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Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO) 
DECRETOS 

DECRETO N• ooo I DE 05 DE JANEIRO 

O 60VEANADOR DO ESTADO DO AJMPÁ. usando das atribuições 
que lhe são confendu pelo art 119, inciso XXIJ, da Constiruiçào do Estado do 
Amapâ, cfc a Lei n° 0811, de 20 de ÍeveTCU'O de 2004, de acordo com o Decreto 
n• 0994, de 31 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no Oficio ,.• 
003/07 -6.AS/SIAC, 

RESOI.VE: 

Exonerar Kelly Cristina Mclgolhêlcs Pessoc da função 
comissionada de Asslst=te Admirustrativo/Oabinete Executivo, CódJgo COI-2, 

- do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidad.ào, a contar de 02 de janeiro de 
2007. 

Maeapá. OS de d& 2007 

VA 

OECRETO N• 0002 DE 05 DE .lAMEIRO DE Z007 

O GOVERNADOR 00 ESTAbO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são con!eridas pelo art. 119. inciso XXV. da ConstitUição do Estado do 
Amapá. 

RESOLVE : 

Retificar o ~ereto n• 3326, de 04 de dcumbro de 2006, 
publicado no Oiário Oficial do fstodo do A1114p6 n• 3898, de 04 de dezembro 
de 2006. que passa a vigorar com a seguinte redaçlo: 

•o GOVERNAbOR 00 ESTADO bO AMNÁ, usando das atribuiçOc:s 
que lhe são coníeridu pelo arL 119, inciso XXIJ, da Constituição do Estado do 
Amapá. cfc a Lei n• 1.016, de 30 de junho de 2006, c tendo em vista o contido 
no Ofício n• 960/2006-G.ABJSEJUSP, 

AESOLVE : 

Nom~ o CAP PM Luiz Ccrlos SoGru Teilt&ira para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Tecnico Nível 11, Código CDS-2. da 
Coordenadoria de OperaçOcs Aêreas/SEJUSP, a contar de OI de novembro de 
2006: 

Mocopó. OS de j<&nolro de 2007 

DECRETO N° 0003 DE os l:>E JANEIRO DE 2007 

O GOV~N.AbOR 00 ESTADO 00 AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são coníeridaa pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vtsta Q contido no Oflclo n• 138106-6AB/SED&, 

RESOLVE: 

Homologar a designaçAo de Mario Gordh ela Silvo • Sousa, 
Diretora-Presid~te da Escola de Admini$traçM Pública do Arnapâ, pelo 
CJ~Crcicio, em substituiçAo, do cargo de Secretârio Especial de Desenvolvimento 
da Gestão, durante as férias do titular, no período de 02 a 08/01/07. 

Moc4pó, os de janeiro de 2007 

bE os OE JAKURO DE 2007 

O GOVERNAOOit DO ESTADO DO AIMPÁ, usando das atribuições 
que lh.e são conferidas pelo art. 119, i.aciao XXII, da Coo&tituiçào do Estado do 
Amapá. e/e a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, e de acordo com o 
Decreto n• 0995, de 31 de janeiro de 2005, 

RESOLVE: 

Exonerar Eriko Maddo Banooso do cargo em conusw de 
Assessor Especial Nível W, Código CDS-3. da Assessoria Es~cinl do 
Oavernador. 

Maeap6, OS da janeiro d& 2007 
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PODER EX!:Ctrnvo 
()ovemadol. Antonio Wlllda C6cs da Silva. 
Viec.(iovcrno.lor. Pedro Poulo Dlu de Carvolbo 

SECRETARIAS ESPECIAIS OE DESENVOLVIl'fENTO SETORIAL. 
OovemMiorto, Coord. Poli. e lnstitle. do Amop~ Rub<n Btrutrguy 
D:S<nvolvim<IIIO da GcSUo do Est.Wo do Amop~: Jool Nogueira Rodrigues 
0cl<1Jvclvirnonto Econ~mico do E>tado do Am>pá: All><rlo Prr<ira Góes 
Ocscovolvirnento Soci>l do E~ do Amop~: l iddcr JosE Freitas de Ur .. Ftrnira (intrrlno) 
Ocscnvelvirn<nlo do Defesa Socai do Estado do Am•pá: Ptdro Rodrigues Go•rot•u l..eirt 
Oucn,'clvimento da lnffDo.Es11<tura do Es~o du Amapá: OdiYal Mooturozo Leite 

SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS 
Setr<l1uto E•llll0lllinári3 em Br:ullia: Anlõnio lldrgardo Gom« dt Alen<ar 
AftQ.deicoodentç; Jtnlvaldo dA Silva Ubór lo 
Sttrct01io dos Povo<lndlgcnu: Vilóri.o Snatoo dosSontM 
Se~act.ui:. Ex.uaon.Jin~i3 de PollliCA p4ra 1!1 JuvcrCudc: 1'-brco Johnny de OJi~·ei,..• Nascimento. 
Seerctuio Politiou pasa as Mulhcrts: F.sttr dt P•ula de Araujo 

ÓRC,\0 ESTRATÉGICOS DE EXECUÇÃO 
Gobinete Civil: Luis da Concriç~o Pertin Góeo da Costa 
Caso MiliW: Cel. PM Bnlullo Rounl Condim Cruz 
Auditori•Geral: Wcliuglon de Cnr.·alho Com (lOS 
Procuradoria Gcrnl: MArcoo Jost Re61c~ui de Souza 
D<fcnsorio PúbliCl: lleldtr Jool Frtltu de Limo Fernin 
l'olicia Mililor. Cri. Undemhcrg Abel do NAscimento 
Cotpo de Bombdros: C ti. Dm Cio> .. nnl Tovaru Mncirl Filho 
Policia Técnico Cicntlfic:a: EIJ<te NaJelmento Dol1:<> 
Ouvic1ori~Kic•41: Ocon Mironl.f~ de Alencar 

SI::CRETÁR!OS DE ESTADO 
Admin;smwno· HDroldo Vilor dt Atevtdo Santos 
Agrieuilura: Jost de Ribamar Oliveira Quintn> 
Comunicnç.lo: Mo retlo l~olicio da Ro:.a 
Ciência e Tecnolotu~: J~é MariD da Silva 
Oe$porto c L=r: Hildu dos Sanlos Fonseca 
Educeç~: Jo•l Adauto SaniO> Ditrnrourc 
Receita Esl::;adU31: Jotl NoguclrJ~ R:odrijtuu (in1uinol 
lndu!tria e Comércio; Joio Deal<lo Dlu 
lnrr .. E.sllutura: Alclr Ficuri•·• Motos 
Meio Ambicnle: An lbaio Carlo• da Silva Faria. 
l'lancjamento, Orçamento c TesourO' Armando Ferreira ~n Amar~l Fil ho 
S•údr: Abfl>rdo do Silva \'u 
Scaurança: Pedro Rodriguu Conr•lvcs Ltice (lllltrino) 
Sctnp: ltodolfo Fcrundu ds Sil•·• Tonu 
Trobelho e Empn:cndcdorismcx Marlt Aolsia Nunn 
Turismo: De-nl Ollvrlra d e Sou7JI 
Mobil~ Soco!: Mui a de Nua r~ Fariu do Nal<imrnto 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E ÓRGÃOS VINCULADOS 

Ad~p: J oli de Riban>ar Otivcin Quiolu (inlorioo) 
Amprev: Nivaldo Casto da Concrlçlo 
SIAC ·SUPER FÁCIL: l..uzl.s Brilo Grunho 
EAP: Maria Cor<lh ~.Silva t Souu 
lapcn: Odanttr d2J Nn•u Ousr'tt Diondl 
DGI'C: Paulo Cl.ar Cavalcanlt Morllns 
Ot:-Lr.m: Roberto Luiz Amaral d.a Ructut 
Oi3tro: Rol>crynl Sousa dt Auvedo Piun(n 
Feda : KAtla Regina Baliclro de Souto 
Fundccap: Jo~o Al<indo Com Milhomrm 
Ht1nonp: Joao Ricardo Sfl•• Almtitlo 
lEI' A: Ucncddilu Vilor Rabclo 
IP€M: Alcir Mary S>nlpalo 
Jut:Jp: ~bon l..oboto C•rvalho 
L.ocen: ,Juvanetr Amoru T4vorn Mlntntb 
Pescop: Jost du Sanlo• Oliveira 
l'rocon: Ruro de Jesus l'onl« do SilvA 
f>rodap: FtrnBndn Antonio Hora Mcnuts 
ROM: Monorl Fnondsro Rnllrlro Alfal• Filho 
Rucap. Jacu r c.lt l ima Oanras 
Terup: Ccrsuliano da Silva rinto 
ARSAJ>: Fornando Dlu de Corvalho 

SOCIEDADES DE ECONOMIA M ISTA 
Af AP: Dora Ney Lourrnço Moreira 
Coesa: Ant4nlo Broco Chucre 
CEA: Julmar Peito lo dc Souu 
Ciasap: RoWrio AltiloAnulmo Nobrt 
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ESTADO DO AMAPÁ 

DIÁRIO OFICIAL 
Bvnudlto Rostan C011b MartJns 

Oirelor 
Robertson Pena Pestana 

Chefe da Divis1o.Mministrativa 

Raimundo Nauré Tavares Ferreira 
Chefe da Divis!o Industrial 

Anlõnio Carlos Rosa da Si lva 
Chefe da Divisão de Comercialização 

Membro d• AlUO · Anadorlo Dr111lelra de Imprensa Otltlals 
Sede: Av: Ao tino OOI'JltS o• 103 • Slo Lázaro· Mocap:l- AP 
CU: 68.908-470 
Trlerones: J212·2U8/ Jli2-2U7 • 3212·2136 
Foot f'u: (96) 3212·2135 
www.sead.ap.cov.br 
E-mail: lmprrosa@>esd.ap,r.ov.br 

.PRF. OS DF. ASSINATURAS 
ORDEM .• ...,J,..----:AS-:::S~!±NI\TURA 3 MI:St:S 

OI AMiaotura 75,00 
02 A$1iUI!IJl ~ ~., .... poilol ____ 1~- _ 

REMESSA DE MATÉRIA 

6 Me.~ES 
150,00 
450,00 

12MESESJ· 
300,00 

900,00 . . 

AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO OI'ICIAL SOMENTE SERÃO 
ACEITAS SE APRESENTADAS NAS' SEGUINTES MEDIDAS: Sem DE LARGURA PARA 3 
COLUNAS, 12cm DE LARGURA PARA 2 COLUNAS, OU 26Cm DE LARGURA NO CASO DE 
BALANÇO, TABELAS E QUADROS. 

PREÇOS OI': VENDAS AVlft..SAS 
E>«mpler ................... :.......................................................... ......... ............... ........ . ................ RS S,OO 
Exemplar AlraSado ............... ................................. ............ ................. ....................................... ... RS 6,00 

PREÇOS DE PUBUCAÇÕfS 
Centltn<CIO comp0i10 em louda pedtto. ............. _ ............ . .......... - .............................. RS S,SO 

~~E~~~~~~~::::~::~:::::::::::::.::::::·=:::~:::=::::::::::.=:=::::_0~:_::.·=::::::·~::::~:~:=~ ·:: 
Ao DIO reserva-se o dirci1o de recust.t a publicaçJo dr: mmlrias aprt5ctllad'35 em des:aoordo com suas 

DECRETO N" ooo S DE os DE J o\!IEtRO .OE 2007 

O 60YERNIIOOR 00 ESTADO 00 MIAP)., usando 'das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 1 19. inciso XXJI, da ConstiLuição do Estado do 
Amapá, c/c n Lci n• 0811, de 20 de fevereiro d e: 2004, e de acoido com 0 
Decreto n• 0995, de 31 de janeiro de 2005, 

RESOLVE: 

Nomear Luiz de França Mogalhões BlliToso ~irão para exercer o 
cnrgo em conússão de Assessor Especial Nivel iiJ. Código CDS-3, da Assessoria 

.- Especial do Oovcrn.ador. 

Mocopó, 05 de j~neiro dt. 2007 

Governado,. 

Secretarias Esp. de Descn. Setorial 

Portarill n° 001/ 2007 ·GIIB/SEO!lS 

O SECRETÁRIO ESPECIAl. OE DESENVOl\ltMEm'O 
DA DEFeSA SOCIAL. no uso das atribuições legclis 
conferidos pelo art. 87, i•ciso X da Lei n° 0811 de 20 de 
fevereiro de 2004 c pelo Ql'tigo 20, inciso XI do Dec•eto 
1441, de 02 de j"nho de 2004. 

RESOLVE: 

Art. r• · rnstituir Cornissl!o Misto de Investigação. 
cncorre.gc>do de o.purcr os rcs(lOnscbilidcde.< pelos fugas 
ocorridos no Instituto de Administração Penitenciário do 
Estado. nos plontões dos dias 16 P""" 17, 20 poro 21, 2.7 e 29 
de dexombro de 2006, e ainda nos plontô'es dos dias 01 e 03 
de Jawro do ano em curso, rupectivomente. composta pelos 
S"9Uintes SCI'IIidores: 

Presidente: Bel" Nazoré de Fátima Radrlguu 
Cal'llalho da Silva. Corr~~doro do Instituto de 
lldminls traçi!o Pcnitenciório do Estado- IAPEN. 

Membros: Bel. Antonio Robúto da Silva Pouxi<. 
Oelegodo de Policia Civil do Estado , Titular do 2° DP: 

Ten. Cel . Pedro Paulo da Silvo Rezende, Corregedor 
do Polícia Militar do A mapá; 

Cop. PM Gezlmar Bctroso dos Santos; 

Mor!de Fcn-dro Góes, Chefe do Unidcde ~ 
I nformoçiio e Pesquisas do 11\Uituto de Administroçi!o 
Penite<nciária do Estado. 

IIJot . 2 • • A •·e fer ido C..rnis<ão terd o prozo de 30 
(trinta) dias poro cor.dusl!o dos suviços. · 

Revoga-se a.s disposiçoe$ em contn!rio. 

I:>E·se ci€nclo, CumpNI·se e l'llbliC4·Se. 

Macapó-Ap 03 de p!eiro de 2007 

em exercício 

Secretarias de Estado 

fol131io a• oornoo7..CABISEJ1JSI' 

~-- · i.-~.j_. ·.· 110RÁR!ODE: A1T.ND!Mtl'<'TO O SEou:TÁRlO DE ESTADO DA J USTIÇA E 
· Sf:CURANÇA Pi18LICA. no uso das atribulçliei que lhe !~ 
~· ; n .. : 07:30 As ll:OOc das 1~·30 :\s 18:00 hor.. conf<rid .. Dtlo :art. 12). 1c 11 da <:nn.<riro,;çao Esladuol e art. 17. X 

notma~ 

-~;: L.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 



Macapá, 05.01.2007 

dll Lti 0811. de 2012/2004 

RESOLVI>: 

Art. t• . Swj)<adrr, roec o ~~«<ss•clldc ao ""''ço, as 
fenos ~amcm.tm do >Cn"ockn Dd' OOAN'ETE DAS l'lloVI:S 
DLARTll RIOSI>I, Dirccxn-l'rcsocknte da IIIJtmoc.o de AdminlStlaçto 
Pl:n\lont1an1 da f.lbdo da Anlapi. rcfmnte oo cwclcio de 2007, 
~paro o pcnoda de 02 o 31 tle~itode 2001. pano USllfrut> 
em doi• 1 ser pol"'""'-nl< nwcldL 

Art. 1' • 12••• 1'01W11 mar. em vlsor na - dc = 
pubhcaçlo 

,__ 
Abelardo da Silva Vaz 

AYJSO pt Rf..\HI:.KII 'M 
A Sa:rclorin d< E<11da da Swdc dn Am•pi. P'l' on1crmtd10 de seu 
PrtSQC1m. 1om1 plll>lo<o.,. mlcrasld<l-. que «Iara uo."''"'indo du 
di> 11101107 . ....,. dia 22 de J.,t•ro du CC«cf'flc o Rr<ib<n11r11 11o1 
l'ttpo n• 02212006-C:PUSES,, r<m11111«cnd.> """'"" !oc!l c 
~.ar trio 

(Administra·ção ) 
Haroldo Vitor de Azevedo Santos 

PORTARIA No()OOl/2007 - S!AD 

O Seo"e!Mo de J:stado da Adrr~nlstraçao do Governo 
do Amap~. usando das atnbuiÇlles que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n"s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janelro de 1998 e 1373, de 10 de fe'lmllro de 2003 e tendo 
em vista o oont!do no Proc:euo - Protocolo Geral n° 
77029/2006. 

