rés terão o prazo 
de 15 (quinze) dias. contados da data de e><P!ração do prazo 
do. presente edital. para oontestar os termos da inicial. 
ADVERTÉNCIA: Nilo sendo contestada a ação no prazo legal. 
presumir-se-ão aceitos como verdadelroe os fatos alegados 
pela parte autora. 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 30 (trinta) dias 
PROCESSO: 17.604105 
AÇ.I.o: GUARDA E RESPONSABIUDADE 
AUTOR: RUBEM LOBO PINHEIRO e MARIA 00 SOCORRO 
DA SILVA. 
R~: RÚBIA IIAYANE DA SILVA RIBEIRO e DAVID DA 
COSTA SOARES. 
FINALIDADE: CITAR A 2' PARTE RÉ dos termos da ação em 
sou dosfavor respectl\lo. através do presente edital. por nllo 
ter sido possivel cita-lá. OBSERVN;OES: A parto ré terá o 
prazo de 15 (quinze) dias. oonlados da data de e><P!ração do 
prazo do presente edital. para contestar os tennos da Inicial. 
ADVERTENCIA: Nilo sendo contestada a ação no prazo legal. 
presumlr-s&-ilo aceitos oomo verdadeiros os fatos alagados 
pela parte autora. 

EDITAL DE CITAÇNl 
PRAZO: 30 (trinta) dlaa 
PROCESSO: 18.530/05 
AÇ.I.O: DIVÓRCIO 
AUTOR: EUNICE REIS DE SENA 
R~: ALDIR MARCAL DE SENA 
FINALIDADE: CITAR A PARTE RÉ dos termos da ação em 
seu desfavor respectivo. através do presente edllal, por não 
ter sido possível cita-lá. OBSERVAÇOES: A parte ré terá o 
prazo de 15 (quinze) elas. contados da data de expiraçlo do 
prazo do presente edital. para oonteslar os termos da Inicial. 
ADVERT!:NCIA: Nilo sendo oontestada a ação no prazo legal. 
presumlr-s&-ilo aceitos oomo verdadeiros os falos alegados 
pela parte autora. 

EDITAL DE CITN;ÃO 
PRAZO: 30 (trinta) dias 
PROCESSO: 18.679/05 
AÇÃO: GUARDA E RESPONSABIUDADE 

. AUTOR: ORLANDINO PICANÇO DA SILVA 
R~: ELIANA PICANÇO SILVA 
FINALIDADE: CITAR A PARTE RÉ dos termos da ação em 
seu desfavor respec:tiYO. alrallés do presente edital, por não 
l er sido posslvel cita-lá. OBSERVAÇOEs: A parte ré terá o 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de expiração do 

• pra1:0 do presente edital, para contestar os termos da Inicial. 
ADVERTENCIA: Não sendo oontestada a ação no prazo legal. 
presumlr-se-ão aceitos como veroadelros os falos alegados 
pela parte autora. 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 30 (trinta) dlu 
PROCESSO: 18.871105 
AÇÃO: GUARDA E RESPONSABILIDADE 
AUTOR: IRABETH DE NAZAR~ SILVA 
RÉ: IRANElH SILV~ BRAGA 
FINALIDADE: CITAll A PARTE Ré dos tennos da ação em 
seu desfavor respec!Ívo. através do presente edital. por não 
lar sido posslvel cita4á. OBSERVAÇÕES: A parte ré ter' o 
prazo de 15 (Quinz8) dias. contados da data de e><P~ração do 
~o do presente edital. para contestar os termos da Inicial. 
ADVERTENCIA: Nilo sendo oonleatada a ação no prazo legal, 
prcsurnir-a&-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pela parta autora. t 

EDITAL DE CITAÇA/:) 
PRAZO: 30 (trinta) dias 
PROCESSO: 18.901105 
AÇÃO: GUARDA E RESPONSABILIDADE 
AUTOR: MARIA CARDOSO DE MELO 
R~: EUSANDRA DE MELO ld.J'AIA e MÃTRIAS FERREIRA 
FEITOSA FILHO 
FINALIDADE: CITAR A PARTE RÉ dos termos da ação em 
seu desfavor respectivo. através do presente edital, por nilo 
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ter sido posslvel Cita-lá. OBSERVAÇÕES: A parte ré terá o 
prazo de 15 (quinze) elas. contados da data de expiração do 
prazo do presente edital, para contestar os termos da Inicial. 
ADVERT!:NCIA: Não sendO contestada a ação no prazo legal. 
presumlr-se-ilo aceitos oomo verdadeiros os falos alegados 
pela patte autora. 

EDITAL DE CITAÇAD 
PRAZO: 30 (trinta) dias 
PROCESSO: 19.068105 
AÇA/:): DIVÓRCIO 
AUTOR: JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA FILHO 
R~: ROSA MARIA TANURE DE SOUZA 
FINALIDADE: CITAR A PARTE RÉ dos termos da açllo em 
seu desfavor respectivo, alrallés do presente edital, por não 
ter sido possível cita~á. OBSERVAÇOes: A parte ' ré terá o 
prazo de 15 (quinze) dias. contados da data de expiração do 
prazo do presente edital, para !)Ontestar os termos da inicial. 
ADVI;.RTENCIA: Nlio sendo contsslllda a ação no prazo legal, 
presumir-se-ilo aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora. 

EDITAL DE CITAÇ.I.o 
PRAZO: 30 (trinta) dlaa 
PROCESSO: 19.083105 
AÇ.I.o: GUARDA E RESPONSABILIDADE 
AUTOR: AM~LIA MACIEL FARIAS 
RÉ: MANOEL VERISSIMO FERREIRA FARIAS 
FINALIDADE: CITAR A PARTE RÉ dos lermos da ação em 
seu desfavor respectivo. atrav~s do presente edital. por nilo 
ler sido possível cita-I~. OBSERVAÇ0ES: A parte ré terá o 
prazo do 15 (quinze) dias. contados da data de expiração do 
prazo do presente edital, para contestar os termos da Inicial. 
AOVERTENCIA: Nilo sendo oonteslada a ação no prazo legal. 
presumir-s&-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte-autor.o. 

EDITAL DE CITAÇ.I.O 
PRAZO: 30 (trinta) dias 
PROCESSO: U .112105 
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E EXTINÇÃO DE 
SOC. FAMILIAR (POST MORTEM) 
AUTOR: INDIARA MARIA GONÇALVES 
RÉ: 
FINALIDADE: CITAR MARIA DE NAZARÉ FRANÇA a IRACIL 
FRANÇA dos termos da ação declaratórla de existência e 
elC!Jnção de sociedade familiar (post mortem). através do 
presente edital. por nilo ler sido possivel cita-los. 
OBSERVAÇ0ES: Os dtados lerilo o prazo de 15 (Qt.inze) 
dias. contados da data de expiração do prazo do presente 
edital. para contestar os termos da inicial. ADVERTÉNCIA: 
Nilo sendo oontestada a ação no prazo legal. presumlr-s&-~o 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. 

SEDE 00 JUIZO: Eclflcio do Fón.m, 2' Vara de Família. 
Órfãos a Sucessões, Rua Manoel Eudóxio Pereira, sfn.•. anexo 
ao Fórum Des. Leal de Mira. Centro. Macapá-AP. 

Macapã-AP. em 10 de agosto de 2005. 