RESOLVE: 

2007. 

~0-nt-~-~~E-s-tr_u_tu_r __ a ________ ::::]' 
Alcir Figueira Matos 

It1$lrum<:nto 
Parfes : 

Extrato de Tcr1n0 Aditivo 

2" (segundo) Turno AdittYO oo Convinoo ,.• 030/0f>..SEI~. 
que entre si ccl&brlll!l o G.E A. como CONCCbENll:, " o 
Prefdturo Munoc~pal de Macapd corr.o CON\'ENENTE. o•rovú 
de> 5e<rdori4 de Ertodo de> Infro-Estruturo corno 
l:NTERVENIENlé /CONCEDENTE. q~ t"" coi!IO cbjUIVo o 
execuç!o dc>s strvlços de Pov1mantoçl!o e Urbomzoça-o no 
L.acolídode de C..rmo do Maruanum. no Munlclpoo d" Mocoj)<Í·I\P, 
pare os firu no.le dtdorad'". 

CL!\Usu~ ~~ . .:Fico prorrogado por 
mais 60(sessento) dias consuutlvos o prozo paro conclusil'o dos 
suviços, objt~to do C..nv2.nio n• 030/06-SE!NF, C0111 previ~ 
do término da vlgênciG passando pare 15/03/07. 

Instt'lll1lVrto 
Pcrtes : 

Mo<4pd, ~9/IZ/06 

Extrato da Turno Aditivo 

2" (segundo) Turno AditoYO ao CoMrtlo n• 034/06-SEINF, 
que entre 'l cclellt'cla o G.E A. co""' CONCEOEN'TE. c o 
1\QI"CCI\\a<lÕD 8uello Quobn>do e,_.,. Club c0111Q 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CONVENENTE. ctrovts do Sccrctcr., de Eslodo de Infra· 
Estrutura como INTE!lVENtENTE'/CONGEDENTE. que te.m 

como cbjetwo o e.xccvçao dor serviços de C..r.struçé!o de """" 
Piscina Seml-oljMfHCO e -., C..rt.,o d& Futebol Of1cK1I, poro a 
Agremiaçi!o Buc:ho ~brado Esporte C ub, patO os fw nele 
dularGdos. 

~ TEgroBA • OA 'D~A_: Fico po'Omlgado por 
rro:is 60(sessento) diCIS COMU'Uh- o prazo poro cone lu Selo dos 
5erYÕÇO$. obJeto do Co~W&vo n• 03-4i06-SEINF, C0111 prevfs.lo 
do fénnitlo do Yigêncoo passando paro 15/03/07, 

Macapó, 29/12/06 

~·.L.(-
~I'G·M·•os 

Secret ocfo dt~ Infro-estruturo 

Instrumento 
PGI'tu: 

Int~•;,M,IIÃnc&dente 

Extrato de Termo Adl11vo 

2° (sego.~ndo) Tu1110 Aditivo co Convanio n• 043/06·SEINF. 
que entre si celebraln o G.E A. como CONCEDENTE, e o 
Prefeitura Municipal de Procuúbo como CONVENENlt:, 
otrav~ do Secretario de Ertodo do lnfra·Estruturo corno 
INTCRVENIENTE /CONCEDENlt:, que tem corno obJciiYO o 
exuuçilo dos SUYiços de Conclu$õo de C..sct l'opulores de 
Comunidade Cujubim, 110 Munieípoo de Pracwbo·AP. pare 01 for.s 
I'Cie declcll'odos. 

~VSUI.A TERCCI!y! - DA VJtet-JcrA : FICo f"'Orrogado por 
lnOi$ 60(~a) doeiS ccnsu;uti- o prazo poro concluSclo dos 
$CMI~OS, objeto do Co...,tnlo n.• 043JOO.S€It-F, Com pr&Yis.lo 
do término do Y1gênc10 pouondo poro 15/03/07 

M4copó. 29112/06 .. ~A 
Se<rctór~~;t

1

:0 de Infra--utrut<I'Q 
Intuw.nientc/Concedent=;.::' '------

l.nsti'Uinento 
Partu : 

Extnrto dt. Termo Ad1trvo 

2" (~o) 'T'umo Adrti\10 ao Conv&lo ,.,. 044/06-SEI~. 
que entre SI celebraln o G.E.A. corno CONGEOENlé. e a 
Prefeitura Municipcl de PrGcuúba corno CONVENENTE. 
otrovú do ~torio de Estado cb Infra·Enruturo como 
INTERVI?NIENTE /CONCEDENTE, q~ tem corno objetivo o 
cx~o dos SUVIÇOS de Reformo do Hotel de TI'I!IISito do 
Muniefplo de Praeuúbo-AP, poro~ (IM n.~ dtclol'<!dot. 

O.ÁUS\Jl.A !EBCEIRA - PA 'fiGê.K:x6 : F1co p,..,..,.agodo por 
moi' 60(susU~to) dlos consecutivos o prazo poro condusilo dos 
SIU'VÍÇOS, objeto do Convhlo n° 04-4/0I>·SEINF, Com prevl.s!o 
do término do vigência p<ISJOndo pore 1~/03/07. 

Macopó, 29112/06 

Ira Metas 
Secr&táno e Esto.do de Inf,....ut'l'ut...., 

Interwnlcnte/Coi'Udcnte 

IIIStrliftoent o 
Ptlt'tes: 

Extrato de TuniQ Aditovo 

2"(~) Tenno Aditivo oo Co...U.o n• 029106·5Elt-F que 
entre s i eclcbro'll o 6.E.A. como CONCEDEN'Té. ,. o Prcfclt<rO 
Munic1pal da Cclçocne como CONVE't-EN'TE, otravts do 
Sc<l'Ctar10 de Estado do Infro-Estnlt...., COIIIO 
INTERVENIENTE /CONCCI>ENTE. que te111 como ob,j&tivo o 
Rqwsc de r«onos fironceii'OI dcstin.odos o RefortnQ do 
Matadouro Munleipol de Co içou.& - 1\P. pera os fll'4 roete 
decloro<lo.s. 

Q.Á\JSU!.A T'EB::EIRA - P" yr~: Foco ~ por 
mais 90{novenlo) dios consecutivos o prozo paro toncluSclo elos 
Sti'Viços, objeto do Cor.Y€nio n• 029/06-SEI~. Col!l f"'evlsilo 
do término de vlgincio pcssondo poro 14/02/07 

Macopd. 09/11/06 

r.. úv:f 
~Motos 

Secr&tári odo de Infra-utrutura 

I n.st r\D'IIUitO 
Portes: 

Intuvtnlente/Concc.dcntc 

Extrato de fe.r'TIIo AditiYO 

l 0 (prlme.iro) TUIIIO Ad1tovo oo Convt.ío n• 028/06-SElt-F. que 
cntrc si celebrar.~ o G.E.A. COit\0 CONcEDENTE, • o Profcitlra 
Municipal da Calçocn& cOf'IIO CONVENENTE, otrovú do 
Secretaria de Estodo cb Infra·E.rnmu-o c"""' 
tNTERVENIENTE /CONCEI>ENTE, que TCIII ..... ob,jCtiVO o 
RepGssc de rcarsos fuWicdras destinados o Rc(ct'lllll do 

IWdio do Profcitlh MuniCipal de Co9>ci1C. poro '" flftS •'• 
declorodos. 

CLIÍ\JS!JI.A TEJ!CEIBA • !>A VI!itNCL\ . FICo pn>t'f'Oglldo por 
mais 120t'~nto ,. "'"'"\ dlAt t4MU\Itlvos a pra%0 PCrO 
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eondusllo dos serviços, ob,~Cto do ConvêNo n• 028106·StiNF. 
Conl preVIsão do térm1no do "'9éne10 pau<>ndo poro 12/0Z/07. 

Extrato de. T umo AdttM> 

Portes 

t• (f"'imc~ro) TUI!IO Aditivo ao ~o n• 045/06-SEINF, 
qU& entre. si celebraM o t.E.A. como CONCEDENTE. a a 
Prefc1t11"a Municipal de Porto Grande como CONVEWENTE, 
otrovú do Sc<l'Ctorla de Estado do Infra-Estruturo como 
INTERVENIENTE /CONCEDENTE. que te111 coma objetivo c 
~euçêlo dos RN~ da Construçilo de Aroeno de Futebol no 
localidade de Colônia 6grlcola do Motop1, no Munklpio de Porto 
Grande-AP. paro os f~ns nele declorodos. 

CL~USUL,A U:BCEtl!A- t>l\ Vf6ÊNciA : Fico prorrogrldo por 
me" 130(cento a tr.nta) dias col\$tcUtivos o f"'OlO poro 
<onelusi!o dos serv•ços, objeto da co,..,lnlo n• 045/0b-SE'INf', 
Com prevísao do túm1nc do viginc10 p!lSSonda poro 22/02107. 

Ma<Dfld, 10/10106 

Portes: 

I" (f"' -ro) T&MIIO Aditrvo oo Convinoo n• 064/06-SEINf, 
que efttre " ecld.ram o 6.EA co1110 CONCEDENTE, c a 
1\ssoc:IOÇA}o <IM Mcrodoru Agro-utrotM5ta do Rcscr.os do 
Roo C..jQI'i-AMAEX-CA C01!10 CON\IENENTE, ~ do 
~teria de Estudo do Infro.Ertruturo como 
INlERVENIENTE ICONCEOENlC, que tem corno obJetiVo a 
exccuç!o dos serviços de ConstNÇ&> de PassorcJcs em 
0Nersas eo.-.dodet do Re.gtl!o do llolxo GcJari, Munidpio de 
Mozag(lo-AP; paro os fins nele declcrGdos. 

CJ.ÁUSUJ.A 'TEBCfiRA • !>A VI4NCIA : FICO prorrogado por 
mois 60(rusento) di os co_i_ o prazo pare conclusllo dos 
servtços, objeto do Convfnio n• 064/06-Sett.l', COll\ pnvllâ'o 
do término do vigência ~ndo poro 1~/01/07. 

... 
ro /Mtos 

·~~ Mo<Dfld,14/ll/06 

S&crctóri &todo de Infro·c.strutiii'O 
Intun.nlente/C..nudetttc 

E><trato do Termo AdíiiYO 
lnstrurr.e11to 
Partes : 
1° (pr1me.íro) T..-- Aditivo oo Convfllio n' 066/06-Sett.l'. 
que entre sí ulcbraln o G.E.A. a>110 CONCEDENTE, a o Rede. 
dos Aaoeloça&s dos fscolas Fom'li<>S A~lcolo do AII'C>p&
RAB'AP cONO GONVEI-ENTE, atravú do Secretario de. 
ESfodo do lftfra-Estrvturo OHOD INTERVENla.tTE 
/CONCEDENTE. q~~t tCII\ (OitiO objetivo" R&f......, do EuofCl 
Folníha Agricolo do loealidodr. de Cochot-rínho, no "-unidpio de 
Pedra llranal dD ÁIMpcri -AP. patO os fins nele dltc.larados. 

Cl.ÁUS!A.A T63cEIBA • PA VIGÊM::IA : FIC4 f""01"1'090do por 
.,..,,. 90(novenh•) di<ls ea,suutiYot o Jli"GZO po.t'Q concJu.sao dot 
ScrviÇOJ. abjeto do Convênio cf' 066106-Sen.F, Com ~~~~~o 
do túftlino do vigfncia pcl$SCndo paro 13/0l/(!1. 

Moollp<i. 05/10/06 

Sc~&wA~~rt€:-,rut~ 
ICe/Concedente 

COMISSÃO PUMA.N!NTE DI UCITAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

Convite n•. 08812006 
OBJJ:l'O; Seniços de COIISIJUÇ!o de 583,80m de passare!B.'I 
em 1nadetra de lei. 114 Pa.'JS38CU! Estrela, Bairro Jardim 
Eqwtorial, Mlllliclpio de.MIIcapt-AP 
Flnna Veo(C!dora: Melro Ccmstrulola l..tda. 
VAlOR: R.S 44.S25,00 

Convite n• 09212006 
OBJETO: Se.rtiços ele QCIIl.SUuçfo de 417.90m de passm1a$ 
em madtin ele lei, ao cstào& QliD l,OOm ele largura. ao linal 
da Av Artur Rcque, IWno Caaaos, Mtmidpio ele Mlalp6-
AP. 
Firma Vcamdora: T~Coailn*n Uda. 
VALOR R.Sst.S2.B,71 



Macapá, 05.01.2007 

OBJ:ETO: Ser\iços de COJIStm;âo.de 594,00m de passarelas 
t:m maãcira de lei. com c:ltcios com I ,OOrn c: 1 ,2nm de 
largunl, na Avculdn Tch:muco Mira Martins - Bui.rro dos 
Congós, Município de Macapá-Al'. 
Firnw Venccdom: F~1rcinl & Castro Ltda. 
VALOR: R$ 77.320,40 

Convite n•. 09412006 
OBJETO: Serviços de conslruÇão de 379,00m de pas:wdas 
em madeiro de lei, em l.arugos com I ,OOm de lar&Wll. no 
l'assaaem Murolo Gol<>, Tlnirro Jardim Jl,i,.,..,, 7 ... :ru, 
Municlpio de Mnc.1pA.A!'. 
Fi rma Vencedora: Silva&. Lima Lida. 
VALOR; RS 29.193,15 

Convite n•. 09512006 
OBJETO: Serviços de constnu;ào de 292,50m de passarelas 
c:m madei.-a de lei, em UU11go:t com I ,COm de IArglllll, no final 
da Rua José M.S. NascinlenlO., Bairro Jnrdim Marco Zero, 
Munieípio de Macapá-1\P. 
Firma VencedoN: Mendes & Penha Ltda 
VALOR: R.~ 21.784,20 

Convite n•. 09Cil2006 
OBJl:fO: &:~Viços d~ construção de: 289,.50m de po.ssnrclos 
em madeira de lei, em tarugos com I.OOm de 1arguro1, na 
Pessngem Mi.ltll~ Ccmis, Bairro Santa Rita, MwuciJ>io de 
Mncapá-AP. 
Finna Veotcd<ms: Cnnstrutom Oliveira Lida 
VALOR: RS 22.923,00 

Con\ite n•. 09712006 
OBJETO: &rviços de conslruçi!o de 661.40 d~ pa:smrclas 
em m:~deir.l de lei, Gôm urugos e t::;tdos com I ,OOro o.k: 
largura, na Rllll O~vo1do Cnl7, Thw Pamlso, no Município 
de Sani1Ulíl·AP. 
Firma Vencedora: Conslrutoru Curiaú Lula 
VALOR: R$ 51.422,27 

Con>itc n•. 09812006 
OllJl.TO: Refonnn Pll.rciru da Escola Estadual Mocklo 
Guanabam, Macap!-AP. 
Firma Venwiora: F..tica Construç~ &. Projetos Lt.da. 
VALOR: RS 147.360.97 
Con~ite n". 099/2006 
OBJETO: Exccuçilo dos Scrvii;os de UurnjnaçQo Pliblicn 
da Orla de Mucapa no Trecho dJ:I Fortal.:u de Maca1•\ olé 
o Ataxé, em MncnpA-1\P. 
Firma Vcaccdor:o: Clt:trn Grupo Lida 
VALOR: RS 147.(~12,13 

Convite u•. 10012006 
OBJETO: Rc:fom1a do Onlpdo do Almoxarifado, 
Reforma do Galp.'lo do Estncion:unento, Reforma do 
Abrigo da Subestru;ao , Urbunizaçilo c Paisugismo do 
Prtdin do CIODES, em Mlcap:\-AP 
F1rma Vcna.doru: F:dificn Engenharia Lida. 
VALOR: RS 104.494.67 

Con>ite o•. 101/2001i 
OBJEtO: Serviços de I.'Qnstruç!O de 694.40 de pasS<~Tela< 
em madeiro de lei, com lanlgos com l,OOm de lor(\u:n, IIIIS 
Alamedas A c B, uo Bairro Pnraiso, no MWliclpio de 
Santana-AP. 
Firma Veo~dora: Compasso Construções c Serviços 
l.tda. 
VALOR: RS 53.920,4~ 

Convite n•. 10212006 
ODJITO: Scn-iços de tOIISinlçilo de 52G,S0 de passarelas 
<!111 lll.3dcira dt: lei, em l.mlgos rom 1 ,OOm c I .50m de 
lar&wa. oa Avenidas dos MoriiCS, Oaino dos Cong""· 
Municlpio d~ Mac:apá-AP. 
Firma V~ncedoru: R & D Consrruções Lida 
VALOR R$ 49.601,05 

Convite n". 10312006 
OBJETO: ~·iços de con.~trução de 273,80 de passnrclas 
em madeira d• lei, no final da Avenida Pl4llela VênU5, 
O..irro JBtdim Mlii'CO Zero. Município <le Macapó.-AP. 
Firma Vencedora: J.D. & Souzn l .tda 
VALOR: RS 20.651í,Rl 

Con•·tte n•. 10<\flOOG 
O!ljlTO: Serviços de constmç~o de 494,00m de p3:1surcl11.< 
c:m madeira <le ki, com 11ltllgos c esteios com I,OOrn c 
1.50m de largura 114 Possaçcm Gtmwguinha - BaitTu 
llnivcrsidade, Mw1iclpio de Mncapá-1\1'. 
Firma Venccdoru: PolmM Construções c Comércio LtdD 
VALORES: RS 57.742,96 

Convite n•. 10512006 
ODJITO: Scniços de construção de 1.612,00m de 
]la.SSarelas em nl31L:iro de lc:i, com tarugos c esteios com 
I ,OOm e 1,50m de lar&um. lgaropé do Elcsba.o c Rua 
EslrndD do Dcllu do Matapi, Di>1rilo de Elosb11o. 
Mwucipio de S;mllUli.I·Al'. 
Firma V~nccdora: lvocbun Constru~ücs, Serviços 
Comc!rcw Ltda, 
VALORE: RS 142.348,73 

. Macapé.-AP,28 ~ode2006 
ACUINALOO DE L O~RICUES 

Pn:sidcntc da 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(Setrap ~~ 
Rodolfo Fernandes da Silva Torre~-

PORTARIA;\' 11111/~7 • SI.TfiAI'I.-' P 

O SI:CRtT.\1{10 llE I:S'J'.\110 Of TRAI\SI'ORTf-S 
DO ESTADO 00 \\l~f'.~. 110 üc. .... do~~ :unbu"f'~' Jlt•C lht ~àc 
ct.mfeud;:s I'Chl .1rl 11.'. mt:t~tt.' I r: IV. da t tln~ 1 11u1~Jv chl f!,t:tdn 11\': 
Armi.p;i. t:·\· doto (À.C't:'m n ., 11).1:!_:ç5·<il· ,, ~· 0·~5.'/C')o.(,l ..\ 

11 F.:.~ O L\' F.: 

:\1'1. I" • TUI'fl!l f 5~111 f'fd ru A r ortub ... 47 l/0~
.5t::'fJtAI\ dç 12 de: St:lcmbro de :mn5.flu~ CXk: uu cntl'I I)(C~:tda au 
ser .-ídcr P.\\11.0 INÁ CIO .JOS.-' PHAT UA SILVA. <'h& d< 
GahiucrcJSETR.AP. par.t dr:stm~tlher as ~auintcs :nnhui;t)es; 

I Assmntur.t doe! ~los adnun~rr~lt\'OS do CAilf.CiETR.J..P. 
qu~ n1o 5( n:suacn u:a tOmpcttne:t:a ç:'{dusiva do 111ul3r . 

IJ • nciCH1HU:U OS dt~tribuiÇ'àO J.: ("U'O(.CUOS ~ÜII I llllll.lr :lll\'(IS 
úç compC'ICnci:l odp,inflrb da SETRAP á:-. l'111d.1d~:s d~· ,uJ estrulltra 
~dmi tu<ttratiVI\, 

JU • 0((C:tlltlflíU. pnr dcsp<aclll'l I'IV) ('fu.-fc~ t.bll LltHdndes 
míc~r~mh;:~ liA Sl!TR:\f' . ..:x<t:uç:lo da~ prLwidênc:i:ts tnl.li::.,dns d..:uuü 
ck ~uas cespe..:u ... ·as cnmpcténciaso. 

pu~lic"ç~o 
Art . 2). r,,:l Port81 13 ~rlh~ em uçor nn d:tl.1 de SU.l 

0 SEC.IIf.T.\RIO OL F~T.IIJO O~: 
T IUNSPORT F.S llO t:ST~IlO 00 Ao\1.\r,\ . no uso Jo ~""-' 
atrilxaiç~ '{UC lhe SA4l.::oofcudaJ pdu {)o;rcto n "'3J34. J c: OS:O:IO$. 

RESOLVI:: 

Arl. J" - OES:IGf\AR os Sén•1durcl\ ~lb:ti~;o 
rcl~~•nna,Ju~. p:ll".a \otõtJ~rcm da Sedl! dl! suas l'. lrthu •~6ces MitcapiiAP, 
M~ o ~·funicipi~l t.h: M:tZ.'l~uto. com o oPjc:tiv('l tfo Exceuur S<r ... içvs de 
THh't5Stl da 0BI3~ - 4 17, iOtw: o M:t1l,JJI , n•l perlodo de OI .:& 

IO/Ui i01. 

A'i'II)NIO GOMES DE Olt\o r.!R:\ A' Se.v Fluv10 il 
1)1'1\EOITO DU:\trrr 00 1>:!\SCIMEN ro "'S<RIC d e l'ouari:. 
JOSE MARIA 1>1' 1\ S. BRIGID.\ A~ 1 '""'O' M•r flu<t>l 
SERGIOCARLO\ M SI LVA AS rr:,.~>p~-loo Fluv1al 
... lltr:t.SOS Bl:LkM BRITO Au• de Con\-.:< 
JOSE GL'IUir:RME DA~- CIIIJ7. Mestre de S<lov ftu,·ioJs 
GESINAlOO F OU~ SANTOS Ag Tmn>p. M>r. Flu>oal 
JOAO BAI'I\'TA C. COl:TO Aç.Transr M:nilimn 
JOAQl!l\4 DA S Mt)N'I'r:l,' EGRO Arlifl« 
JOSE RAIMI:N00 0 FUKTA!lO As. ~c l'umm 
IU.i iDINALDO I.Ot'I;S DOS SANTOS ,\r, Tmnsp. M•ricilll\1 
MANOEl. PEDRO V DE SIQt:l:tR A A&.Trnnsp :O,.Iorlrimo 
\~ELQI!ES F CAVA I.C:\'ITE ,\genlc ~o f'Mono 
LOl1CIVA I no DF. M FK~IIIF. "i'"''~' l'umtia 
MAR I,\ TEREZA HACir: t\J .TrMSp M:.uhnu• 
JOSt Ll!<:IV AL LOII-\ TO A e I ransp "'atilin>O 

.\rt. r R~utgatn·SC nt 431Spó$1Ç't'~-' c:m 

O St(RETÁIUO CHEFl UllS f \ 0 0 IJl 
TIU. '>'SPORTlS UO f.ST.\00 110 .\ \1.\P.\ . ,.,, '"" de "'~' 
<Uribu,çôes que lhe SIO confc::rtdlS pdv O.Xrchl n ~ nR.t . tk lt~V(l';'.'(h 

11 E S OL 1· t;: 

Arl. I' - OESICA~II os S,•r\'Jduoc! nbll t'O 
rc:lnciOil:lcfos. para viujnr.:m dn S\:de d..: S\líl~ nlrihuii;(\t:)( \·lac:n~Mt\P, 
nré o M uniclpiCI d~ MnZ3!àU. curn n nhjetivo de c~o:-:cu1ar~m sl!C\'1Ç05 
de Tr;:~ \cssi.t d:1 O;,lsn - -1 i-t. o;ohre o Rt(l \.'tia Nn\'a. nt~ 11<r JOdll tlc O I 
a IGIOI/07. 

MANOEL ALVA;\.' I 01\ C.l'l :-110 A~ Tr>nsp Mor l·h""J 
FRIINC'IS(U 111:1 EM OR ITII McSin: dd><niÇ"! flu\lal< 
Ll:ZIA~I MM:il\0 I'! RIS V o~•·• 
DII>I;KSON nr:t.f..M !\RITO .o\p.Ttonsp.Mor.Fiuv••l 
JOSE ROORIOCêS PI~J-tEIRO Mc:.-m: ('urf'hU !'t·t:lrC<n;ui:t 
JOSE RI8,\S DOS SANTOS :\tcnlo d< PoriOIIil 

LOUREI\ÇO DE,\ . Llf<A M<$hc 
fELII'L; L>A S. CAVALH EIRO A~ Tmn;p M•n10mo 
LUIZ HtLEJ\0 0.'\ R RIO ~IIlO !Ir, T r11nsp. ~1nrilinll0 
!'II.IIMENO PEREIRA MARINHO Aux. (<llllUII~~ d< ·"""" 
FfR~ANDO MO:-:'TF.IRO CAR DOSO V o&"' 
~\1~\.t\JNOO I>L < t c;UFOt:S A~ dC' p,"tau~ 
JOSF. R....,IMUNOO G FUR r ... OO /\~ ~e PurJ.on3 
Fit ... NC"J~CO I'I(A~(O Fl.f.X ·\ r.,.,iuhcu•• 
MA~OEI. :>AAIIQliF.\ MACHADO Ano f« .. 

..\ l't. 2"'. f<e~·o~:tm·~ as d"'fl'"l"-.\C""~ em cunu:mn 

PORTA RI,\ N' OIJ.UII1.St: TRAP 

O SJ::CRE:TÁRIO OE t S'I'A ilCl OE 
TRAJ\SPORTES DO to:STAilO 00 .\~lAI'.\, " " uso de suas 
arn~uiÇóçs que lhe ~ll~1 ç('lq(trida.s pelo lÃ-.:IdOI'I., :os ... dt 08:'07/QS. 

Pág. 4 

R ESOL I' F.: 
.\rr. 14 

.. O~SI(;ANAR M .Scr ... ·idorçs J.haixc 
relaetonadus. ('IM'õ\ Ylo,i:~rcJtt da ~~de de ~u;,, ;tt r:ibu•çbc~ M .1CÍ'!pM;\P. 
nt.: u I (IC.1lidadc de O~t ilique, com~·, ''bJel;vo-dc 1-::o.;.:cutarem ~·..:l"'t• Çc)' 
~t: -\poio A Lf;\oj Allii(Onda, nu rt:r,odo de O' I a I 010 li07. 

I(A.t\4U:-l00 N()l\1\ TO DA S. M,\(jiNA 
OENEOI !O OE LIMA GOM[S 
I'EI)RO ASSIS !),\ Sll VA AVF I..\11 

M<<ln: 
A,.Tralb~. M:!ri1i:nt' 
VagaJ 

PORTMll.\ N' 005/Ui·S f.TRAP 

0 SECII..:TÁRIO llE EST.\ IXl llE 
TRANSrORTES DO f.ST.S.OO DO AMAPÁ, no tiS<I de WJS 

Z.tflhnlç1XS que Jbe ~:loc.onfcndas rdu Decreto n • ~j84. de: 011!7:0.'i. 

R ES O L v(; 

,'\ri. I Q • IJ(;SI(;N:\fl t.)$ Sçtv1dores ub:u \<t 
rdac1o1Uidos. p:~r;• \'ini:ucm d;1 St:<.k de s 11:1" a~rit.uiç.o~s ~·I:Jcap~JAP. 
oté c Mumcíplo de M;l't.agào, «>m u t•hjeiJvo d~t 1;:.-.t:~\llnr Scrv1ços llt.: 
'(ru\·~ssir. dn Jl:1ba - 41i , !>nhre o MaC3pt, no pcriodo til:: 16 a 
WOII07 

t>DIEL.~o~ BELEM BRITO 
ANTONIO GO~tF.S DE OIJ\'EIR.\ 
JOÃO UA TISTA GIJEL>ES COL. 'TO 
JOSE GUILHERMJ:: O" S CRL'Z 
I.OURENÇO UI: A LIRA 
JOSE Rlti:\S DOS S,\:-ITOS 
Elf."'EiliTO DU,\ RTE DO NASCI \1ENTO 
~E,úiO l'Aili .OS M SI I. V !I 
GES!N.'\1 D(J f OCI~ SM~TO~ 
KOI\f.Rl l) \~t((;t(o R SI L V.~ 
LUCA~ VILHE'\A 8A rt~T-\ 
MARI1\ TERf:Z,\ H.,\(jf 

JOSE LUCIVAI. LOBA TO 
PEOKO ASSIS OA S. A VElAR 
nr;l\EOITO l)f. LIMA GOMES 
FKANCISCO BEL~M fiRITO 

Au". Ser\ . nu..,i.:si,. 
A(:.. Transp.~·fo::J t.Ffu"t:al 

Mcslrc de Sen.' Ffuvl.ns 
1\g.Tr:Jnsp.M:trilimo 
Aç. d~: l'on:Hia 
1\t:. Tmnsp. l\:l;uit imu 
,\~ Alt\' Manl!mn 
Ag I r;an!.p Ma111m••· 
Ag .o\ h \ ' ~1ilnllrn.t 

A é 'I ransp Marilmto 
At; Tuns.p.MtnUtntl 
A~. Trl'lnsp.Marilimo 
V•g•a 

AJ!,.l ran!'r.Martrimo 
~1C.Iilrc 

Art. l ' . Rcvii!:Un·tt:: os dispó!~.içôr;:s em 
c.outrdnu 

P01ff4R IA ;'\'006187-Sf:TRAP 

O SECRH,\IUO DE ESTAUO OE 
TRA:'\SI'OIITF.S 00 EST.~DO llO AM,\PÁ. r.o uso de sua~ 
ntribuiç•'c• ~uclhe !00 eonrcoidas pelo Decreto n.• JJS4, de08~J7105. 