E1~0 .. -. ~ ... .....-: 00
, Juiza 

é OMARCA DE MACA PÁ 
FÓRUM DESEMBARGADOR LEAL DE MIRA 

1• VARA DE FAMfLJA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES 
EXPEDIEI'O'E PARA PUBLICAÇÃO DT. EDITAIS 

EDITAL DE 11\rTERDIÇÀO 

PRAZO: lO (drz) dl1t 
PROCESSO n' : 11.012101 
AÇÃO: 11\rTERDIÇÃO DE PI!SSOAS. 
11\'TERDITAI'I'DO(A): JERSON SOARES RODRIGUES 
CURADOR(A): MARIA PEREIRA SOARES 
CAUSAS DA li'O'ERDIÇÃO E LIMITES DA CURATELA: 
O(A) inladieando(al e ponado~a) de deficitncio mental. que o(a) 
lOr'l\l lbsolutamenle irte:llpaz de c:xcrur. pes.soa lmcntc1 todo e 
qualqiiCT ato da vida civil 1 elo incmttes. Kndn nomeada cur1donl o 
SJ' MARIA PEREIRA SOARES. 

PRAZO: lO (du)dllo 
PROCESSO a": 13.9lt/03 
AÇÃO: 11\rTERDIÇÀO DE PESSOAS. 
11\'TERDIT ANDO(A): JOSt RAMOS DOS ANJOS 
CURADOR(A): MARIA CATARINA MENDES DOS ANJOS 
CAUSAS DA 11\rTERDIÇÃO E LIMITES DA CURATELA: 
O(A) intenlitondo(1) e porlldor(1) de toxlmanla. que o(a) toma 
1bsolutamenu: incopoz de Q m:cr, peaoolm<nte, todo c qualquer ato 
da vida civil 1 ele ineta1tes, sendo nomeada cwodor1 a SJ' MARIA 
CATARINA MENDES DOS ANJOS. 

PRAZO: lO (da) d lao 
PROCESSO e' : 14.291/13 
AÇÃO: li'O'ERDIÇÃO DE PESSOAS. 
11\rTERDITANDO(A): RITA DA SILVA SANTOS 
CURADOR(A): MARIA EDILENA SOUZA MACI EL 
CAUSAS DA 11\rTERDIÇÀO E LIMITES DA CURATELA: 
O(A) inlenlitando(a) e portedoo(a) de toxinllnia, que o(a) toma 
ab<olulamcnle incapaz de ""m:er, pessoalma.te, todo e qualquor ato 
do vida civil a dc(a) Inerentes. sendo nomeada cwodom • S,. 
MARIA EDILENA SOUZA MACIEL. 

PRAZO: lO (da) dlu 
PROCESSO o• : 15.113104 
AÇÃO: INTERDIÇÃO DE PESSOAS. 
INTERDITANDO: 'MARIA ARISETE Pf:REIRA DE 
CARVALHO 
CURADOR(A): ERONDINA PERt:IRA DE CARVALHO 
CAUSAS DA 11\rTERDIÇÃO E LIMITES DA CURA TELA
Tiftnstomo Mental - CID 10 F 20, conmnte do Laudo Médico 
Pericial, que a 1oma at;sotutamentc incapu: de ucn::cr, pessoalmente. 
lodo e q11alquer ato da vida civil a ela inerentes, Jcndo •'IOm~cb 
cunodoro a SI'. ERONDINA PER ErRA DE CARVAU-10 

PRAZO: lO (dez) dlat 
PROO:SSO ,.. : 15.173104 
AÇÃO: III'TI!RDIÇÃO Df: PESSOAS. • 
11\rTERDITAN[)()(Al: AOF.LÁVIA DA SILVA DOS SAII'TOS 
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CURADOR(A): MARIA ECIDIA SOUZA DA SILVA 
CAUSAS DA li'O'ERDIÇÃO E UMITIS DA CURATELA: 
Patologia Neurológico • CID 10 F 32.3, conforme Laudo Médico 
Pericial, que o(1) tonll absolutamenro incapaz de exm:er, 
pessoalma.te. todo c qualquer ato da vida civll 1 ek(a) inerentes. 
s<ndo nomeada cur.odor1 a SI' MARIA ECIDIA SOUZA DA SILVA 

2" VAJÍA CRIMINAL DE MACAPÁ 

lti!Z DF. DIRElTO: R0\1Mtt. AR.\(IJO Ot OLIHIRA 
CHEfE DE SECRETARIA: D.o.NNILO srtLIO DE SOUSA DIAS 

EXPEDIENH DF.III'TIMAÇÃO, 
PARA Cf t.NCIA DO ADVOGADO 

fROCJ;SS_Q:OUM.t.!ll"_j,7JS/OI 
Réu. CLELIO SOUZA DA SILVA 
Ad,..,xadn: Or. EVERALDO RIREIRO 

pESPACHO: --rntirnaçl\o do Advogado da audi~ncia dcsi~nada para 
o dia 2Z/OSJIJS- á• 09:~" 

o anscn•• <Xp<dimtc .., ... publicado no ronna da lei e~do no 
lugar de costume. dado c pas$300 ne<~> cidade de Maca~l l. aos 
dez dsas do mk de agosto do ano de doiJ. mil e c1nco. Eu 
Oannilo Stélio de: Sousa Oi:b. Ch~rc ..Je Stcrtturia . u subS uc. 

z• VARA CRJMINAL DE MACAPÁ 

JUIZ DE DIREITO: ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA: DANNILO STtU O DE S. DIAS 

EXPEDIEIIITE DE I.NTI~lAÇÀO 
PARA CI ÊNCIA DOS ADYOCADOS 

OS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS TEM A 
SECUII'O'E FINALIDADE: INTIMAR O ADVOG.All.Q 
roNST!TU(DO PARA APRF.SE!fiAIU.l.f&AC~I.S. 
PROCF.SSO-CRJME N'Sl43/0l 
Autor: JUSllÇA PÚBLICA 
Réus: JOSÉ MOZART SOARES Dfi SOUZA E NIVALDO 
FRANÇA DE ALMEIDA 
Adv. Dr. VALOECI OE FREfT AS FERREIRA 

PROCESSO--CRIME N"'i740/0S 
Autor. JUSTIÇA PÚBLICA 
Réu$: MAURO TAVARES SOARES, EDER DA SILVA MARTINS 
E ROCÉRJO ATAÍDE DE ANDRADE 
Advo. Dn. VALOECI DE FREITAS FERREIRA E SEBASTIÃO 
NAZARÊ 

tlNALIDADE: INIIMAR OS ADYOGADQJ CONSJ!D!ÍDOS 
m!S PF.SPACHQU'Bllf~.U.IJLI W~I!.Ef.&&lliPO 
O PEDIDO DE VISTA OOS AUTOS fORA PE SEÇREIARià,_ 
PROCESSO-CRIME N"ll99104 (CRIMES DE IMPRENSA) 
Requcn:ntes: JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE E JOSÉ 
RAMAU10 DE OLIVEIRA 
Requerida: CAIXA ECONÓMICA FEoERAL 
Advo. Oro. MÁRCIO ALVES fiGUEIRA, MARY CtLIA 
RAMOS DE ALMEIDA 

PROCF.SSO--CRJME N"6199/04 (CRIMES DE IMPRENSA) 
Rcqumotcs: JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPfBERJBE F. JOSÊ 
RAMAU-10 DE OLIVEIRA 
Requerida: CAIXA ECON0MICA FEDERAL 
Adv. Ora. MARCELLI\ PEIXOTO SMlTII 

PROCESSO-CRJME N"6451/04 
Autor: JUSTIÇA PÚBLICA 
Rtu· MANOEL EUCLIDES COSTA PICANÇO 
Adv. Dr. JOÀO SOARES DE ALMEIDA 

O pre=te expediente "'rt publicado na r....,. ~ lr:i e~fi no 
lugar de costume. dado e pos,sodo nesta cid:Jde de Maca . "'" 
doze dias do rnés de liOSIO do ano de dois núle cinco. Eu, 
Dannilo Stêlio de Sousa Dias. Chefe de Secretaria. o subsc 

1' VARA CRI~IINAL DE MACAPÁ 

JUIZ DE DIREITO: ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA: DANNILO STtLIODES. DIAS 