RESOLVE: 

,-\rr. 1• .. Otsi~nu os S\:f\'idorc.s abaL\0 
rclaci(ln!du,. para " 'ajarcm dJ Sede de suas nlnbutçôes Milopil;\?, 
at~ o \11unierpio de Ma7;,gAo, com o objch'f'U de cxeeu11sren1 -.cn i;M 
eX Tr;a .. cs.s~ \J:.. Ral53 - 4 3~. sobn.- <• Rio V da Ntwa, no p::todo de 16 
a2~0 1tU7 

DIDtK~ON llHI .EM BRITO 
1\IVi\t.nO SILVA ~-EHREIRA 
JOSE RAIMUNDO C. FURTAIXJ 
LU7.1t\M MAGNO l'lllf:S 
FERI\,\NOO MONTEIRO CARDOSO 
JOSii RODRIGUES PI NHEIRO 
:O.IANOiil. MARQUE MAOIAilO 
Ll!17. HElENO O,\ R IU Of:I RO 
FILOMENO P MI\IUNHO 
RtlllliNt\lOO l DOS ~-\NTO;) 
MELQUfS I C.::\\'·IU'ANTI: 
MANO~ L Al V,\N I t>A (' PINTO 
LOVCIVAlOIJ DE 'A. FRêiRt 
,IOAQiiiM DA ~ MONH:::-.-r:vRO 
iv!.\1\0EL PEDRO V n E SJQt.:ôiRA 
R.AIMt.:Nll() l)f 0. Gl'Eili'S 

A~. ·rransp. Fluviais 
v;~ra 

A&. ~" Ponari• 
Vigia 
Ag:rransp.Mor.FiuvJal 
Mewe 

Ai-Transp Man1imo 
Aux ( ·nrnxndo d~ Na\ 11'1 

At: Transp.t-.t~mimo 

A& de Pur\ana 
A.!- T:1nsp Maotimo 
Ar. de Pc,nana 
Arliroce 
A~.Toansp.Matiumc 
Ag.Transp.~1atilimu 

J'OR'I'ARI-\ :~· ~JI :OG · S ETRAPIAI' 

O SECilt::TÁIIIO l)f. 'ESTAilO DE 
TRASSrORTf.S DO ESTAilO DO .nJ.\I'Á, no uso <las 
atribuiç0tS que lllt.: s3u COnftridOS pelo O~c:rCIO n°. l.1X4, ti~ 

08i071lOOS. 
R t::S O L\' E: 

A.rL 1• .. Nom'.u os '5to-idçrc,s ablixo rc:.bc: aan3d~. p:no 
rompurem : CO,\'IISS,\0 DE SII'\UICÁNCIA, para ·~·"ru •• 
dc-.&lxu .. ·.:lm~run rle duns homb:a~ ddrieas C\11~tro rarnpa' il:.lt' l<hlqucs 
t.h: I..UnthU~IÍ\'"~1. UIU3 J'ICÇa tlem.lrnin:1d11 " I hlrmmle·· e \ln13 (lt:(tl 

dc-numtll~l.!.\ ''(;,,. Ouc.;ulnar tia t\~·H.H tit\t• DARO!\ H55 
l'"ulo lnit'io.J u~.:l J • ha l th• <;)h•fl l'rcsidc•u1~: 
.lurgr H ui f'1'"'1'10S Fut::u I '~ M •. allhfll 
Raimundo EllnldtJ Dll ntl\S Torte:s 2 .. Mcntbro 
EtJir~;,nwsJuJrt% I" .'v1crt1hro ~uplc!utc 

llélio Alves l!arbosa fil llo 2' Men1bro Supl""'' 
Artl'· A Comb>ao ler• prazo de JO(Irinl>) ~io~ pata 

coo:f<J.s..\0 ~os scr\'i.;•u . 
,\ri. r . Est3 ?ortarirs entra em 'itot na dzst:.l dt sua 

puhliRç~n 

.\rt 4" • Rc:YOg~n\•SC as d•~PflS19''c.s crn conuáuo .. 

G.4 RINf.Tt ))4... Sf:Cl!ETAill.~ llF: F.ST•OO m · 



Macapá, 05.01.2007 

~TOOOT!_~AO~ 
110 CONTRATO N. • 04612001, 

01 -INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRATO 00 7' TERI.~O ADITIVO AO CONT~ATO t; ' 
04612001 - S~ I RM' 

02 - PARTE DO INSTRUMI:NTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE: 

SECRETARIA Of ESTADO DE TRANSPORTES -
SI:TRAP 

b) CONTRATADA 
MAIA MELO ENGENHARIA LTDA. 

ti OBJETO 00 TERMO AD!TIVO 
1'•-:a ctotrogad" o pram por ~ $ 120 (cer''> e -.e) 
d.o~s. f•cando M'~ C"'CWO térm.no proçramadn para o 
dkl 04 do abril elo 2007 

03 - DATA DEO ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPA~: 
27 ele 08 de 2001 

D""'""' ...... ''"-' ~u t.LJ6 eL-<Jo~ 20 ,,; 

( = Autarquias Estaduais ] 

@rrap ) 
Gersullano da Silva Pinto 

--,..-onn~ÇÃ9 

O D•retor-~sidcnle do lnslituiO do Tcoas ~o Amapá -
'I'ERIW. no uso do su:u alf11Mnçt.o.lqat<. r<.W!va. 
N<HIFICAR "'ptt~oosabcli<o r<lacioud&t poracom~ o;> IJf1WJ 
de IS (qW>Ze d•as) no TEAAAI' a tonlllt 6a data da rubhr.oç.\'> a 
fim ele CO!IlJ)l'Onrem a cfchva ocupaç:io c llabilaÇI<> d.• tou:. 
Fsredr.cndn "" ltllc RP-IASCCR c TUCUMÁ Ou'TOS.,m, ficam 
c•enhfiQdolí de que o nAo COI"nJ'fllt'Cimento eartcu:rtZarl o abandono 
.S0 k.tc intpcnL'ldo em '"'Cioçlo da LICI:'NÇA DE OCI!~AÇAO ~· 
ctlr.>toq'=>rc ráOftla!a da pl)lo>C eiRa do •rn(J\-.:1 :ao P•lmnOcuc> 
t.~l1''' F:.tadual. 

(SIAC/Super-Fácil 

Luzia Brito Grunho 

EXTRATO 00 PIUMFIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRA 'TO N" OIO lOS- SIAC- "SirPFR FÁCIL" 

II>STRUMENTOS/PARTES: 

) 

PRIMEIRO TER'-'0 ADlTIVO AO CONTRATO OE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS Méotcos HOSPrTARES. OUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO 00 AMAPA. POR INTERMtOIO 00 
SISTEMA INTEGRADO OE ATENDIMENTO AO CIDAOÃO • 
StAC E A SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE 
CÁSSIA L TOA. PARA OS FINS NElE OECLARAOOS. 

Ptlu JJRS<'I~ tr41nunento PUI>beo Cantnrual c 001 mclhotn '""""' <k 
dir<ito, o Estado do Arrupô, pcasoo JwidiCa ~. """"o publ•co 1n1cmo. 
1nserl~> no CNPJ n• .00.)94.577/000I·lJ, por rn~io do SISTEMA 
INTF.CRAOO DF. ATE:NOIMF.NTO AO CIDADÃO • SIAC • 
"Suptt Flic:il-, .,,., 4 rua CW>do Mendes, n• «8. Ccnlra. como 
COIVfRATAHTE. reprnmtada por saa Pwttol'li-G<nl, S.- LUZIA 
BRITO CRUI'IIIO. b<u•laro, c!.Oda, !Uidcnlt c clooucihada em 
MocopA, porta.lonr cb C I n• &128655·7 • C.P F n' 1)40798708·68, 
durJvonre denominodo LOCADOR e. de ourro lado. • SOCIEDADE 
BENEAcaiTE SANTA RITA OE CÁSSIA LTDA, lnscnla no 
CNPJ sob o rf' 07.273.30410001·71 • ~ nesla Cld.'ldc do 
Macapi na RUI MeOOonça Junlor, rf' 22&6 Centro- Macapâ-AP. 
neste ato representada pela senhota Nancy Tere:r.lnha de 
Oliveira Ferreira, porta<lora da RG n' 0001>3.9-:\P, o CPF n• 
083.!77.291·72, dotov~t~:c: d•Nmin>da "l.OCATAI<I,\", resolvem 
~3r o presente TermoMdvo. tendo altei"3Clo u CLAUSULAS 
QUARTA- 00 PREÇO E DA DOTAÇÃO E SEXTA- OA 
VIGENCIA E DA PRORROGAÇÃO, que se obrigam cumprir e 
respeitar fnt.gntlmente, mantendo as clomals aqui nao referidas, 
subordinado 6 legl$1a~o aplld~ _ 

CLÁl'SUL.\ QUARTA • DO l'lt[ÇO F. A DOTACÃO - A> 
d<;pc<os decorrentes da uecuçlo clcsrc COVfRA TO , orçadas no valor 
esllmodo de R$ 80.000.00 (o•lmt.1 míl reai5). romt1 a COI'IIJ dos 
rrcu....,. 6o f'losnma de Tr>ballro ll.103~ 12100412 •26, Fonr. 

, 001, E1cmano lk desp<sa 3390)9. 

( DIÀRIO OFICIAL) 

CLAUSULA SFXTA- DA VICt."CIA t. DA PRORROCACAO
O pr<s<ntt Termo Achbvo 1tr1t viSI!n<•• de 12(c!o=) mcsC>, com ink:io 
em 27 de novcmbrv de :!006 o ll:mnno ern 21 de no'~ do 2007. 

SIGNATÂRIOS: LUlia BnfD Grunho e Nancy Tetellnha de 
OriveiraFem.n 

Maoapá • AP. 27 de novombro de 2006 

I.OCADOR 

I Sociedades de Economia Mista 

• • ·- • • - .. • • - - ... 4 

(CEA ) 
Joslrnar Peixoto de Souza 
~~~~~~~~-----·---

IDJWO DO p~~EI.BQ.UBMO.t.l2lJ1VO..AQ I 

~MIQ ~.=.ASJURI.Ç!;t, 

PARTES COMPANHIA DE ELETRICIDADE 00 AMAPÁ 
- CEA E A FIRMA O GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA·EPP. 

Pelo pre50me TERMO ADITIVO. as partes idenliflcadas 
no póltlco do me5m0. consubstancllldaa na lei 8 685193, 
declar~~m acet!am e ~us\am quo o lnt11\1mtnlo acima 
idantificado passa 1 viQorar Cllm as aegu•ntes aKart~a. 
mantidas as dem&a COt'diçOes aqui nlo rele.;dn. na 
fonna como H acham rechgodu, que 118$1o ato e ocasi<lo 
sao tota'rnente rat.fiCadat para IDdas as conscqllênclns 
de direno. 

CLÁUSULA QUINTA DA VlGaiCIA E 
PROAAOOAÇÂO. 
O pr.azo contratual rica prorrogado at6 doa 1511212006 

Por eswrom auim a ~aladas em relaçto ac> conlaúdo 
dnte TERMO ADI O, assinem o mesmo em quatro 
vias de 1gu11 teO<, c1ov ndo utl 11\Sil'I.IITiento sar 

pu~o no Oltrlo o ~ ~o do Ama~. no pta.c> 
m.bimo de (20) dias 

da utubto ce 2006 
o \ 

JOSI EIX J DE SOUZA 
Pr 1 vtrt& CEA 

~CBQ.TERMOAQfDYOAO 
~!9 .N' .9~712006-AS.L~m~Cf.6 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE 00 AMAPÁ 
- CEA E A FIRMA O GOMES CCM!:RCIO E SERVIÇOS 
LTDA·EPP 

Pelo preHnle TERMO ADITIVO, as patte.s ldenhrrcedas 
no pórtico do mesmo, consubsllncladas na lei 8.866193. 
dedat*n aceflam o njuslam que o \nslnJmeflto acima 
lden~nc.do passa a vogcnr cem es segur.~ a~e11~s 
maJ1ticlu n demaos condrçOes a(!UI rAc refendn, na 
forma como se ,cham rocflg•d~. q~.~e neste ato o OOO$i~o 
1io lolalmente raUflcadas para tc>das as ccn&eqOOneia• 
dedkdo 

CLÁUSUlA QUINTA DA \/dNCIA E 
PRORROGAÇÃO: 
O prazo contratualliQ prorrogado a~ dilt 1910212007. 

P(l( emrom asstn ust.da.s em relaçao ao ccnteado 
deste TERMO AOIT , auln1111 o metmo em quatro 
vias de Igual !oOf devendo este Instrumento ser 
pu!llfcado no Olá riO o • ra tado do Aml!p,, no prazo 
máximo do (20) dias. 

1 ~e • bro c!e 2006 

JOSI PEIX<b . DE SOUZA 
Pr nte CEA _ 

El(JBATP 00 PRIMEIRO !EBMO AQtif\10 AO 
CONTRAIO N" 07mOQ6..=.A~ 

PARTES COt.'PANHIA DE El.ETRJCIDAOE 00 WM>Á 
- CEA E A. FlRMA O GOMES COMI:RCIO E SEAVlÇOS 
LTDA - EPP 

Pelo preHnte TERMO AotTIVO, as parias rdent•llea<:!as 
no pór!Jco do mesmo. consub6tlncladaa na lei 8 &68193. 
doda~ acelam e ejultam que o lnstn.rmento ac:ur.a 
idenlffieado passa a vigorar com as aegulntes alteraç6es, 
mantida. oe demais condoçOes aqui nAo raleridu, na 
forma Cllmo se acham red.gldas. que neste ato e ocasllo 
do tc~a!men~ ,.~,. para lodu • <XlnS*I06ncias 
de díferto 

ClAUSULA QUINTA DA VIG~CIA E 
PRORROGAçAO; 
o prazo oonttatual tlc;r pronogado 116 doa 1~07 

Por estarem assim. BJUStadas em l'lla?o ao cof\telldo 
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l Fundações Estaduais 

(Fundecap 
João Alclndo Costa Milhomem 

CO.'<.fEUJO E.ITADI!Al. l>E 0.:L.1t'RA 
CÂMARA DE l.F.'ntA.'I t! AR'IT:S 

PAJ~f:CCR N-.008/2006 
PROCESSO N-. 00612006 - CT ~ 

] 
) 

ANAllSA O PROJETO "FAZENX> 
CINEMK, PAOPOSTO POR ÁLVAJlO f!AAGA 
PARA, ATRAVÉS DA LEI DE INCENTIVO À 
G\!l.TVRA. REA1.lZAA A MOOUÇXo 
CINEMATOGRÁFICA "TESSORO DOS 
ÍNt>IOS". 

1-HISTÓRX:O: 

A Com&OO T êallca de AnliiRII de Pl'ojab; - CT AP, 
iu;ttuida pela lei n• om. de 14 de ou\Jbro de 2003,111'.llrac14 
pela Lei n• 0912, de 01 de agoQ, de 2005. que cfll:pOem 90bro 
rncen!iw fiscel pn a nutil%8çiio de projebs culturais no âmbito 
do EG!aâl elo Amapá, faz àlegar e Sea&tllria G«99 do 
Canse to EtolM.tal de Cul\lra o proj&b 'Fuendo Cfleme ·, com 
o mil'llCI1) do l'!tlclc$3) 006(2006. Oann as bflN numcredas 
do jn$ent& p-oa!UIO oon!i! o ptll'llcef lêcnico fa\orir..gl, 

unAnime, das membroa da CTAP, oom e .nlll mnativa· 
•Sua formalaçéo alende as ~ da lei Ec!actJel de 
lnceiltiw à ClAra, born como 11$ ~ da plmlla 
orçementina cotreqiOilclem aot wbret prl!ticadoa no mercado 
locar 

O projl!to "Fazendo Crleme· ehege eo Coosetlo 
respaldado por àJes (02) C!rtss de fll!nçio de pa!roc:i'.ro e 
COI'I!JeQI! IIODniD 111M eqJipo de ~ais da área, 
lendo A lronto o ator o dtet« de procluçt'r:l o &. iwtro &aga, 
milei'o de Mário Campoe. aqui radicecb, e já idenbicedo oom o 
tne10 oui!Lnl de l'lOtCa gon~. pocsulldo U!M '4$la ~m 
curricua 

Partindo <b lextD lnfantJ de Edison Rooaldo Gome& 
inlitiJiado 'TaiXlWO dos lndios·. ji auklrizaOO pekl aubr, 
oonbma de~ conctan~ do llfllCG'SO, o obfalM! de 
Alvaro Brage i a realiziiÇio d& um limo da m6tfie.rnehgem, 
lendo oomo looo prinq)al a eooklgia, levlrldo o Mopectador a 
pre~:G~Var a fauna e 8 ftorrt, "ma a\Jafi~, maa jtl bastaniD 
COI!iqJei'o, a ~ "Vai depender do llllanD do chi>f aviW os 
édlês turacb ilwW. do cinema nacicnlll. 

11-AHÁUSE 
A Lei E&t!ldual n• om, dll lncenlllo • Olba, 

a!lerada pela Lei rf'. 0912 d& I da 11g0slo de 2005, ~ um 
il&n~menil Ioga! ~ mm oomo um dos 8eiJ$ lmdiiTM!nb; a 
VBiorização doa lll1i&l& beals. E em IJ& ln!tendo de cinema, a 
e~da é pbnera e n~ filei, pois o rolero M b11G881ldo 
n\11111 peça de limo, tem de lia\« oontoêllàa do lhklr. r a 
certeza de que cilema ~ 1111a frlg.Jarpn •cíllea, e não 
~aaro filmodo Além elo lll'fH 7' n· o cilema o tllmloa. 
inclllndo lotoo'afia, cire~ de aril, *iha sooora. 110m e 
montagem A montagem é flrldllnen\11 nti'TI8 peictb E não 
ca perl8e que de um bom rol8i'o ~re h/1 da a.r uma boa 
obra, pois hâ exa:k:llk:s ro!eiw quo se padertlll numa 
dll'8ção lo1hoda a, em oompensáÇio, M rolliw débeis~ 
com a mão tme de um dí'ebr, wrgnm cb!as-prinas. 

AnaltMndo o IX'Oja\:1 "FSZ811<b Crtama'. evidanaa~ 
o tabeJlo de equ~. qtltl é lmdMlenllll no sétima n. fellÓO 

o trsllalho desonwMdo em lrés etaJl&$· 1) Prepwo dos 
pMicipantea, 2) EnsaiOs. lii'OÓJCiQ. ti1rllaoens- ~ ~ 

produção, dwlgaç!o e cfiÜ'IJUição 
S«é de R$ 109.B73,80(cenlo o noYII mi.oikxx:nlos e 

selenla o tréa reais e ollentll centavo'} o vakJr kllol do projeb, 
oom nicio previslo pura deZMltinl, e o tnnno em lll8J) do 
JliÓÚllO 1110, ruma dlriQio da 180 cb$, oom gmft91jes em 
Cu6as do Atagum, me\Jdo devido «l hmOrneoo dtl 
Pororooe, o om ~.cem madas IÕroas <XliTI helicópmro 

Er;peralllDG que a peça lnfarrli da Edson Ronald 
G001es, 'TeiiDUrO <b; fnlb", se tonsbnne numa auiíintica 
linQU808m cilemabarilfica atando um nUdeo sMl em 



!VIacapá, 05.01.2007 

Macapà. 

111 - VOTO DO RELATOR 
Com o cilema llllCiooal faiellào sucesso oo mundo 

inla'o, vou coloct;r fã na pmtenslio dos jovens do Amapá, 
eqJerando que "T cgooro dos indi:>s' não re b'anslonne nurna 
simples brincadera Inconseqüente 

r./- VOTO DA CAM/.RA DE LETRAS E ARTES 

A Cãmera de letras c Artes, reunida em sessilo 
ordinária, no dia 12 de dezembro ela 2006. mta pola llp!Ovação 
do Parecer n•. 000612006·CTAP, referente ao projakl 'FaZEndo 
Cinema·, sob a responsabidada de AAfSO Braga, valenOO·SC 
da Lei da lnoantiw Fiscais do Estado do Amapá 

~~ UJJJ. /) ~--_, 
M~acapà 12 de dezembro de 2006. • 

MAflOEL BIS O R REÁ/(/ I 

PRES!D_NTE . () 

-..L.'"""'~ ,f."~~~~~~ 
'-{} • ' . V? SI~ENTE 
-'T\I.'Ui4t ·~~.h<c:ftll:t~.Q j;,<{,'-CL 
ZAJDESOLEDADE SANTOS E slí."vA 

CONSa.)'ifr:;.. . 1; . . n_ J 
fA~o~~'!/1:_,/~ 

JlOkELHEIRO . 

V-VOTO 00 PLENÁRIO 

O Conselho Estadual do OJ!tura, reunido em GGWio 
planê:ia ra!lizada ne618 data, aprova o p18sente pS'ecer, ne 
fom1e oo 110to do ra\at>r, recomandonoo ao proponente, caso o 
prazo fixado no projeto seja comprovadamente escasso, 
pmcipalmenfe quanto ao ilicio de sua e1.erução. que um no110 
atpaço de tempo seja áscutiOO \1lm a Comissão T étnica de 
Avaliação de Proje!os, a qual o comunicará ao Silogeu 

Macap&.AP, 14 elo dezembro de 2006. 

A ~ ? . 
~~ett1fo~~~~ 

/PRESIDENTE 

~~~M~· 
Vt/CE·PRESIDEWfE 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CONJEJ..HO F.STADUAL DE CUL7URA 
CÂMARA nE Plll'IUM0NIO HISTÓRICO 

PARECER N" 009/2006 
PROCESSO N" 0005/~ - CT AP 

ANALISA PROJETO PROPOSíO 
POR ÁLVARO BRAGA PARA, COM 
APOIO DA LEI DE INCENTIVO À 
OJLiVRA. EFETIVAR O PROJETO
O TEATRO VAI À ESCOLA-. 

1-HISTÓRICO: 

Tendo o Sr. Nvaro Braga como proponente, 
o Projeto ·o Teatro Vai à Escola" foi apresentado a 
Comissão Técnica de Análise de Projelos para, na 
fon11a da Lei Estadual de Incentivo à Cultura ser 
previamente analisado e posteriormente seguir para 
o Conselho Estadual de Cullura. Conforme a análisé 
da CTAP. a formalação do projeto atende às 
exigências das Leis n•. 0777, de 14 de outubro de 
2003 e na. 0912, de 01 de Qgosto de 2005, bem 
cvmo as especificações da planilha o rçamentária, 
contendo valores praticados no meroado local. O 
Processo n• 000512006 deu entrada no Conselho 
Estadual de Cultura dia 14 de novembro, tramitando 
imediatamente até chegar às minhas mãos para 
emissão da apreciação final. 

11- ANÁUSE: 

A área de abrangência do projeto é Teatro, 
Circo e cvngêneres de Artes Cênicas. A érea 
predominante é o Teatro, onde o proponente Alvaro 
Braga atua desde o ano de 1980 integrando a 
Associação ArtlsUca Cultural e Social Ell Shadai, 
estabelecida em Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais. O projeto 'é um programa cultural e artlstico 
que priorizará os artistas arnapaenses desde o seu 
inicio até o término, tornando-o assim um projeto de 
artes cênicas tipicamente regional". A produção 
visa, através de apresentações itinerantes, levar urn 
espetáculo de qualidade ao público infantil e uo 
público jwenll, no total de 20.000 (vinte mil) 
estudantes da rede pública de ensino médio e 
fundamental do Estado do Amapá. O objetivo do 
projeto é o de apresentar dois espetáculos teatrais 
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157.475,00 (Cento e cinqüenta e sete niii 
quatrocentos e setenla e cinco reais) decorrentes d~ 
Lei de Incentivo à Cultura o R$ 39.409,00 ('rrinta e 
nove mB quatrocentos e nova reais) mcursos 
próprios do patrocinador. A previsao de execução 
do projeto compreende o perfodo de dezembro de 
2006 a julho de 2007, que a própria Comissão 
Técnica de Análise de Projetos - CTAP julgou 
relativamente curto. A referida Comissão também 
recomenda que nilo seja concretizada a compra de 
veiculo, como foi previsto pelo proponente no item 
3.6 (três ponto seis) da Plen~ha de Custo e sm a 
locação de veiculo, 

As escolas da rede de ensino estadual 
selecionadas para receberflm o projeto ·o Tê3tro 
val a Escola' estilo relacionadas às páginas 24 e 25 
do projeto, no total de 50 (cinqUenla) 
estabelecmentos, cujo número de alunos é de 
43.565 (quarenta e três mil quinhentos e sessenta e 
cinco). O público que deverá ver a peça está 
estimado em 20.330 (vinte mil •. trezentos e trinta) 
alunos. O processo em anélise contém duas cartas 
de intenção de patroclnio pera aproveitamento de 
crédito presumido a título de beneficio fiscal 
expedidas pela NUTRIAMA L TOA o DOMESTJi..AR 

. L TOA, ambas e.stabelecidas na cidade de Macaoâ. 

111- VOTO CO RELATOR: 

Por considerar a iniciativa importante, 
revestida de um pioneirismo singular, merecendo o 
apoio institucional necessário para sua 
ccneratização, voto pela aprovação do projeto ·o 
Teatro vai a Escola", velando, entretanto a 
aquisição de veiculo e nacomendando a alocação já 
indicada pela Comissao Técnica de Análise de 
Projeto. Caso 1ique comprovada a impossibilidade 
de ser cumprido c cronograma de execução do 
projeto o propgn!!nta deverá discutir novas datas 
com a CTAP,Óo\ munlcando-as ao Conselho de 
Cultuna. 

Macapá. , 1)2 de~bro de 2:006. 

I ~ l J, JdJ~ O J)A COSTA 
.. \]"'' RE rok 

da obra "'Tesouro dos fndios", cujo texto trata N _VOTO DA CÂMARA 
primordialmente da ecologia. É a primeira tentativa 
de encená-la em Macapá. Entretanto, o espetãculo 
menaceu prêmios nos Estedos de São Paulo, Minas 
Gerais· e no Distrito Federal. No decorrer de 230 
(duzentos e trinta) dias, o produtor cultural que está 
propondo a realização da peça espera estimular os 
estudantes a respeitar a fauna e a flora, valorizar a 

A Câmara de Patrimônio Histórico 
Arqueológico e CultUral aprova o presente parecer , 
nos termos do voto do Relator. 

amizade, cultivar a paz entna as pessoas de cultura Macapá, 12 de dez.embro de 2:006. 
difenante, integrar as raças e preservar os costumes ,.A "{( 
distintos. As apresenlações serilo rcitas em 48 /~'-1 (~ f)~ w' ~. ~ 
(quarenta e oito) escolas, no curso de 6 (seis) r ,t'f,"' ~ fPf ~ ~4 lv 
meses, cvm duas encenações por estabelecimento : J Ao DE ~U.S D O t 
de ensino, sendo urna pela manhã e outra à tardo. PRESID , ' ·· 

A obra "Tesouro dos lndios• desponta como ~; ' 1 
un:asoh~tar novidade.no sistema escolar do Amapá. t 0 RAb DA COSTA 
Ha muita expectativa ~e que ela provoque V/CE.P ... SIDENTE 
mudanças subGtandals, cosa que este mundo vem 'i 
sofrendo a cada dia, nos mais diversos segmentos 
da culb.lra e da a11v1dade do ser humano. O teatro d. -;,/./dA~ L~ :;r; 
não poderia ser exceção na busca de uma •regra• Ai~~~~..(~ _ 
ou "fórmula" para equacionar problemas / mCÔNSELHE/RO ~ 
comportamentais. No entento, o que sentimos no 
pnasente projeto é o emprego de um meio capaz de 
atingir c sensibilizar o público es11Jdanbl para os JOS 'A RiMA THÉA VERNET CAVALCANTI 
problemas que de uma forma os questionamos, CONSEUfEIRO 
bem como toda a sociedade. Esta ação ~bertadora 
do teatro n~ poderia mostrar-se lnsenslvel as V_ VOTO 00 PLENÁRIO: 
propostas contidas nas páginas 3, 4 e 5 do projelo, 
as quais estao evidenciadas nesla análise. O 
projeto alerta lambém para os mecanismos que 
possam vir a somar com esclarecimentos 
transformadonas para a sociedade, e começar pela 
própria odu=yllo fundomGntal c módia, qlJo no 
passado nunca foi alvo da preocupação d~ sist~ma 
em que vivemos pelo menos conformo e~idenCie a 
história de nossa arte pera seus alunos. 

Pois, com lodo o recu11>o que possui, o 
teaJro tem osso poder de transformaçilo, o que, 
neste caso, o autor do projeto, ator Álvaro Braga e 
seu rapresentanls legal Sr. Marcelo Luz, ur~1m 
como instrumento o já acenam com carta vantagem, 
wndo uma clienwla multo especial, que é a classe 
jovem esb.ldantil, que pela sua afoitem sempre sai 
em busca c;lo novo e do moderno, aue neste caso é 

0 projeto ·o Teatro vai a Escola" com o texto 
"Tesouro dos fndios•. 

A planilha orçamenliuia do projeto indica o 
total de R$ 196.844.00 (Cento e noventa e seis mil, 
oitocentos e auarenta e ouatro reais), sondo R$ 

Em sessão ordinária naalizada nesta data. o 
Plenário do Conselho Estadual de Cultura aprova o 
projeto "' Teatro val a Escola• aue se propõe a 
encenar a obro "Tesouro dos lndios", vetando a 
programação do ítem 3.6 (três ponto seis) da 
planllha de custos e referendando as concluse5es do 
relator. 

Macapã·AP, 14 de dezembro de 2006. 

~rr~f{~fP~ ~~~~?tEHf%:4#.4 



Macapá, 05.01.2007 

DEU8ERAÇÃO PLENÁRIA 
N°.04/Z006 

CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINAAIAs 
DAS CÂ.IMRAS 

Usando das al/lbulções q.Je ll1e sAo COI'IlercJas pelo 
lnoso 1. oo M . 8" do R~o Interno do Conselho 
Estadual oo Ctdtura e. 

Considerando o quo preceitua o lnctso VIII, do M 
30 do l'llOt1'rO dtplana legal, 

R E .SOL VEM: 

.4rt. 1° ~~proVar os Calendános das reuniões 
Oldinanas das Càmams de Clénclas Hum~~nas. Letras e 
Mes e Palrimlmlo Hlstbrioo, ~cqco e Cultural do 
Conselho Estadual oo Cultura, pn o exerclclo 2007. 

51° . Ali scss6cs ~o coinàdrcm com feriados. 
serão realizadas no da posterior. 

52° . Em caso oo urgência, nos termos do 8ft. 35 do 
Regimento do CONSEC, as Cimarm !Wlirr.&-ão em 
sessão exlraol'dnária, rnec:iaNe prévia oonvocação de seus 
Presidentes. 

HORA.Rio 
~s DIA 

JANEIRO 09, 16, 23.l> 15:00 
FEVERBRO 06, 13, 21, 27 15'00 
MARÇO 06, 13. 20. 27 15:00 
ABRIL 03, 10, 17, 24 15·00 
MAIO 00, 15, 22, 29 1500 
JUNHO os. 12, 19, 26 1500 
JULHO 03, 10, 17, 24 15·00 
AGOSTO 07, 14, 21. 28 15.00 
SETEMBRO 04, , 1, 18, 25 15·()() 
OUTUBRO 02, 09, 16. 23 15:00 
NOVEMBRO 06, 13. 20, 27 15:00 

L- DEZEMBRO 04. 11, 18,26 15:00 

Art. 2°- Dê-se Ciência, ~~e C~se. 

P1enàrio do Conselho Estadlal de Ctilun!, em 
Macapà.J14>, 28 de dezeni>ro ~ 

4'tn~t~Mfn5~ 
Jlw~~~~ 

~frj2ke-
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) . 
\[w.&. t~ ~1:?~~ 
.lAIDé SOLEDADE SANTOS E SILVA 

tl~?o.~lvt 
~~Wf~ 

. / ».'\ ~ 

I 

(/1iJiótlf8 

.RAODA COSTA 

Feria 
Kátia RE!gina Balielro de Souza 

PORTARIA !~<•.OOI/l0071FCRIA 
ManP'-Ap. Oldt J~nci.ru ck lll07. 

A Dlnton l'rtltdtllt da FuodofiO da C'N~a f do 
Adol~rott elo •• , .. !lo do \IOapVI'CRJA. utanclo das ooibolçlln 
qut l~ct >I~ roafuidu pelo Ortrtln ''· GS-19 drlQ drjootlro d< 
200S t; dr uordo éOGo o atabtltdolo 110 An. 40. '<tio 1. < apfMu 
~ 111. do ütaurto aprovodu !Kio D«r<ID (') a' un, dt OS c1t 
•&oslotk 1998: 

RI:SOI.\'E: 
Art. 1• • DHigoar a. ,...idor.J, CLEIIMA llA 

Slt.VA BR."CA GóEs. Pnsillnlr da Co•btao rmoa~anlc 
de Uchaçlo, Côdlgo FGS • l, do Q .. d,.., Comlsdooado dnt.a 
FuodafiO da Crlanra t do Adólts<<alt; ADRIA"0 M Nt:$ 
FERREIRA. O.cft da llnldad• dr loforiiÚllca. Código FGS..I; 
Vf:RA l.liCIA I.OBATO DA SILVA ICKEJA, Cltcft do 
traldtdr de Admioistraçlo, Código FGS-1; SÔNIA MARIA 
SANTOS. Sttrrllria Admlnhlrtliva, C6dlco fGI - 1. o 
roo.flhulffill co•o at<atbros lilulorc$l RAQIIF;I. SOliZ.A UE 
LI.\1A BATISTA, S.crmrio EsrtoriYl, Ccldlan FCI·l; 
DÉIIORA ADRIANA SARME.'IITO CORRtA, Otft da 
UDidack del'.-al, Código FCS.(, <OIIIO IUpknlcJ. paral!lb 1 

prtsldloclo da primeiro tonslilulrm a Co.WAo dt Ud~atlo 
do Faodo~o do CriaJlfa • do Adoltottalc do t:. .. du du 
Amopá. • roa .. r do dia OZ ele Jutiro dt 2007. 