EXPEDIEI'O'E DE III'TIMAÇÃO 
PARA Cl tNCIA DOS ADVOGADOS 

OS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS TEM A 
SECU!II'TE FINALID.4DE: INTIMAR O _AJ)YO:w.\P.Q 
roNSTITIJ(OO PARA APRF.SENT~~AÇÕES.flliA.IS 
ljO PRAZO !.EGAI. 
PROCF.SSO.CRJME N"41&31/0S 
Autor: JUSTIÇA PÚBLICA 
Réu: JOZIMAR ROCHA NOGUEIRA 
Adv. Dr. JULIERME SIQUEIRA 

I'ROCE.<;SO.CRIME N'3988/00 
Aurnr: JUSTIÇA PÚBLICA 
Réus: JOSÉ DOS REIS FERREIRA E RÓMUl-0 CÉSAR DE 
OUVEIRA CARMO 
Adv. O r. CHARLF.S BORDALO 

PROCESSO-CRIME N"SJ76102 
Autor: JUSTIÇA PÚBLICA 
Rél»: FRANCISCO DOS SANTOS E JOAQUIM DOS SANTOS 
Adv. Ora. OCINÉIA PEREIRA 

O presente expediente scri pubiicad.r ,. rmna da lei e ~li do no 
lugar de cos111mc. dadn e fW$300 nesta cidade de Maapi ( aos 
quittLcdias dn mês dcagr.sto do ano de dois mil c cinco. E 
O.nnilu Srelio de Souso Dias. Chefe de Sccn:tJtria. n 5uh5C 



Macapá, 18.08.2005 

l' VARA CRIMINAL DE MACA PÁ 

JIJIZ DE DIREJTO: ROMM!L ARA{JJD l>t OUVE IRA 
CHEFE DE SF.CRETARIA. DM'l'o1LO STtLIO DE SOUSA DIAS 

EXPEDIENI"E DE INTIMAÇÃO, 
PARA CltNCIA DO ADVOGADO 

f:RQCESSO=CRI ME rc s.osm 
Réu: CELSO PAULO DOS SANTOS E OUTROS 
Ad,"OJado: Dr. JOSt IIILMO KAAS e NARSON DE SÁ 
GALENO. 

WfACHQ: "lntimoçjo dos Advogados da aooitncia d<:Signado 
par;> o dia J(J/01/0S- h IO:h" 

O presente eJ<podicntc seri publ icado na forma da lei ~afo oo 
lugar de C<>stum.:. dado c pulado nesta c~dodc de Macas" ( aos 
quatro dias do m~ de •gotto do ano de dols mtl _c ctnco. • 
Dannilo Sttlio de Souso Dias, Chefe de Secrmno, o"" 

l' VARA CRIMINAL Dt: MAC. .. PÁ 

JUIZ OC DIREITO: ROMMEL ARAIÍJO DE OLIVEIRA 
CKEJ-1 I)~ SF('KF.TARIA OA~NILO $TtLIO DE SOl S.\ 01.\~ 

EXPEDIEII, E OE l)ll'IMAÇ:\0, 
PAR.~ CIÊNCIA 00 ADVOGADO 

PROCESSO:CBJME !\~ 
Réu. H.OliERTO MARQUES DJ; SOUZA 
Ad''O~odo: Dr. JOSt IIENRIQt:r. ~ETO 
~llO: "lntimacio do A~VC'G-Jdo da oud1ém:;a .. l~ignJd;l p;JfJ 

o d,. 12/0KIOS - h IOIUOmln" 

O pn:::-.cnte: ~pcdu:ntc scrt publicodu na fonrw dn lei ~· fi .IC3do no 
lusa r de co~ume. cbdn t: J""l."'~du nesu cidade de Milca ). oos 
dez. dias do anti de agosto do ano dt dois mil t c in.;.-. Eu 
Oann1k> Stélio de Sous.a Dias. Chefe de Stcrtt:ui3, u S'!~ iur. 

1' VARA CR!Ml~AL DE M.~CAPÁ 

JUIZ DE DIRI!ITO: ROMM[LARAlJJO Ot OUVF.IAA 
CIIEFE DE S~CI<ElARI~· OANNILO STtLIO DE SOUSA OIAS 

EXPEDIEI'olt DE INTIMAÇÃO, 
PARA CIÊNCIA DO ADVOGADO 

PROCESSO:CR!MfJ(" S . .wlll 
Rtu· WElllER BAHIA DO NASCIMENTO e OUTROS 
Advogollos: Or. MAURICIO SILVA PEREIRA o Or. MAURO 
MACEDO. 

QtS.l_A,Çl{O: "lntun:açlo dos Advogados da audiênci01 dQ.igrud.a 

para o dio 15/0&/0S - '' 09:h" 

O IJ'<S<Ot< cxpcdicn~ seri publicodo na forma da lei e afo•· 
lugar de costume. dad<> c rossado nesta cidade de Macapi (A 
nove dias do mh de agosto do ano de dois mil e cin<». Eu, : 
DaMilo Stelio de Snu.<a Dias, Chefe de Scet<~aria, o su · 

2' VARA CRIMINAL DE MACA PÁ 

JUIZ DE DIREITO: ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA 
CHHE DE SECRETARIA: DANNILO STÉLIO DES. DIAS 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO 
PARA Clf:NCIA DOS ADVOGADOS 

OS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS TEM A 
SEGUINTE FINALIDADE: ll'lJJM1\R OS ApYOCAOOS 
~T!IjDOS PABA QUE SE MA"'If.El,'EM NA fORMA 
P:Q.AI\T. 499 DO CPP, 

PROCESSO-CRIME N"65SOIOS 
AutO<: JUSTIÇA PÚBLICA 
Réu: ALESSANDRO RODRIOUES FURTADO 
Adv. Dr. fER.IIIANDO AIRES 

PROCESSO-CRIME N"67J(J/OS 
Autor: JUSTIC'.A PÚBIJCA 
Rtu: RONIELLE BRITO DOS SANTOS 
Adv. Dr. JOÃO SOARES ALMEIDA 

0 presente cxpcdic:nJc scri publiu<lo "" forma da lei c afi•lio 
lugar de eostum.:, dado c passado ncsto cidade de Macapi (AP • 
oito di:.s dom&; de a&Ntn Utt sno de dois mil e -=inco. f u. ~ 1 
Doonik> Sttlin de S<>uso Dia.•. Chc:fc de Socn:Wia. o.>Ubsl:tt"" '< 

1' V ARA CRIMINAL DE MACAP Á 

JUIZ DE DIREITO : ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA 
CHEFE DE SECRETA RIA: DANNILO STtLIO DE S. DIAS 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO 
PARA CltNCIA DOS ADVOGADOS 

FINALIDADE: INJIMAR O ADYQCADO CONSTJDJIDO 
PARA QUE APRESENTE AI EGACOES FINAIS NO PRAZO 
L..EiL&.. 

PROCESSO-CRIME N'S739/03 
Autor: JUSTIÇA PÚBLICA 
Réu: CU.UDINO TRINDADE DA CRl:Z 
Adv. Dr. I.~LIO HAAS 

O prcscnle expediente seri publicado na forma da lei r a~o no 
lu8ill' llc c:u<tumc. <lado c pu.<odo no;ta cida<k de MICllpi ( 
oito d~s do má< de ap10 do ano de dois mil< cinco. Fu, 
D:onnllo St~lio d< Sousa Dias. Chefe de S«rt~.uu, o subscr 

(DIÁRIO OFICIAL) 

l'VWCRIMINALDEMACAPÁ 

JULZ DE DIREITO: RDMMiL ARA~JO DE OLivtm... 
C IIEFE DE SECllEI'Atllk DANNILO STtLIO DE SOUSA OI.AS 

EXPEDI Em' E DE INTIMAÇÃO, 
PARA CltNCL-. 00 ADVOGADO 

ts.QCESSO:CRJME N' S 1156/0! 
Rál: CELSO PAULO DOS SANTOS E OUTROS 
Ad-do: Dr. JOSÉ HILMO HAAS o NARSON DE SÁ 
CALENO. 