Art.~·· Revocam- a< u c1bposif0a •• contrirlo. 

KÁTIA~~ijt~SO\J:U • 
- D1n1un Prfild•••• • 

PORTARIA 11'. 00lll0071FCRIA 
Manp4·Ap. 02 dt jnclro dt zoo,. 

A Dln!on Presiilfok do ~u.adaçAo da ('nOOfl r do 
Adolncutt do Estado do "-ap0CRIA. uooclo du otrl~olÇOts 
lpf lln1 do t'Oill'trid.u pelo DurfiO P,". OS-19 dt U dt j.uaro ck 
2005, dr -ao tom o tsl&bdtddo ., Art. 40, S<fto I, C.plwto 
VIII. do Esto.lDlo oprovado pdo Dumo ("') a•. 1.317, *~de 
q0$1o ck 19i8; 

RESOL\IT.: 
Art_ I'· Dt>izoor o wnlllono. EUUZES Rt.ClA>jE 

PELo\ES CARDOSO OU\'EIRA, Gtft de lloldtdt dt 
0'1amtolo r f'ina•fUo Códico FCS-1. do Qudro Cotnlnlooodo 
drtta Funtla(lo da Cria)lfa r do Allolttctot<. paro ocuraalar 
inlftinaattllk o toreo dt Chtfr da tJoldadt dr Coarabllldodt, 
C6dÕl!o tCS..I, oo pulo4lo de OS all doJoodro dtl007. 

ML r- Rrvogt.m-st u dilposlçOtll rra t011tr6no. 

KATIA~;'iSOUZA 
~~~:~~f-

PORTARIA l\".ll212006/FCRIA 
MoaP'..\p, 18 de dtttmbro dtl006. 

A DiKt.,...l'ruldtlllt do fwula\'1<) da Cria~ r do 
' Adolr..,..,~ do Esado do AlllapAIFCJUA. .... do dts 
atribui~($ qiR lha Uo coa!trldu ptk Octr~lo NO. 01149 dr Z6 
de jAntlro dr ZOO$ e, dr a<llnlo t0111 o tslabtltddo no ÁTI, -10, 
~lo I, Capitulo VIII. do E.otorulo o provado ptlo 0«rfiO (N) n'. 
2J71. tlt 05 dt 1&0510 lit 1998: 

RE.'iOLVE: 
Art.I•-Ho~oraJtnldllf1, WALDIRENE DA 

<.'OST A CHACA.'\ o\J'iDRADE, ~ft dt Coblnctt. CHJco I'GS-
2, do Qa•dro Comb<looado data Fud•çlo do Crla~a t do 
Adolca(rott: pua &a~mo.lor ióltrlool'lltnlit o flf80 dt Clode do 
Núdco dt l'b•l..,•alo. C.6digo FCS-2.110 ptrloc» de li a 26 ck 
- .. ~1'0 de 2086. 

Att. 2'- Rnopm-st u dilpotlço.t.., -trúio. 

!.A TIA ~~DES()tll.A 
- Dlrt10n l'rflidtolt • 

PORTARIA H'. 2ll12*1FCRIA 
~t.<I,JNI-Ap. li ck clacebro dtl0416. 
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A DireiGI'I Pmldtott de fallla~ 111 01~ c do 
AdoltttUit do I::JIIlllo do "-aP'/FCRIA, ...... das 
otri~ q•• lba llo toOfuidas pdo D«nto N'. 0114' ck l6 
ck jaDclro ck lOOS. de aarrdo <0111 o ~krido .. Att. oiO, 
~ '· C'.apltalo vrn. do f.ataii'IO .............. p<lo Octftlo (N) ••• 
2.377, dr 05 ck opto drl,.: 

RESOL~T.: 

Art. 1' •lloJnolopr o daloaaauo '* Scnidorn. 
RITA DE CÁ CIA U)fA, Clldr Tatmn.a do ~l<lo do f>rvjcto 
do Ctnll"' de lntrtna(lo l'roois6ria. C6dJ&o FCS-1, do Qvedro 
CorniWOU!Io duu Faado(SO da cn.r- t do Adoltsttntt. 
lo lado ao Stcr.tario fsbduwl de EdiiUçio; wtz OTÁVIO 
NUNES OA SILVA. "ototoristo Ollc:W, Códiao fCJ.l, do Quadro 
Cnt~~lallonodo 1tsb flllldaçio <la em~ ~ do Adolt~et~tt., 
lolado 1t1 !letnll:rio dt lnduk t lllobi!lzatlo Social, pua 
•f11Jtrtol da stde dt - otriloúçilts Motopll - Ap. ali o 
Munlrlplo dr 'ltauLIO ·AI', o fim d• a.-.poaur odol,...niC 
em allllihria 1ft A~çJo naqut11 loallldUo, ao dlo 1~ dt 
dcumbro dr 200oi. 

Arr.l' • R .. ·opua- .. as dispoilçilto ... , co•trarlo. 

KÁ'fiA ~~toESOlJZA 
• 01-rMnr. P....wt,.•r• • 

ERRA TAII'CRTA 

Rotlllcar a Portario n.'I~'CRIA, pubUCAcla ao DIAr!o 
OO<Ial do ú1odo n.• 3871, dt 19 dr 1111lltbro de l006, tom 
clrcula('to em l3 de oullbt'o 1it 2006, p!lgilll a.• 09. 

OodrAtlo'!: 
Eztny Maril ,.....,li di>S l'u10S Silva lk frti!Q do Qudi'O 
(Cifllbfiooado dn.la F••~ da Crl&llça t do Adoltt«nlr, 
lottda 11 S«rttatla ck laduUo t Mobilizllçlo Soda!. 

l.l:ta•lf: 
F.uey \llrlt Nauri dos p.._ Silu * f'rtlfll. C~dt do 
Abri&<> C... Lar Cla Klfllll, C6dl&o fCS.t do Qaodro 
Combsloaodo dn.la F•edafto do Cl'lufi t do Adolac:tnll. 
IOOido na Scfftllria delndmo c lrloi>Uizaçlo Sod&L 

M~t~P'-Ap, IS lk dewabro dt 2006. 

lo.:.\ TI\ ~to ~ESOli2A 
• 01rc:tDra Prn..dt"tt• 

ERRADAIFCRIA 

Rounur o Ponario a: 029/21l031FOUA. f'l'llllctda DO l>Urio 
Ontlal do Es .. do e: 2919, tk li d• furrtlro dr 1013, <0111 
clrulaç.lo tiDlf dr frvrrtlro olrlOOJ, pagitla 11.' OS. 

Onde st I f: 
D~aar u otnidOtV AfARIA DO SOCORRO 

(;A1.1NHO RIBEIRO, Dln:lora Gerol de Procnmu. C4díco 
FGS-3 e MARI:t.A V AZ VIDA L, Gd't do N6dco de 
Pll~lmenro. Código FCS..~ para ~lajart• da ltllt clt 14111 
alrlbulçilu ,\1au~- Ap. otl o Mo~fpôo dt Laraojal do Jort
A P, o llm dt rull:arem tonta to de porctl'lt, paro falui'O• 
cDnv!nlnt eorn • Fudaçlo Ono. Prefeflura. Poli<lo Mllllllr t 
Juluclo daqutlaloralldade, no periodo dela o ll dt tm:rtlro de 
lOOJ. 

Arll'- R•VO&••-~ u d~ •• covtrarlo 

Lda.N: 
I>Hizoler as Rrvldona MARIA DE HA7.Allt 

FARIAS DO NASO!I\11'ITO, Dlrtloro l'rt~idultlfCRJA, 
C.WI;o fGS-4. MARIA DO SOCORRO GATINHO RIBEIRO. 
Olrtl.., ~I * Provo--. Códlp FC$.3 e MA lUZA V.U 
VIDAL. Gd'r do Mdco de l'b«ja.-o, C6dlao FCS.l pan 
>lojanN do ~< de ouos atri~ lrlouP' - Ap. atl o 
Mu1itlplo dt Larujol do Jan- AI' a fim de noltzartD .... uuo 
ck perun.. pano noraf'05 <OII•bla. co. • f•~ Ora, 
Pm•'"'"" Polida Mllur • J•lzodo clooqem lonlldadc. ao 
ptriodo dt l8 all ck ft\'tftlto do ZOOl. 

Art.l'-~·-a u dls~ ,,. CODírarlo 

~ n• "PIAM ENIO DE liCITAdo-CfUfCRWGfA 

('omunkamoa aos poltlldlb lotunsados. qot q Lkila~lics 111 

ModaNdock Toeacla dt Prt(O a• 00512006 t 006/0(;
Cl'UFCRIAIGEA, q .. ltl'iul rulizadaa u 10 l>onu c 16 hor., 
do cllo l8111o06, por .... vultncla Ad•lolslrlll"" u ..a••• 
num adO.du par• INit ... data. 

........ ,~ . ....,. __ ! 
pos~Mlores, om 211111~. 

K6tJa~~~ • 
.__ ____ .DI~~~°F~~ .•. 

RESVL T AO() QE UgTACÀ()ffaUA 

TOMA()A Dê PIU:Ç() N• OC1712006- at.IFCRIAI""" 
Oato lk Jt,.ollzoçilo: 29. 11.06 
HOf'O: 10:00 horcs 
ObJeto: Fon.cúnclrto de Combusthod 



·.·· 

··._,' 

Macapá, 05.01.2007 

· Licitação: Deserta 

Macapá - AP. 29 de Novemt>ro de 2006. 

r' M c' --~·~tu.~<;::: -
--creuMA ASfl:Vli13RAÚA GÓES 

Pres dent<> - CPUFCRIA 

·Lomol_ogo na forma da Ler iú66193 c suas ãiteraçOel 
postenores, ern 29/11/06. 

Kâtia~~alieirod~a 
_ Diretora. ~±bu~~~. _ ___) 

B§Vk TAD..Q_t)~ I,ICITACÃO/FÇRI_I\ 

TOMAI>A· DE PREÇO N° 007/2006- CPL/FCRIAIGEA 
Dota de Recllzoção: 29.11.06 
HOf'Q: 10:00 kotoos 

Obj~o : Fornecimento de Combustível 
L!citaçi!o: Deserta 

Macapa- AP, 29 de Novembro de 200&. 

G n, ~ ll r1~-_, _.<:I.E:IM;Jr<~Ã BRW GÓES 
Presiqlente -CPUFCRIA 

ERRATA!FCRIA 

RESliLT ADO DI:: LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N• 0091211<16- CPUFCRI•\ 
OOE:J914, 2S dt Du.t~bro de 2.006 

ÓNDE Li:-SF.: 
FIRMA VENCEDOR.<\: I. :'>1.1' DA SILY,\ 

fuiílunal Resional Eleitoral :::3 
Des. Honildo Amaral de Mello Castr~ 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 10' ZONA- MACAPÁ 

Ec1ital n • 1~2006 
Prazo:.03 dias 

PROCESSO: 367101 

AÇÃO PENAL 

SENTE NÇA 

VISTOS, ETC_ 

RELATEI DECIDO. 

Al\le o exposlo, cumpridas o$ condições es!8balccidas nos 
termos do art. 89, § 5' . da Lei 9.099!05, declaro exlinla a 
p<Jnibilldade c1o réu PAULO GUILHERME . MONARD 
NASCIMENTO. Após o tf~~o em jutgado, dé-se baixa na 
distribuiçêo, façanrGe as comunicações de ptaxe e 
arqulve.,;e. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Macapá
AP, 14 de dezembro de 2006. 

C~t;~- · 
ANTONIO ERNESTO A. c'&CLARES 

Juiz Ei•Jtonl da10" Zona 

C..rt6rlo Eleitoral do 10" Zona- Macapá 
Ediwl n• 191/06 

PRAZO·: 10 dias 

O llf_ ANTONIO ERHI:STO AMORAS 
, COLL.ARES, MM. Juiz Ele~oral da 10" Zona <1e Maçapá, 

em oxerelclo, usando das alrtbuiçõcs que lhe são 
conferidas, etc ... 

FAZ SABER. a lodos quant05 v~em C> 
presente EDITAL ou de~ conheCimento Hverem. em 

(DIÁRIO OFICIAL) 

cumpnmento ao disposto no arligo 1' do Provimento n.• 
002197-CREIAP, c1ando ciência aos irrteressedos, que oa 
elenores relacionadoo abaixo, terão seus tltul~ 
cancelados &m virtude de falecimento, para que, 
querenc1o, &preserrtem contestação no prazo de os (cinco) 
dias. _Autos de Cancela,.-ento do !nscrlçao por 
Fa!eamento n.•. 

Eleitor 
FERNANOE BEZERRA 
A LVES 

Seçi!o 
01-48 

Inscrição 
t3ot f17'2Sn 

E para que chegue ao conheclmemo de todos, expede--se 
o prsoentc Edib!l que será a11xado no Cartó!1o Elenoml da 
10• Zona de Macapá e publicado no Diário OfiCial do 
Estado. Oado e passado n~ta cidade de Macapá, Capital 
do E~ do Amapá, 20 de dezembro d" 2000 
Eu,.... .. Mllllão Pereira de SOULl, Substitui~ 
Everrtua o Chefe do Car1Óflo Ele~ oral da 1 O' Zona 0 
digitel esu ser~ ' 

ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES 
Juiz Beitor.~l da 10' Zen• 

@bunal de Justiça d~ 
(;_:;.:_~ainundo N~to Fonsec-=v;i;;::J 

GAniNETE DA PltESIDÊNCIA 

PORTARIAS DO DIA 04 DE DEZEMBRO DF. 2006 

N.• 17304/2006-GP - P.A.N.• 00994712006-SG 
TORNAR SEM EJ!EITO a PORTARIA N." 
172801200~-GP, do dia 28/1112006, que concedeu 
Suprimento de Fundos à Doutora KEILA 
CHRJSTTNE BANHA BASTOS UTZIG, JuÍ2a de 
Direito Diretora do Fórum da Comarca de Laranjal 
do ,Jari. 

N." 17306/2006-GP - P.A.N.• 009118/2006- SG- I 
CONCEDER suprimento de fundos em nome dn 
servidora NILCf. MARIA SU..V A DE LIMA, 
Presidente do Grupo Coral do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, até o valor de RS 600,00 
(seiscentos reais), destinados a custear .despesas 
pequenas e de pronto pugamento. li - A despesa 
deverá ser ~mpcnhadM nas Fontes de Recursos 001, 
007 e/ou 025, P rograma 02.122.02.162.6530.000 no 
Elemento de Despesa 3390.30 - Material' de 
Consumo, o valor dç RS 600,00 (seiscentos rcajs). IIJ 
· O suprimento concedido deverá ser aplicado no 
prazo de 60 (~ssenta) dias, contados · da data do 
depósito bancário. IV - A suprida deverá apresentar 
Prestação de Contas, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados·ela dnta do t~rmi.no do prazo de aplicação 
constante no item anlcrior. V ·• A suprida ficará 
responsável até que a Prestaçiio de Contas do valor 
recebido, por Elemento de Despesa, junto ao 
DepartHmento de Contabilidade e Jo'inanças, com a 
devida apreciação da Assessoria Técnica de Controle 
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta 
Presidência. 

N.• 17311/2006-GP - P.A.N.' 01030112006 - SG - I
CONCEDER, excepcioqalmente, suprimento de 
fundos em nome do servidor PEDRO LOBA TO DA 
SILVA, Diretor da Di,isão de Microinformátlca 
desta Corte, até o valor de RS 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais), destinados a custear despesas 
pequenas c de pronto pagamento. H - A despesa 
deverá ser empenhada nas Fontes de Recursos 001, 
007 dou 025, Programa 02,122.02.162.6530.000, no 
Elemento de Despesa 3390.30 - Materiu l de 
Consumo, o valor de R$ 3.SOO,OO (três. mil e 
quinhentos reais). m · O suprimento concedido 
deverá ser aplicado no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data do depósito bancário. IV - O 
suprido deverá apresentar Prestação de Contas, no 
prazo de tO (dez) dias, contados da data do término 
do prazo de aplicação constante o o Item anterior. V 
• O suprido ficará rcsponsávcl até que a Prestação 
de Contas do valor recebido, por Elemento de 
Despesa , j1mto ao Departamento de Contabilidade e 
finanças, com a ·devida apreciação ela Assessoria 
Técnica de Controle Interno do TJ/AP, seja 
li provada por esta Presidência, 

- ---
N.• 17312/2006-GP - Protocolo N.• 010012/2006. I
DISPENSAR , a pedido, a servidora SUZETE 
MACHADO SOUTO, A11alista Judiciário, Área 
Judiciária, do Quadro de Pmoal Permanente do 
Tribunal de Justiça do Estado elo Amaptl, lotada na 
Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Mncapá, 
da Função de Confiança de Assistente Judiciário, 
constante d() Anexo IJI, d!l Tabela do Grupo de 
Função Especial de Confiança Judiciária GFECJ, 
Código Jo-C-200.3, Nível FC-03, da Lei Estadual n.• 
0907/2005, n.os termos do artigo 45, inciso I, da Lei 
F.•tadual n• 0066/93, com efeitos financeiro~ a nartir 
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de 06 de novembro de 2006. I1 - DESIGNAR o 
servidor EMANUEL MENEZES DE ARAÚJO 
Técnico .Judiciário, do Quadro .de Pessoai 
Perrn~nen.te da Justiça do Am~pá, lotado na Vara do 
Tribunal do Júri da Comarca de Macapá, para 
exercer o Função de Confiança de Assistente 
Judicilirio, con<tante do Anexo 111 do Grupo de 
Função Especial de Confiança Judiclária - GFECJ 
Código 200.3, Nível FC-03, da Lei Estadual N~ 
0907/2005, nos termos do artigo 7•, Inciso H, da Lel 
E~tadual n.• 0066, de 03 de maio de 1993, com efeltos 
financeiros a partir de 06 de novembro de 2006. 

PORTARIAS DO DIA OS DE DEZEMBRO DE 2006 

N.• 17314/2006-GP • i>.A.N.• 010725/2006- SG. I
CONCEDER suprimento de fundos em nome do 
servidor JOSÉ EDMUNDO SILVA Analista 
Judiciário, lotado no Departamento de Otçnmento e 
Finunças desta Corte, até o valor de R$ 4.000,00 
(qua tro mil reais), destinados a custear despesas 
pequenas c de pronto pagamento. . II - A despesa 
deverá ser empenhada nas Fontes de Recursos 001, 
007 e/ou 025, Programa 02.122.02-162.6530.000, no 
Elemento d~ Despesa 3390.30 - Material de 
Consumo, o valor de RS 2.000,00 (dois mil reais), no 
Elemento de Despesa 3390.36 - Ourros Serviços tle 
T~rceiros • Pessoa Física, o valor de RS 1.000,00 (um 
11111 reais) c no Elemento de Oespcso 3390.39- Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, o valor de 
RS 1.0~0,00 (um mil reais). lll - O suprimento 
eoncedtdo deverá ser aplicado no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da dato do depósito 
bancário. IV - O suprido deverá apresentar 
Prestação de Çontas, no prazo de 10 (dez) dias, 
COIJiados da data do término do prazo de aplicação 
constante no item anterior, V • O suprido ficará 
responsável até que a Prestação de Contas do valor 
recebido, por Elemento de Despesa, junto no 
Departamento de Conlabilidàde e Finanças com a 
devida apreciação da Asscs.<oria Técnica de Controle 
Interno do TJ/AP, seja aprovada • por .......ata 
Presidência. 

N.• 17315/2006-GP - P.A.N.0 01075612006- SG - I -
CONCEDER, em cariter excepcioonl, suprimento de 
fundos em nome do sen1dora MARIA MARILENE 
DE SOUZA COELHO, Assessora de Gabinete do 
Presidência, até o valor de R$ 4.000,00 (quatro núl 
reais), destinados o custear pequeuns despesn.s e de 
pronto pagamento. Il - A despesa deverá ser 
empenhada nas Fontes de Recursos 001, 007 e/ou 
025, Programa 02.122.02.162-6530.000, no Ele~nto 
de Despesa 3390..30 - Material de Consumo, o valor 
de RS 2-000,00 (dois mil reais), no ElemeJato de 
Despesa 3390.36 • Outros Serviços de Terceiros • 
Pessoa 111sica, o valor de RS 1.000,00 (una mil reais) e 
no Elemento de Despesa 3390.39 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica, o valor de RS 
1.000,00 (um mil reais). III - O suprimento 
concedido deverá ser aplicado no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data do depósito 
bancário. IV - . A suprida deverá apresentar 
Prestação 'de Contas, no prazo .de 10 (dez) dias, 
contados da data do término do prazo de aplicáçiio 
constante no item anterior. V - A suprida ficará 
responsável até que a PrestaçAo de Contas do valor 
rC(:ebido, por Elemento de Despesa, junto ao 
Departamento de -Contabilidade e Finanças, com a 
devida apreciação da Asscssot·ia Técnica de Controle 
Interno do T J/AP, seja aprovada por esta 
Presidência. 

N." 17316/2006-GP- P.A.N.• 010556/2006- SG • I 
CONCEDER suprimento de fundos e!J! nome da 
Doutora KEILA CURISTINE BANHA BASTOS 
UTZIG, Juíza de Direito Diretora do J.'órum da 
Comarca de Laranjal do Jari, até o vnlor de RS 
2.000,00 (dois mil reais), destinados a cus~~ar 
dPspesas pequenas e de pronto pagall)ento • . ll : A 
des~sa deverá ser empenhada nas FoniL'S de 
Recursos 001, 007 e/ou 025, Programa 
02.122.02.162.!)530.000, no Elemento de Despesa 
3390.30 - Materiais de Consumo, o valor de RS 
1.500,00 (um mil e quinbento• ruis); no Elemento de 
Despesa 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Flslca, o valor de RS 300,00 (trezentos reaís); 
c no Elemento de Despesa 3390.39 • Outros Serviços 
de Terceiros • Pessoa Jurídica, o valor de R$ 200,00 
(duzentos reais). lll • O suprimento concedido 
deverá ser aplicado no pra7.o de 60 (sessenta) dias, 
contados da tia ta do depósito em conta corrente. IV 
- A suprida deverá apresentar Prestação de Contas, 
no prazo de 10 (dez) dins, contados da data do 
término do prozo de 1plicação constante no · Item 
anterior- V- A suprida ficará responsável até que a 
Prestaçllo de Contns do valor recebido, por 
Elemento de Despesa, junto ao Departamento de 
.Contabilidade e Finanças, com a devida opreciacão 
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da Asaeflsoria Té<:a.ka de Controle Interno do TJ/AY, Varas de Fanu1ia, Orflot e Sucess6u, da Vara d~ 
seja aprovada por esta Presidência. Mediaçto e Conciliaçlo, das Varu Criminais, da 

Vara da Iafhcia e da .Ju~entude, excluindo a 
N.• 1731812006-GP - Protocolo N.• 01009912006 - competência para adoçlo e du Varas Cíveis e dr 
TRA..,.SFERJR, a pedido, o -valor d~ RS 356,00 Fazenda Pública, todas de ~acapi, devendo, caso 
(trezentos e cinqüenta e seis reais) do Eltmcnto de deflagre algum procedimento da compdência dessas 
Dt6pesa 3390.39 - Outros Serviço• de Terceiro~ - Varas durante a jornada, providenciar 
Pcuoa Jurldlca, para o Elemento dt Dcapesa encamlnbameuto à dlstrlbuiçlo, no primeiro dia útil, 
3390.30 - Material de Consumo, c~nr~ após o r etorno. 
I'ORTAR.lA N.• 1681612006-GP, do dia 061~6:--

N.• 1732112006-GP - Protocolo N.• 0 1039!112006 -
CONSTITl ilR eom:issio composta pelos servidores 
LUCIN.ÉlA DA SILVA COSTA, Técnico Judiciário; 
HELDER VASQUES PALHETA, J:;ngenbeiro Civil; 
e SAr.'DOVAL JOSÉ ALMEIDA NF.TO, Analista 
Judlci,rlo, lotados bJl Dívislo d..- ED&enbaria e 
fl.scaliuçio do Departamento Administrativo desta 
Cone, para recebimento dos serviços de reforma 
nalludos no casco do ba~o Tribuna - A .Justiça 
''em a bordo, objeto do Contrato n• 05212006-TJAP. 

PORTARIAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2006 

N.• 17325/2006-GP - P..A.N.• 004853/2006-GP -
OHClAUZAR 1 designaçio da acrvidora MARIA 
DARLENE . COF.LHO BARBOSA, Analista 
Judklúlo- Area .Judklárla. do Quadro de Pessoal 
Permanente da Secretaria do 1'ribunal t das 
Comarcas de Macapí t Santana, lotada na 
Secretaria da S«çio Única desta Cone, para 
suhstilulr o titular do eargo em corniiwlo de Chefe 
da Secretaria onde é toada, nos seu. impedimentos 
legais e t'litn tuals afutameoto,, lndiiJlve oo ptrlodo 
de 02 de junho a 02 dt julho do corrente no, nos 
termos do art. 48 e pará~:rafos, da Ltl Ettadual n. • 
0066193. 

N.• 1732712006-GP - Protocolo N. • 009596/1006 -
OFJCIALIZAR a desigoaçlo d11 servidora 
ADRIA..'IA AVELlNO DE MENESES, Auxiliar 
Judiel,rlo, do Quadro de r easoal Permanente da 
Justiça do Amapá, lotada 1111 V1ra de E:recuç6e1 
Penais da Comarca de Maupí, para uerc:er a 
Fooçlo de Confllloça de Assistente Judiciário, 
conftante do Anuo lll, do G rupo de Funçio 
Espedal de Confiança Judiciária - GFECJ, Código 
100.3, Nlvtl FC-t3, da ~i Estadual r-;• 09071200S, 
nos termos do artigo 7", lndso D. da Lei Estadual n.• 
0066, dt 03 de maio de 1993, com efeitos flnanctlroJ 
a partir de 13 de novembro do corrente ano. 

N.• 1732912006-GP - Protocolo N.• 00928212006 -
PRORROGAR, até o dia 12 de dezembro de 2006, a 
dctignn~ilo do •ervldor AMJ.RALDO UE MATOS 
GONÇALVES, Analista Judld,rio, Árta Jodlcibla, 
do Quadro de Pessoal Permanente d11 Secretar ia do 
Tribunal e das Comarcu ck Macap6 e Santana, 
lotado na I' Vara Cível da Comarca de Santana, 
para rcspoodu pela Cbtfla de Seuctar ia da Vara 
onde é lotado, oos termos do art. 48 e parágrarolol, lU 
~I f:§tadual n.• 0066/93. 

PORTARIAS DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2006 

N.• 17330/2006-GP - Protocolo N.• Ol003S/l006 • 
TRANSFERIR, a pedido, o valor de RS 300,00 
(treLentos reais) do Elemento de Dt!spcse 3390.30 -
Material de Consumo, para o Elemento de Despesa 
3390.36 - Outros Serviços de Tucelros • hnoa 
Flsle11, confor me PORTARIA N."1691l/101~ 
dl&.l2109120nli. 
I 
N." 17333/2006-GP - P.A.N." 009118/2006-SG 
TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA N.• 
1730612006-GP, do dia 04/1212006, que concedeu 
Suprimento de Fundos a servidora NlLCE 1\1ARIA 
SILVA DE L1}1A, I'Tesldentr do Grupo Coral do 
Tribul\81 de Justiça do Estado do Aroap,, 

PORTARIAS DO DIA 12 DE DFU MSRO DE 1006 

N.• 1734012006-GP - Protocolo N.• 01099JJ2006 • 
OFICIALIZAR a designaçio da Douto ra ELA YNE 
DA SILVA RAMOS CANTUÁRIA KORESSAWA, 
Julr.a de Direito Titular da 2' Vara de Fanúlla, 
Órflos e Sucessões da Comarca de Macapi, para 
coordenar as Audiências do Projeto Pai ~gal e 
Registro CldAdio, no dia 08 de dnembro do 
corrente 8110, sem prejn:ízo de sn.as atribuições 
j urisdlcloaals,lnc:lusive na srea Clvd. 

N." l7J.46120Q6.GP - Protocolo N.• 01101812006 -
OFICIALIZAR a desigtUlçlo do Doutor FÁBIO 
SANTANA DOS SAt'ITOS, Juiz de Direito 
Substituto da Ju.sUça do Estado d• Arnap,, para 
c:oaduzlr oa trabalhos da 73• Jonaada da Jut tlça 
Itinerante Fluvial à Reg.iilo do Baillque, no pmodo 
de 03 a 09 de dezembro do cornnte ao o, e fuoc:iouar, 
·durante aua itineriucla. como Jull Auxiliar dat 

· N.• 1735112006-GP - 'Protocolo N.• 01029712006 -
'fRANSFERJR, a pedido, o valor de RS 70,00 
(setenta reais) do Elemento de Despws 3390..30 -
Material de Conswno, para o Elemento de Dnpesa 
3390.36 - Oulrw Strvlçot de Ttrooros - Pessoa 
Física, conforme PORTARIA N." l7028/l006-GP, do 
dia U/1Gn006. 

N.• 1735212006-GP - Protocolo N.• Ot025tn006 -
TRANSFERIR. a pedido, o valor de RS 205,00 
(dountos e cinco reais) para o Elemento de Dupna 
3390.39 - Outro.~ Servi('Os de Terceiros - Pesf()a 
Jurldlca, sendo o valor de R$ 70,00 (seteuta reais) do 
Elemento de Oetpcaa 3390.30 - Material de 
Consumo. e o valor de ll$ 135,00 (cmto e trinta e 
cioc:o reais) do Elemento de Despesa 3390.36 -
Outros Serviços de Tertelrol - Pessoa Física, 
coaforme PORTARIA N.• 1685012006-GP. do dia 
1210912006. 

PORTARIAS DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2006 

N.• I73ótn006-GP - Protocolo x.• 01115112006 -
OFICIALIZAR a dealanaçlo do Doutor ADÃO 
JOEL GOMES DE CARVALHO, Juiz de Direito 
Titular da I" Vara Criminal da Comarca 
Macapi, para responder, cumulativamente a 2• 
V•!! . Ç.!!!!!!nai d• referida Comarca, a erlodo de 
12 a 15 de deztmbro de 2006, tem prejulzo de suas 
atribulçôet jurisdicionais. 

N. • 1736!112006-GP - Protocolo N.' 01 I 08912006 - I -
CO:-!STITUlR Comlnlo composta pelos servidorca 
ANDRÉ GATO DA SILVA; RAFAEL NUNES 
OINJZ PINHEmo, Tkalcos Judiciários; I 
SANDOVAL JOSt DE ALMEIDA NETO e 
JONNRY BATISTA DE ARAÓJO, A.n.alkw 
Judiciários, par•, sob 1 presWbtcla do primeiro, 
proc:ederun o IDventirio Flsleo e Financeiro dos 
estoques existentes no Almourlfado Central do 
Tribunal de Jmtlça do Estado do Amapá. 11 -
DETERMINAR que a Comlui o deverá lnstalar.sc 
imediatam~nte, e contlulr os trabalho• no prazo de 
entrega do Relatório fhaal até o dia 12 de janclro de 
2007. 

N.' 1736612006-GP - Protocolo !li.• 01119912006 -
DESIGNAR o ~ervldor PAULO JOSt CORRtA 
BELO, Auxiliar Judldirlo, Área Jadldária, do 
Quadro de Peuoal Permanente da Secretaria do 
Tribu.nal e das Comarcas de l'tfacapiÍ e Saatllll8, 
lotado na Seçlo dt Cu~tas da S«retaria da 
Corregedoria-Cera! de Justiça desta Corte, para 
~ubstituir o titular do ( argo em cornisslo de Diretor 
da Secretaria da Correa~orla-Ceral de Justiça, no 
pcrlodo de 15 a 19 de dcumbro de 2006, nos rumos 
do art. 48 e parágrafos, da Lei Est11duaiJL • 0066193. 

PORT AlUAS DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2006 

N.• 1737312006-GP - Protocolo N.• 01102412006 -
PRORROGAR, em c:ariter excepcional, at~ o di• 19 
de dezembro de 2006, a deslgaaçio da servidora 
CRISTIANE DO NASCIMENTO SlLVA, Téenlco 
Judiciário, Árta Judi..-lirla, do Quadro de Pessoal 
Permanente da Comarca de Serra do Navio, lotada 
na Vara Única da Comarca de Serra do Na~io, para 
exer~r o t'lf&O em eomlullo de Chefe dt Secretaria 
dt Ofkio Judlclal da Vara onde 6 lotada, nos lermos 
do art. 48 e par6traf01, da Ld Estadual 11. • 0066193. 

N.• 1737712006-GP - Protocolo N.• 01057712006 -
DESIGNAR a servidora ZARA NÚBfA 
NASCIMENTO BARBOSA, Técnico Judich1rio
Área Judiciária do Quadro de Pessoal Permanente 
do Trib11nal de Justiça do Estado do Amapá, lotada 
oa Vara do Juizado Espec:lal Norte lU Comarca de 
l'ttac•p'• pan 1ubsútulr o titular do cargo em 
comlssio de Cb.efe de Secretaria da nra onde 4 
lotada, no perlodo de 08 dt janeiro a 06 de fevuelro 
de 2007, n01 tenn11s do art.. 48 e parigrafos, da Ltl 
Estadual n. • 0066193. 

N.• 1737812006-GP - Protocolo N.• otosnl2006 -
DESIGNAR a servidora IlJANNE l\IARY 
CASTILLO GURJÁO, Técnico Judic:iirio, do 
Quadro de Pesaoal Permanente da Secretaria do 
Tribunal c daa Comarcas de Macap• e Santana, 
lotada na Vara do Juizado Especial Norie da 
Comar~a de MaeapA, para subsUhllr o titular da 
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FWiçio de Coallança 4e AMistente Judld6rio, 
CódJjlo 200..3, Nfvel FC-3, no período de 08 de 
janeiro a 06 de fevereiro de 1007, DOI termos c!Jwn: 
48 e pan&rafos, da ~i Estadoal a .• 006619V" 

l'ORTARIA 00 DIA 21 DE DEZEMBRO DF. 2006 

N.• 1738011006-GP - Protocolo N." 01008612006 -
DF.SIGNAR a aervidora CLÁUDIA SOCORRO 
DOS REMÉDIOS SILVA, T&nico Judlcl.úlo- Área 
J udlclárla do Quadro de Peseoal Permanente do 
Tribunal de Jastiça do Estado do Amapá, lotada na 
Vara da JofiDcla e Juventude da Comarca de 
Macapi, p ara substituir o dtlllar da fu.nçlo de 
confiança de .Aahtelrle Judiciário da ,..,. onde 4 
lotada, DO perfodo de 08 de janeiro a 06 de revenlro 
de 2007, nos termos do 111. 48 e padgrafOI, da ui 
Estadual a.• 0066193. 

PORTAR IAS DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 1006 

N.• 1738312006-GP - Protocolo N.• 01039012006 -
OFICIALIZAR a designaçlo da servidora' EDNA 
CRJSl'lNA DOS SANTOS PEREIRA, Técnico 
J'udlc:iirio, Área Judlcl,rla, do Quadro de PtMOal 
Permanente' do Tribuoal de Jautiça do Estado do 
Amap6, lotada na 2• Vara dt Competêocla Geral da 
Comarca de Lllranjal do Jari, para IUbstltuir o 
titular da Função de Confiança de Auútente 
J udiciário da Vara onde é lotada, ao período de 11 
de dezembro dt 2006 a 06 de fevereiro ck 2007, nos 
tumos do art. 48 e padgnfos, da ~I Eftadual n. • 
00661'!13. 

POR'f ARJAS DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2006 

N.• 1738612006-GP - ProtMolo N." 01135312006 • 
DESIGNAR 1 servidora DJRCÉLIA FURTADO 
P 1\.RAENSE, servidora à dlsposlçlo, para substituir 
a titular do cargo em comisslo de Chefe de Gabinete 
do Dt!sernbargador MÁRIO GURTYEV, DO periodo 
de 08 de janeiro a 06 de fevereiro de 2007, nos 
termos do artigo 48 e pari&rafo.t da Ltl Estadual JL • 
0066/93. 

N." 1738812006-GP • Protocolo N." Oll4G412006 -
DESIGNAR a servidora ELIANE HENRIQUE 
COSTA, Tknlca JudlciSria, lotada 111 AIJttSOrla 
Tkn.lca de Controle (llterao, para subA:Ilolr a 
tit ular do UC:CI em comiuio de Assessora Tknica 
de Controle lntemo, no pcriodo de 16 de dezembro 
de 2006 a 08 de janeiro de 2007, n01 termos do artigo 
48 c par,grafo& da Lei Estadual a." 0066/93. 

~-
Desembargador RAIM VALES 

Pnsldt 

GABINETE DA PRESIDENClA 

PORTARIAS 00 DIA 30 DE NOVEI'>t.BRO DE 2006 

N.• 1729512006-GP - Protocolo N." 00995312006 -
DESIGNAR a servidora RÚBlA CliRJS'fiANE 
BALIEIRO D.E SOUZA, Tknlco Judlcl,rlo, Área 
Judiciária, do Quadr-o de Pessoal Permanente da 
Comarca de Laranjal do Jari, lotada aa 2' Vau de 
C1>rnpetfncla Geral da Comarca de Laranjal do Jari, 
para substituir a titular da funçAo de confiança de 
Assistente J udiciário da vara onde i lotada, nos t<eus 
Impedimentos lqais e eventlla.is llfastamelltos, nos 
termos do art. 48 e panígrafos, da ~i Estadaal n." 
006~3, 'partir de t• ck novembro de 2006. 

N." 1730JJ2006-GP - P.A.N." 010480/2006-SG - I -
CONCEDER aaprlmeoto de fundo• em nome do 
tervldor JOSÉ EDMUNDO SJL V A, até o ''alor de 
RS t.SOO,OO (hum mil e qulnhentoJ reais), dcallnados 
a custear despesas pequenas e de proulo paganaento. 
lf - A de1pesa deverá ser empenhada nas Fontes de 
Recunos 001, 007 e/ou 02S, PrO&rama 
02.1l2.02.16l.6530.000, no Elemento de Despesa 
3390.30 - Material de Con.swno, o valor de R$ 
1.500,00 (hum mil e qainhmtot reais). W - O 
suprilllento eooctdldo deverá ser apUcado no prazo 
de 6() (trinta) dias, contados da data do depósito 
bancirle. IV - O 111prido de-ver6 apresentar 
Prestaçlo de Conru, no pruo de 10 (dn) dlu, 
contado• da data do término do pruo d~ apUc:açio 
constante no item anterlor. V - O auprldo ficari 
rcspons6vel atE que a Pre:staçlo de Contai do valor 
recebido, por · Elemento de Despeaa, junto ao 
Departamt.ntp de Contabilidade e Fl.aaoças, com a 
devida aprtclaçlo da Assessoria Tkalca de Controle 



Macapá, 05.01.2007 

lutemo do TJ/AP, seja nprovadn por esU. 
Presidência. 

PORTARIAS DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

N.• 17355/2006-GP - Protocolo N.• 010711/2006 -
OFICIALiZAR a dcsi~llç:io do servidor R.•.MTRO 
RAMOS QUADUOS DA ROCHA, Técnico 
.Judiciário - Árcll. Judiciária, do Quadro de Pe.~so:tl 
Permanente do Tribunal de .Justiça do Estado do 
Amnpá, lotJtdo nn 3' Vara C riminal c de Auditoria 
Militar da Cornnrc:n de Macapá, para suhstHui r, 
curnu!Jltivamentc, o titu l:tr do cargo em comissão de 
CIJefc de Secr etaria da vara onde é lot~do, 110 

período d~ 04 tk dezembro de 2006 a 02 d e j nnciro 
de 2007, nos lermos do an. 48 e parágrafos, do t.ci 
Est uduai n.• 0066/93. 

N.• 17358/2006-GP - Protocolo Jli.• 011120/2006 -
OFICIALIZAR a designação da Doutora 
PRJSCYLLA DA SlLVA PEIXOTO, J uiza de 
Direito Substituta .dll Justiça do Eswdo do Amapá, 
para respon der pcl.a Direçllo do Juizado Es •c I 
Norte, no per íodo lle 20 de novembro de 2006 O, 
de feverclro de 2007. 

f,T/1. Os DtS'l"RlCU!CJID F./OU RP. .. 

tll~lSUI~ CO .Ct::.rf\ltrk'\01[0 

JUD!CLU!Q :>:I iRII:h..'l\1\.:. L'\: 

Jti.ST:CA ~ esfi.JXJ CO U'.AJ'A. , 

Ao!S) og <llatol do ...... "" DC.ZE'1lll<O do """ &: 200&, 

12:00 horac, rcJlhO'h'e 11 Ui<GtribulC..lo c/OtJ R<."din .. 

t.r•ibui.cao 00::: Proooru;o.'t Al>."' ixo rala.ciC:kldoo. contem.' 

!\Ol"mu.ô do Rt:9imct1t0 lntc::-ni'L 

So. OOOJ 6t6· 3/l006 
IMPB'I1W·tfE : C:BO\IJi.X'l MAJI.TlNS SA1..E.S 

?h~Iartt diOISP.S JO~ COS S.\rft()S 

NJt . CCAn:'.R :.JUIU'I :li~ST:I 3J. VA.f{A ~!MIHA.L CCI!~CA. Mo" .. CI\i, 

Ri::Uo'J'OR(~\J :Dele . OI~TO Sll~IR:) 

IICÓ_E.[).ãçl_li~ 

§l,I-'ª~·&.Ç.iyJ;.L_QA~ÂMAs<A ÚN!.Ç~ 

c= _·_· -~ AGRA.;..:.V.;;.O;;.S _ _ ----] 

~830!0§· Origem: 3• VAAA CIVEL E DE FAZENDA 
rúBLICA. DA çor•ARCA DE MACAPA - Ag<avanta: 
PROCON/AP - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
DO ESTADO DO AMAPÁ· Advogadl>' SABRINA CARVALIIO 
VERZOLA - ~ravada: MOTOROLA INDUSTRIAl.. LTDA. • 
Advogado: AI..EX SAMPAIO DO NASCIMENTO - Relator: 
Dos. GILBERTO PINHEIRO. 