W_PA.C.II.Q: " lntimaçio dos Advopdos da audiência designada 

O pmenle eJ<podienle kri puhl icadn na fonna da lei c afo do oo 
luear dt costum<. dado c possado ncsuo cidade de Macapi ( aos 
qualrO dios do mto de aJ:I)Sto do ano de dois mil c cinco. 

paraodia30/W'OS-blO:b" ~ 

Dannilo Sltlio de Sousa Diu, Chefe de S<Xrrurio. o subsc . 

l' VARA CRIMINAL DE MACA PÁ 

JUIZ DE DIREITO : ROMMEL AR~ÚJO DE OLIVEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA: OANN!I.O STÉLIO DE S. DI4S 

EXPEDIEm'E DE INTIMAÇÃO 
PARA CltNCIA DOS ADVOG.~DOS 

OS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS TEM A 
SEGUINTE FINALIDADE: ll!IIMAR OS ADVOG612QS 
~STrTU(DOS PARA OI!E APRF,SENTEM ALEGAc0t:S 
FINAIS N<) fRAW I [ÇAl. 

PROC:ES.~O:CRI ME N"67401115 
Autor: JUSTIÇA PÚBUCA 
Rtv: ROGÉRIO ATAIDE DE ANDRADE 
1\dv. Or. SEBASTIÃO NA7..ARÉ 
Rcu: f:OF.R DA SILVA MARTINS 
Adv. Dr. V ALDECI DE fREIT:\S 

PROCES.'IO:CRIME r-.•421l!OO 
Aulur: JUSTIÇA PÚBLICA 
Rbl: JAIRO DIAS SARA IV A 
Mv. Dr. AUGUSTO Pll'oliEIRO 

PROCESSO-CRIME N"6694/0S 
Autor: JUSTIÇA PÚBUCA 
Réu: ADIEL PACHECO SANTOS 
Adv. Dr. JOSE AUGUSTO CARDOSO 

O presmle expediente seri publicado na forma da lei~efi ado oo 
lupr de costume. dado e JQ.\.~1 nesta d dadc de Maca · ). il~ 
uito dias do mCs de •costo do ano de dois 1nil e cinco. Eu, 
Dannilo St~lio de Sousa OW, Chc:fc de Secretaria. o su o. _ 

JUIZADO DA INFÃÍI/CJA E DA JUVENTUDE 
COMARCA DE MACAPÁ 

JUIZ DE DIREITO: CESAR AUGUSTO PEREIRA 
CHEFE DE SEC'IlETARIA: CLiviA VALENTE 

EXPEDIENTE DO DIA. 09 DE AGOSTO DE 2005 
PARA ClbiCIA. DAS PARTES E ADVOGADOS 

PROCESSO N" 8723/05 - ADOÇÃO 
REQTE.: VALD/NEI FONSECA 
CRIANÇA: L. L M. 
ADVOGADO: ELONEIDE DA COSTA LOBA TO 
DESPACHO 

Vistos ... 

1. Citação, pessoal, da genitora, em face da 
ausência de firma reconhecida na declaração de 
anuência transata e, por edital, do genitor, 
bem assim de terceiros interessados; 
2. Intervenção pi'Oee$Sual: equipe interprofis
sional, curadoria de ausentes e MP; 
3. Instrução ejuigamento: 29.08 .05 as Bh; 

IDt. D.O.E. 

PRQCESSO N" 8721105- ADOÇÃO 
REQTE.: MARIVALDO COSTA DA SILVA 
ADOLESCENTE: D. S. S. 
ADVOGADO: LUIZA. H. B. DE ALMEIDA 
DESPACHO 

Ylstos ... 

Assino o prazo de 48b para 
cumprimente Integral do despacho iniciaL sob 
pena de extinção/arqui vamento do processo, 
sem j ulgamento do mérito, nos tennos da fel 
Instrumental . 

lnt., pessoalmente, os Reqtes., 
além da publicação na imprensa oficial. 

PROCESSO Nll 7674/04- ADOÇÃO 
REQTES.: ALFREDO SANTOS E MARIA 
ROSA GOME$ 
CRIANÇA: D. C. B. C. 
ADVOGADO: GILMAR SANTA ROSA 
DESPACHO 

Ylsws ... 

1. Solicit8r a devolução da deprecam 
reauJarmente cumorida: 
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2. lnt., os A. A., para promoção regular do 
processo. ante a certidão do Sr. Meirinho; 

PROCESSOS Nlls 8511JS1l76105- ADOÇÃO 
REQTES.: PAULO C MEDEIROS e 
DURVAL ANDRADE E MARIA MADURO 
CRIANÇA: T. L P. e C. V. P. V. 
ADVOGADO: DEFENAP 
DESPACHO 

Ylstos ... 

Processo nulo de pleno direito, 
chancelado pelo MP, a pretexto da 
"lne:Listêncla de prejulzo para a criança· 
(5/C). dai porque o arquivamento, mas não sem 
antes etiquetar ressalva deste J uizo, no sentido 
de que o principio substantivo do melhor 
e/ou maior in teresse da criança deve ser 
conjugado aos pred/camentos da lei 
adjetiva, somente dela divergin{l,o desde e 
quando em prejulzo para a crl!mça, o que 
não é o ceso. em face da impen'osa 
necessidade de se T8Cepclonar o binômio 
forma/mérito, forjado da tradução da 
regularidade lnstrumentaJ com a satisfação 
da proteção integral. do contrário estaríamos 
a legitimar o adágio popular de que •os fins 
jusUDcam os meios•, o que, dat8 vênia. é 
inadmlssfvel no direito. 

PROCESS~ N 11 7318/0.J- ADOÇÁ O 
REQTE.: SL VIA HELENA P. PJCANÇO 
CRIANÇA: C. M. P. H. 
ADVOGADA: MARIA C. N. IAMARÁO 
DESPACHO 

Vistos ... 

Retomo a presidência do feito no 
estado. Chamo o processo à ordem, remetendo, 
novamente, li A., ao despacho de admissibilidade 
de fls. 13 e 25/v, dos autos. 

lnt./D.O.E. 

Pl(QCESSQ S/N - AÇÃO SOCIOEDUCA TI VA 
PÚBLICA 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
ADOLESCENTES: H. S. E. S. e A. C. S. N. 
ADVOGADO: DEFENA.P 
SENTENÇA 

Ylstos, etc ... 

Cuida-se de AÇÃO SOCJOEDU· 
DtnVA PÚBLICA. cuja remissão ministerial. 
como forma de exclusão do processo, é 
referendada por este juízo. nos tennos e para os 
fins do art. 126 c/c art. 181, § 111, da Lei n ll 
8.069/90. dai porque a extin ção/ 
UTTfUJvamento, independente do trânsito em 
julgado da decisão. 

P.R.I. 

PR(JJ;,!;.,ÇSO Nll 791U/Jl1 - AÇÁO SOCJOEDU
CA TIVA PÚBLICA 
AUTORA:JUS11ÇA PÚBLICA 
ADOLESCENTE: D. P. S. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

Vistos, e tc ... 

Extingo, por sentença, a 
Execução do Julgado, a reboque do 
cumprimento integral da medida pedagógica 
aplicada por este Juizo, daí porque o 
Arquivamento, independente do trânsito em 
julgado da decisão. 

P. R.I. 

PI(OCESSQJ/N - AÇÃO SOCIOEDUCA TIVA 
PUBLICA 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
ADOLESCENTE: A. P. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

VIstos, etc ... 

T171ta-se. de Autos de AÇÃO 
SOCIOEDUCATIVA PUBLICA que trióutou ao 
adolescente suso indicado o ato ínfraclonaJ 
análogo a outrora Contra~nção de Direção 
sem llabililação, cujo ARQUIVAMENTO foi 
promovido pelo MP. sob alegativf1 de revogação 
do dispositivo encimado, que doravente resta 
catalogado como mera Infração administrativa 
/]61o art. 162, I c/c art. 309, do Código 
Nacional de Trânsito, daí porque a 
HOMOLOGAÇÃO deste Juizo, para os ulteriores 
fins de direito. 

P.R.I. 

PROCESSO S/N- ADOÇÃO 
REQTES.:JOSENILDO E ANDRÉA. CU/MAR 



Macapá, 18.08.2005 

CRIANÇA: G. C. C. 
ADVOGADO: ALBA LÚCIA CALDAS 
DESPACHO 

Vistos ... 

1. R. A-se em apenso. Confiro o pleito incidente 
de guarda e responsabilidade. via da 
subscrição do tenno de compromisso: 
2. Requisitar da clínica de doenças mentais do 
hospital de especialidade e/ou do serviço de 
psiquiatria do hospital de clinicas Dr. Alberto, 
Lima, laudo pslqvlátrico acerca da pretensa 
psicopaUa da genetrlz. atestando se as 
alegadas *crlsés pslcóUcas* a lmposslbmtam 
do exercfclo regular dos atos da via civil; 
3. Sobresto, então, por ora, o chamamento 
processual da genltora, na expectativa do 
aporte em juízo do laudo médico conclusivo 
quanto ao sou nopciado Lranstomo mental; 
4. Citação edltalfcla do suposto pai. bem assim 
de terceiros Interessados; 
5. Intervenção técnica: equipe interprofis
sional, curadoria de ausentes e MP; 
6. Jnstroção e julgamento: 19.09.2005 as 
Bh45. 

Expeça-se mandado de condu
ção coerc/Uva, para feiturn do exame médico. 

PROCESSO S/N- ALVARÁ JUDICIAL 
REQTE.: JRANEIDE DE ALMEIDA BASTOS 
ADVOGADO: DEFENAP 
DESPACHO 

Vistos ... 

R e A-se. Ouça o MP. em face da 

dicção do art. 84, que requer autorização dos 
~s para viagem de criança/adolescente 
(NACIONAL/ESTRANGEIRA). ao exterior, 
atento, porém. ao fi. to das cn'anças possulrem 
nacioniilldade cesa, com ezpec.taUva de 
opção e respectivos feitos pela naclonanda.dc 
brasileira, nos tenn fel. 

. VIC. 

César Au!JUIÍÕ'fouza Pereira 
juiz Titular da Varilpjllnfância e juventude 

Coma7 de Macapá 

JUIZADO DA INFÂNCIA E. DA JUVENTUDE. 
COM.iRCA DE MA CAPÁ 

JUIZA DE DIREITO: CE.LCINETE DA ROCHA LOPES 
CHEFE. DE SECRETARIA: CLÍVIA FERREIRA V.~ LENTE 

EXPEDIENTE. DO DIA OI DE AGOSTO DF. JOOS 
PARA Clli\'CIA DAS PARTES E. ADVOGADOS 

PROCESSOS N"IS.J)IJ/04. - INfRA CÃO ADMINISTRA Til' A 
RE.QUE.RE.NTE.:JUSTICA PUBUCA 
ESTABELECIMENTO: CASA DE CHÁ 
ADVOGADO: A UCUSTO PINHEIRO 
SENTENCA 

Antr u rxpuMu. '" l!SJk'f';,tlrnc:nt'' 
~nnsidrrando n graviJuJr da iq(rurUu JJrM'iJia nn art. }.f fi Jo EC A. 
a qual pn..ulbilltu'u 111ulur t·np«JdaJt d~ luc'IYJ ao estalu;olrC'#nwnto 
infrntnr, JU/.(;Q J'HOCJ;DENfl ... o auto dt lrl(m(iifl C'Oif{t"C"C'ionndo 
"~' drs(anH' Ju ("j{Dix-/I!C'imt·ntu d~/'K111flno1IO ''C<fSA DE C'IIÁ'', lrti 
épO<n .<t~h n rr.,on.«>bilidodc ú• Rf:Nf.DITO SOCORRO OLII'F.IRA 
DIAS. t~plirmrdo-lht n MUI.TA dt' ~J r.•lt~tr r cinroJ .'faltirln.t 
mínimos. qnt' tlé!\'tt'Ú .rrrJiposilodn no rcntn con·enle n° ln.IJ'J.J. 
Agt;,,ciu nJM .J, Bonm do 8J"ttsil. do COII.Jt•lho .\luulclpol ÚOf 

l>il'l'ilfu da Critln(n l' J, Adu/('R:f'nll!. c1tjo impo~U. no entanto, 
podtrri st• rommldo tm Cf.sTA HÁS!(' A, em pml do.< ProjttU.J 
Sociais df!lU! Jul:o. 

Ap<i'" , trütuilr~ t'm julgado du ,/tci.\Õo. 
,.('JIIt'fam·st os Auto.f à Contadoria Jo Jul:n. ltrfimonda-.tt, n srguir o 
in.frutm·. paro pngamtllto da multn no pra:o d' 05frinro) dia.f .f)I'M 
dr E.tcrll('àn Judlclt~l. • 

P.R. I. 

PROCE.SSO ,y=UJS!OJ -ALVARÁ JUDICIAL 
REQUERENTE: A. J. F. F. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

Vl.ttos. nr ... 

J11lgo t:xTJN1'0 o pri'SC.'tllt>frito. t•ntfor, .. 
dn sup4'n-,•nltn, nlDinridodl' da Rttqtltn"nl.:. t•n.vi'janúu o p<mlu Jo 
r>bjtto do pr<senl• orào. úoi porqur :tOU por ARQU/I'AR n ptYk'r.«<>. 
indqH"ndt•nJ,•nwnlt' Jo Jrànsito ~ jr1lgado Jo tiNisào. 

P.R.I. 

~ f'/'_J,IJS/g}_ -ALVARÁ JUDICIAL 
REQUERENTE: E.LJA!VE. MIRA/I:DA PINHEIRO • RICARDO 
NONATO RODRIGUE..S DE ARAUJO 
MENOR: G. P • • ~. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

Alllt a docum~ntnçdn pmbotOrln nra 
acn.rlndn ,. Jo rndossu minístt>rlal. ht>l pi)l' Mm ocolhtr o pedfdo. 
pnrn drlt',.mlnnr o ('rpa.'lii(ÔO dn Alwrrá Jr Yiagt'm da Ado/v.tt'l'lllf! 

(DIÂ.RIO OFICIAL) 

G. P. A. poro oJ 1/.lfAS MARGARIDASIVJ:;NE:ZVEU. sob a 
mpoiiSablliúatl• r rompnnlrln út ·'"" liP li/JMVNDO DE. SO(Il.A 
PINHEIRO NEm. via otrto. nn '"ritl(lu '"'"'I'T<!~núltlo tnll't 
]J/07/0J il J 1107/0J. arqui•'ffnúo-.<' o Fc/1n ind•IJ('núrnl"meutr do 
lniruilo t'm julgado Ju dt>t'isào. 

P.R.I. 

PROCESSO N' J.flDl/PJ.- BUSCA E. APREENSÃO 
REQUERENTE.: WANDE.TE COELHO DE LIMA 
ADOLESCENTE: F. L 
.~DVOGADO: DEFENAP 

SF.NTENCA 

O r~ftrldo }olltlir jri atmgw tt 
lffttiorltlade rl•il (/1. 0~), o que ''IIJ/llrtltt qMt a llfrdidn dr Busrtt ' 
Apre(niiin nt stt momento }J u tlprtstnta lllllni/~.MIIIfltlfle 
iltt'abflltl t dtsnrrtSSÁrla. 

Por tstts t1r8utNtntos. JULGO 
EXTINTO D JHnttSJ4:1 Stlfl oprtr-i•rio do mlrito. fou a JWrd(l 
SUJHn~nitnlt do lnl"tnr pr«t.JJMIII da rtfUtrtnlt, n qut fa(t1 
cn11r Jupnrtt tUJ qur dispõt 11 art. 161. incisn VI. dfl C6dl~o dt 
Pr«<.<<J>CMI. 

hnnor4rlos. 
CuJtus prou.uual~ ptla autortl, Stm 

P.R.I 

PROCESSO IV" I S/5/QS-f.DOclo 
REQUEKENTE.: E.LMA LDA RIBEJRO DA SILVA < MARC/0 
ANDRADE DOS SANTOS 
CRIANCA:A. B. C. Q. 
ADVOGADA: DE.FENAP 
SENTENÇA 

YIJ.tos. ti~ ... 

lslo posto. ttt4o vl.slulttbrttndo n~nhum 
4n•rtr1o a ~trllr, no fimtro, li tÜ.fconUiJulf'lo dt1 "'ed/do, 
DECRETO a ~f'fia do pá/rio pod<r dn.< pais bloló~lroJ da rrlanrn 
nos moldn do ort. ISS < 16J do ECA t, oro conrlnwo. JULGO 
PROCE.Df.NTE O PEDIDO DE AOOCÃO formulado ptlo.• 
TrfiUtrt,I U, f'll1ll ~otrftr/r t) DJO(Undtt 11 patrnnfmft:D JtsltS, 

ptiS:StJiltiD t1 l'lllllff•r...u A. B. S. DOS S. 

E.-r~tlffi·Jt. I1S Mttndados tle 
Cllntt.lllllftlflo do ngislm nrigl11•l ~ d1 ntn-o tlsunlollflnln d11 
crllln(tl no Rt1lstro Cltil, rotuiKnllndn·u 11 proibi(lo flt UrYM 

forntcldt~s lnformar6tJ 011 ccrliddt,,, IH•• assim do rtsputi•'d 
orlgtllr rio t1/o, JD!WJ uprL\.W aulorlta(lo judltial ntSJt sentido. 

P.R.I. 

PROCE$SOII'"I.lll/D! AOOCÁO 
REQUERE.fi7E: NILSO."' GOMES CORRE.A • 
MARIA JOSt MONTEIRO BENATHAR 
CRIAN(A :D. E.. (' . .S: 
ADVOGADO: DEFE!VAP 
SENTENÇA 

Isto IH'1to. t nio •islutffbnmdtt unrh1u11 
dtmctrth t1 ltrdr, lfo futuro, a dt~oll.~tituiç4n da Mtdldo. 
DECRETO a {Hf'fia do pJirio padtr d01 pais biolóxfros d• crianra 
no jorm11 do que tUspiklff o.{ art.t. /JJ t I6J do ECA t, uln 
continuo, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ADOCÃO 
formulaJo ~lm rrqutttnlt.s, p<~ra totiftrir ou uJalondn o 
palnmlmlro dtstts, pns..rando 11 tl1nmur-st D.E.B.C 

E.x~IIM-f~ DS Mandlltlos Jt 
CanctiiiiHlttlo do rttlstro on"tilftll t Je nn"' os,nlamtnlo dt1 
Crlonro no R~tlstro Civil, no flltll dt\1'1 t'Dns/ar o nolflt dos 
rtquuults t'D"'n JUII•. btm t'OIIIO M .(tl/1 Dsnndentu t'DmO t~HJ 
tloln/tlnlt. ' 

• Consltnt•Jt a;nda a proibirão dt .urtm 
fornuidtu infnrmaç~J ou ttttld6ts rtlull•'llt à Dt'ilt"' do ato, 
st~lt~t~ v:pruso aul nrÍZJif6fl judlrittl nns.t stnt/d(). 

P.R.l. 

PROCF.SSQ ,y= l SlOIQ5-ALV.~RÁ JUDICML 
REQUERENTE.: ISAAC SAMUE.L 
ALCOLUMBJIE. TOLOBEM 
E.STABE.LE.C/MENTO:FÁBRICA SHOW 
ADVOGADO: AI.BF.RTO SAMUE.L ALCOLUMBRE. TOLOBEM 
SENTENÇA 

Con!lllllwU t.<Jobtltu o art. 149. § 1". 
allnto •f", da lti n• 9.069190, • conru.~o dt Ahwni Jwdldal p~~ra 
a .tn/nlflll t ptr••aninl'l• d~ 11dolna.nlu tm kil•s r pro,ortJn 
dunfttnt~., u tllt'OIJira umdkinRtltitJ, '"'" PNiroJ fotnr~·'• 6 
o~oafinrla da nttlllff':a Jo r~t6c11lb. 

MaL' tttlft~ntt. o lflt.Jiflil dl'PO.Jiii•'O, '"' 
Stll § 2°, tSiabtlut •Inda fkt "' h medidas adotadas na 
tonfonotl<lodt dtstt ortlao dtnrio ,.,. futodomtnlodu, uso 1 

raso.. W'd1du u drttnnJn•flct: d~ tlr6ttr -~nl .... 

O IHJpOs/rlvo t1cinra ITtltUl'rlltl é 
uprUSD '"' 'HfiRr G co, casltJ dr Ahvrd it f onrto ztnlr/NJ, 
torntmin lfutss4rlo f'" o lt~ln,Jitldo fo,ttult s«ll pedltl11 tiH 

rtlll('lo • "'" twnto «rttt t d~ltrMintuln, p•l'tl fllr ujD aliQ/Iai• t1 

IIOIIlfeUI da tsp#dtMIO. « p .. tlt tltfin/raM sob~ o /)flssibilhfodt 011 
11do d11 enlf'lldtl ~ iN'"!•"lltdll tlt •hln~ftlo. 

PDr ISUJ «rp..,rrrta, INDEFIIIO o 
ptdldo oltjtto drsr. frito, eb f"' for..,ohodo "" a>fiiNriHIItfr j 
V<duflo t.rpN"" tlt /ti, •·•f!«lf/ro,twtr "" ••• «..,.& • ort./49, § 
1" da ltl n• 1.069191. 

Stm rnnJtnarln t,. tuJ/oJ 
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P.R.I. 

,:,., "'!"" ~""' 
Chtft ( s,::_f. 

3' VARA CRIMINAL E DE AUDITORIA MIUTAR 

El!PEDIENJE PE INTIMACÁO PARA CISNCIA DE 
ADVOGAOQS 

JUIZ DE DIREITO: DÉCIO JOS~ SANTOS RUFINO 
CHEFE DE SECRETARIA SU8STITUTO: RAMIRO RAMOS 
QUADROS DA ROCHA 

PROCESS~RIME N•: 4.67e/2005 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBUCA 
RÉUS: RICARDO OUVEIRA MAIA. JEANDRESSON DA 
SILVA NEGREIRO, LUDGARD COSTA FERREIRA. MANOEL 
DO SOCORRO SANTOS LOBA TO, SALOMÃO PIRES NERI e 
MANOEL AlEXANDRE DA ROCHA JARDIM 
ADVOGADOS: DR. LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS 
PINHEIRO - O~AP 525 e OR. FRANCISCO JANUÁRIO DE 
SOUZA NETO - OAB/AP 378 (advogados do 1' acusado); Dr". 
HELOANA GAZEL TEIXEIRA - OAB/AP 431-A (2' acusado): 
DR. UBIRATAN ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS -
OABIAP 738 (3' acusada); Dr". LILIA MARIA COSTA DOS 
SANTOS e DR. NARSON DE SÁ GALENO- OAB/AP 417 
(advogados do 4° acusadO); DR. NATANIEL CAVALCANTE 
MARTINS - OAB/AP 857 (8' acusado). 
INTIMAÇÃO: Manifestarem-se nos tennos do artigo 499 <10 CPP. 

O presente expedle<lte será pubHcado na folma da 
lei e aflxado no lugar de cosh.wne. Maca pá, aos 12 {doze) dias 
do mês de agosto <10 eno de dois mil e cinco (2005). Eu, Chefe 

de Secretaria Subsdtu~o. ~·· • 

Ramlro Qu ~ha 
Chefe Seae ria Substituto 

~RIMINAL E DE A!JDITQ.R!AM!IJIAB 

EXPEDIENTE DE INTIMACJ.o PARA CIENCIA DOS 
ADVOGADQS 

JUIZ DE DIREITO: DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFINO 
CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITliTO: RAMIRO RAMOS 
QUADROS DA ROCHA 

PROCESSO N.': 2.380/2000 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
Rt:US: 1• TEN PAULO DOS SANTOS SERRÃO. SD PM 
EDMILSON PAULO ALMEIDA MARTINS e SD PM 
RENIVALDO BANHA DE MORAES 
ADVOGADOS: DR' . OC1NÉIA PeREIRA (2" acusado) e Dr. 
VALDECI_DE FREITAS FERREIRA (3' acusado). 
INTlMAÇAO: Manifestar-se nos termos do artigo 428 do 
CPPM. 

O presente expediente sertl publicado na fçrma da lei e afixado 
no lugar de costume. pá, 10 sto de 2005. 

RAMIRO 
Cha 

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI 
COMARCA DE M~N>Á 

JUIZ DE DIREITO: JOÃO GUILHERME LAGES MENDES 
CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITUTO: HERLAN ANTONIO 
SOARES ALVES 

EXPEDIENTE D.E INTIM~ÁO PARA ADVOGADOS 

AÇÃO PENAL N':24&1104-VTJ 
AUTORA: JUSTlÇA PÚBLICA 
RÉU: JOSÉ HUALAC DA CRUZ MIRANDA, v. "CarKa" 
ADVOGADA; Ora. HELOAHA GAZEL 
FINALIDADE: Fica a advogada acima, intimada a apresentar 
no prazo legal. as Alegações Anais, referente aos autos supra. 

AÇÃO PENAL N':2524J04.VTJ 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉUS: PEDRO DOS SANTOS CAMPOS, G~NESES 
FERREIRA TOLOSA e GENIVAL DA CRUZ FERREIRA E 
OUTROS 
ADVOGADOS: Dr. MARCEL OLIVEIRA (1° acusado) e Or. 
MARJNALOO ROBERTO DE ROS (2' e 3" acusado) 
FINALIDADE: Ficam os ados acima, Intimados a 
apresentarem no prazo I • as Contrariedades ao Libelos-
crimes Acusatórios, referent s aW>s supra. 

HERLAN 
c 

ALVES 

Varas e Secretarias do Interior 



Macapã, 18.08.2005 

.· . ~AQE.~ ~. •· 
• '_JUILOD.4 2'V;'l~ ·:,;;:" 
~:.~ 

J~iz ~· Direito. Carlos Alberto Cone~in 
Proc"""' Crime n' 1934/1999 
Acusodo· fviJLTON JEFFERSOr\1 SOARfS COELHO 
Advogodolo): Dr. HFRAlDO BESSA 
FINAliDADE. 

INTIIMÇÃO Jo Dr HERAlDO BESSA, prOC"Jrodor judicial do 
acusado .Vuhcn _l,fft'5on Socre> Coelho. poro que rome crência do 
inle1t0 teor do docisf!o de R~ 182 do~ ouiOs, o segu1r tconKnlo: 

'Vis:ns etc Reolmenle o pedrdo do lnlrobr MilTON JEFFERSON 
SOARES DE COElHO de 11 175, não h6 como "'' concedrdo, 
ei> que nóo exi1le previsão legal poro kmlo. Ademais. é 
opori\Jno relembrar que se encontro o meocionodo infro~r no 
c.umprimonto dos condiçÕ(:J.s que os.sumiu objetivando o 
su>pem.õo condrcronal do processo, o que lhe é ob>OlukJmente 
beni>lico, n(lo ho'"'ndo. replso,prevlsõo legal u paro reduzir 
o prozo do wspcm.ão Por i$$0 é que indefi o ido Intimem· 
>e Santana. OI do ogos:o de 20 . C OS AlBERTO 
CANEZIN. tv•z de diretro • 

SEDE DO jUIZO 2" Varo Com I do Com 
[CY.olrzodo no Rue Clóud10 lucia lei r o, 21 
- 68925{)()() ~Fax 19ó)l81· 422 

Procuradoria Geral de Justiça 
Márcio Augusto Alves 

Portaria no 482,. de 10 de agoslxl de 200S. 

. A CHEFE DE GABINETE DO PROCIJRADOR· 
GERAL DE lUmÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, na uso de 
suas abibu1c;ões legais que lhe confere a Portaria no 534/2003· 
Gab./PGJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

AUTORIZAR iiO Dr. FLÁVIO COSTA 
CAVALCANTE, Promotor de Justiça de Entrância Final, Htular 
da Promotoria de Justiça de Investigações Ovls e Crlmlnals
PICC. o gozo das f6r1as, remanesw1tes do 2• período 
aquiSitivo do exerddo de 2005, suspensas através da Portaria 
n<' 363/0S·CG/PGJ, publicada no Diário OfiCial do Estado do 
Amapá n° 3545, de 22/6/2005 no período de 22 a 31/8/2005. 

Publique-se, dê-se dêrlôa e ampra-se. 

CHEFIA DE GABINETE DO PROCURADOR· 

GERAL DE JUSTI:iL~~-9~~: de 2005. 

deJust/ç4 
de Gablnete/PGJ 

. ~ 

Portaria n• 483, de 12 de Agosto de 200S. 

A CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR· 
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas abibulçÕeS le9ilis que lhe ccnfere a Portaria no 299/2001· 

· GAB/PGJ, de 22 de maio de 2001, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a Ora. ANDW GUEDES DE 
MEDEIROS CUJMAR,. Promotllr de Justiça de entranda nnat, 
titular da Promotoria de Jusllça de lnvestlgar;Oes Ovls e 
Oiminais • PICC, para responder rumulatNa~, pela 
Coordenadoria da referlda Promotoria, no perfodo de 22 a 
31/8/ 2005, em razao do afastamento do Utular. 

Publique-se, dê·se ciênda e rumpra-se. 

CHEFIA DE GABINETE DO PROCURADOR· 
GERAL DE lUiem Macapá:_AP, 12 de AgOSto de 2005. 

IVAN • OFRA~CEI 
de Justiçil 

Olef< de GablneWPGJ 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÁO -CPL 
Portaria 161, 226 e 232/2005-PGJ/MPEA 

i ............................................................................................................ l 

i 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO 
REALIZADA NA íiõRMA ABAIXO: 

MODALIDADE: CONVITE N'. 015/2005..CPUMPEAt 
OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁUCA NO 
FÓRUM DE MACAPÁ, DESTINADA AO 
ESTACIONAMENTO DE VEiCULOS DOS MEMBROS 
DOMPEA. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 11/08/2005. 
HORA: 09:00 HORAS 

N•. DO PROCESSO: 3003268/2005 
1• FASE -·DA HABIUTAÇÃO 

DAS EMPRESAS DO RAMO QUE RECEBERAM 
O EDITAL N" 018/2005..CPLJMPEA, DO CONVITE N°. 
015/2005, E AS QUE DESTE TIVERAM 
CONHECIMENTO, PARTICIPÁRAM AS SEGUINTES 
EMPRESAS: MERIDIONAL ENGENHARIA E 
COMÉRCIO LTOA. E M. M. SERVIÇOS LTOA., AS 
REFERIDAS EMPRESAS ENTREGARAM SEUS 
ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
COMERCIAIS, DEVIDAMENTE LACRADOS, 
IDENTIFICADOS E DENTRO DO PRAZO LEGAL. DA 
ANÁLISE MINÚCIOSA DOS DOCUMENTOS OE 
HABILITAÇÃO DAS REFERIDAS EMPRESAS 
CONSTATOU-SE QUE AS EMPRESAS: MERIDIONAL 
ENGENHARIA E COMÉRCIO L TOA. E M. M. 
SERVIÇOS LTDA., APRESENTARAM TODOS OS 
DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM 4. E SEUS SUB
ITENS "A", "B", "C", 110", 11E" E 41F" EM 
CONFORMIDADE COM O EXIGIDO NO EDITAL DO 
CONVITE, SENDO ASSIM, CONSIDERADAS 
HABIUTADAS. 

2• FASE ·DA CLASSIFICAÇÃO 
A COMISSÃO DEU PROSSEGUIMENTO AOS 
TRABALHOS COM A ABERTURA DOS ENVELOPES 
DE PROPOSTAS COMERCIAIS DAS EMPRESAS: 
MERIDIONAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTOA. E 
M. M. SERVIÇOS LTDA., ANAUSANDO-AS PELO 
CRITÉRIO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME 
AS ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS CONTIDOS 
NO EDITAL. 

RESULTADO FINAL 

APÓS ANÁUSE oOS PREÇOS PROPOSTOS 
PELAS EMPRESAS COMPARANDO COM AS 
ESTIMATIVAS CONSTANTES NOS AUTOS ÀS FLS. 
02, ESTA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DO MPEA, JULGOU COMO VENCEDORA PARA O 
PRESENTE CERTAME, PELO CRITÉRIO MENOR 
PREÇO GLOBAL, A EMPRESA M. M. SERVIÇOS 
L TOA., QUE OFERTOU O MENOR PREÇO PARA 
ATENDER A AQUISIÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO 
NO VALOR GLOBAL DE R$ 31.742,84 (TRINTA E UM 
MIL, SETECENl'OS E QUARENTA E DOIS REAIS E 
OITENTA E QUATRO CENTAVOS), SAGRANDO-SE 
VENCEDORA bO CERTAME, COMPATivEL COM O 
VALOR TOTAL DA ESTIMATIVA DA AQUISIÇÃO AS 
FLS. 02 DOS AUTOS; A EMPRESA MERIDIONAL 
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., OFERTOU O 
PREÇO ACIMA DA CONCORRENTE, NO VALOR 
GLOBAL DE 35.808,04 (TRINTA E CINCO MIL, 
SEISCENTOS E OITO REAIS E QUATRO 
CENTAVOS), . FICANDO EM SEGUNDO LUGAR. 
OBEDECENDO A TODOS OS DITAMES DA LEI 
8.666193 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, 
SUBMETEMOS O PRESENTE RESULTADO À 
APRECIAÇÃO DO EXCELENTiSSIMO DIRETOR 
GERAL DO MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DO 
AMAPÁ, PARA FIM DE HOMOLOGAÇÃO E 
POSTERIOR PUBLICAÇÃO. 

MACAPÁ·AP,11 DE AGOSTO DE 5. 

d.ÕfiESDES 
PRESIDENTE DA C 

Publicações Diversas 

CADAMS.A. 

Torna público que recebeu da SEMA • Secretaria 
de Estado do Melo Ambiente, a Renovação da 
Ucença de Instalação n.• 001812005, com 
valídade de 365 dias, a partir do dia 03 de agosto 
de do corrente ano, pelo prazo de 180 dias, 
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referente à Instalação da Barragem de 
Contingência denominada de Muriacá, localizada 
no Morro do Felipe, Município de Vitória do Jari, 
Estado do Amapá. 
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MINERAÇÃO AMAPARI LTOA 
Torna público que recebeu do (a} Secrelllria de 
Estado do Meio Ambiente · SEMA, a licença de 
Operação n.• 011212005, com Validade de 
:36s' dias"' a 'J)aitlr de 12 de .-ÁgÔSto de 

120QS, para atividade de Abertura de Ramal 

de Acesso, no Distrito de santa Maria do VIla 
Nova. Zona RuraL Municlpio de Mazagllo, 

CONSELI.IO R EC tONAl. DE COI<TA&ILIL,\DE DO AMA~A 

EDITAL N" 009/0S - CI<C/AP 
CONVOCAÇÃO PARA REGISTIW DE CHAPAS 

Faço saber que no dia 17 de novcr11bro de 200 5 secao 
rcaliudas neste Conselho Rcgiona! de Contabilidade, 
eleições para rcnov•ção de 2/3 (dois ler ,os) de seu Plenário, 
abrindo-se o prno de 10 (dez) dias, curantc o pcriodo de 
01.09.2005 (quinla·fcira) a 12.09.2005 ,segunda ·fcin) para 
registro de chapas que dcvcr.lo ser eonSI•Iuidas de 04 (quatro) 
contadores efetivos c 04 (qua1ro) contadurcs suplenles c de 02 
(dois) 1êcnicos em contabilidade efetivo.; c 02 (dois) técnico 
em contabilidade suplentes, de acordo com o disposto nas 
instnJções aprovaru.s pela Resolução CI·C n' 971/03, e pelo 
Regulamento Geral dos onselhos e Contabilidade. 

OUS: Desconsiderar o Edital publicad ,,o obE de n• 3579. 
do dia 10/08/2005, bem como a No" de Esclarecimcnlc 
publicada no DOE de n' 35&2, do dia 1 SllJS/2005. 

Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Municlpais 

DECRETO (P) N" 0/Q DE 04 DE FE VEREIRO DE 20115 

O vrcfc110 Munit."lp;al <k ~nc. nc u:so ""' ~Uill o~~lnüt.••(óe:. .quê lhe 
..:uufete a l.c:A n•l-'4 de tS ..k.J'«llho &.: 1'1'96. 

RESOLVI;': 

M I"~ ~ar 01 nc:mbc:ai 00 CtXI.>dho ~ uni ... "t~ de .\hutcf'il.l\-"~ 
üco!ou do MunkipKI de. CMlC\lcn~r\", o~nfurmc ''""í •i•ç.l'o ah:nxo 

I·Ãc.p:csc:nQJWc.s do Podc;r E:.:cc.ww. 
Mc..-nbro Titubr-· M6&Jat 6r Cds.Jir~ tfTailjo Vl~l"ll• f'n::sld<.nlt 
Membto ~~~c.: A lMir ~Oit41Ü- VK.c:-Prt:5id..n.~c 
MC'mbm T r.~wlar. 1.U IMI M 011~ I1111W· ~:.:r<IAria 
1· R.qwCSa:JtatUSdo LegW.ui'f'O 
Mcml.xu Ticulat: . /tiiÍtW FD"u)l• O'IIIIIH!N/o 
Mc.mbto Suplwtc - Ef"HÚJJQ Jost Cffl/1 Wtk.: ú 
,\- Rcpn:r.cnlli'IICS dos l'rofe$.)()fes.: 
~canl.lr\)& Titubn:s· lrkky Mti!Ti. ~Nun.u Cetn. 

L«:ttriJIII.aC~Slh'Wf 
Mtm~ Sup~cs-~ Poff~DM4# tk .\on:.. 

J.Jdi4•c.o~ Villrriw1 
4~ Rçpru:cnl.nfC;$ d.M: !~is dos A.IW'IOS: 

M cullKO T•tuiNq, - C.r,il<~tt dJn S, fll•. IQJ(I 

HMJt» ~-· H CIUPI;: 
Mant:r~ Suplmc-Der.lUCI' · All'l:co 

M MllritiSmttiu: · ~:A 
$. R_.,_ do . l.o<>l / 
Mcmbn:J Tilu\ar· .Wtur«IR *,,.~~li~ 
M.:niliro :)uplcmc-: V.Jcíre ~?A 

An. 2°- E.otJ.e ~o c:nt j cm,;l'or a t! Jcsu cba. rc\"\l~')du--.c C.<;. 

ilispo~ç~Xi em COOirino. / - .. 
Nt 3'-DC-~ Citnôa..R . e-se. tc-)C'..: Culllflr>'-!. 
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