~~~ AGRAVO DE INSTRUMENTO- PROCESSO CIVIL 
- PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. 
1) O pra2:o para interposiç!lo do ~gravo de instrumento ô do 10 
(dez.) dias. ex vi <!o nrti{Jo 522. do Código de Processo Ci\<1. 
Assim. lm;>Oe-se o n!o conhecimento do recu<SO qu;;ndo a 
pane apresenta seu lnconflltlllismo depois de oocan1<!t> o 
prazo ccnfcrioo por le•. 2) t,çoavo de instrumento nllo 
oonhecldo <l asrn110 regimental praj<.'<licado. 

!;Ç.ÓÂQ.~: '!íslos. relatados e discutidos os proscn!os auto~. 
~ CA.iiARA UNJCA do f9rêgio TRIBUNAL Dj: JUSTJÇI\ DO 
ESTI\00 DO AMAPÁ, por unanimidade. não conheceu oo 
ngravo de lnslnJmento u julgou prejudicado o ogonvo 
rogimomal. nos termos do voto prolerido p•lo Relator. (R&çi. Ag 
n• 010.356). 

rc.... ill.!L~ C~:J""': 4' 'lAR.!\ CÍVS. E DE FA2EN!lA 
PUBLICA DA COMARCA DI:: MACAi'A - 1\gralla•)te: BA."'CO 
DO eRASIL SIA- Aüvog)da: l.!f.RIA DE NAZA.CU: SANTANA 
DE SOUSA - Agrava<!CJ: EDIVALDO TEIXEIRA - 1\d\100-.da: 
LYCIA AMÉLIA. ROCHA DADALT - Relatcr: Des. G tL!IERTO 

( DIÁRIO OFICIAL) 

PINHEIRO. 

EMENTA: PROCESSO CIVIL· AGRAVO DE INSTRUMENTO 
- PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA SEM O 
NOl\:'E DO CA~!SIDICO - NULIDADE. 1) Ocoorcndo erro na 
publicação dn ontimação. deixando de constar o nome do 
adv"!lado, impõ&-sc a nnulação do ato. bem como de tocos os 
demaos que teMam algum cooteúdo decisório, Isso porque tal 
omoss11o compromete a kfen6f~ção do proces$0 palas partes 
~ pode acarretar pre)uizo aos liUgantos. 2) Agravo de 
onsllumenlo provido. 

ACÓ,BDÃQ: Y.stos. relatados e discutidos os pooscnlos autos. 
a CAI~ARA UNICA <lO E:gréglo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ES~ADO DO AMAPA, por omanimidado. conl~eou elo agravo 
de onstTumento e dou·lhn provimento. nos termos do voto 
proferido pelo Relator. (Reg. Ag n• 0 10.357). 

N.; 1,843LO.!!; Origem: 3' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBUCA DA COMARCA DE MACAPA - Agravante' 
RAIMUNDO WALTER BARROS PEI)(OTO - Advogada: 
KAMYLA DAN_!AS -.Agravado: HOSPITAL ESCOLA SÃO 
CAMILO E SAO LUIS - Allvogado: CARLOS AUGUSTO 
TORK DE OLJVEIRA- Rr.lalor. Des. GILBERTO PINHEIRO 

!"ME:r.!.U\: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INS'fRUMENIO 
- TRANSLADO '!_AS PEÇAS OBRIGATÓRIAS - AUSÊNCIA 
DE PROCURAÇAO DE UM DOS ADVOGADOS - NÃO 
CONHECIMENTO. 1) O agravante quando da fnlerposiçt!o do 
recurso deve ra.~or o funlâda dos documentos obrigatórios. 
pre-:•slos no artogo 525. I. do Código de Processo Civil. A 
ausenda da qualQuer um deles conduz ao n;lo eoniKK:imento 
do recurso. ainel.:l porque inexiste possibiiidaelo de abe:tura da 
~~~~pletlr a Instrução. 2) Agravo ele instrumento 

ACÓRDÃQ: '!ístos. rolalados G dlseu1idos os presentes autos 
8 CMIARA UNICA d9 Esreglo TRIBUNAL DE J USTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA. por unanimldacle, não c:onhecou do 
agravo_ de Instrumento. nos termos do voto profeddo o elo 

Relator. (Reg. Ao n• 01 0.355} 

tt.~~ Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE 
PORTO GRANDE - Agtavante: TONY WELLINGTON 
QUJNTINO o RAFAEL KLAS DAL-BÓ - Advogado: 
DILERMANO BATISTA SJROTHEAU- Agravado: OTAIR DA 
SILVA ROCHA· A<!Y()9)da: MÁRCIA VAL~RlA SOUSA 
FONTES DE SALES- Relator: Des. GILBERTO PINHEIRO. 

J;MEN!h: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO 
AUS~NCIA DE: TRANSLADOS OBRIGATÓRIOS 

PREVISTOS NO ARTIGO 525, I, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL- NÃO CONHECIMENTO. 1) 0 agravante 
Quando da Interposição do recurso deve fazer a juntada dos 
documentos obrig;~tórlos previstos no art. 525. I, do Código de 
Processo Cillil. A ausência de juntada de qualquer um delas 
conduz ao n~o conhecimento do recutso, ain:la POrQue inexiste 
rossíllilidade d<l ObcrnJ(l\ lle prazo ~3<3 completar a ln!ilrução 
2) Agrave óo onsuumt.-.to nao conh!-Ydo. 

aç_qRDÃQ: y.stos. relatados e disculidos os presentes autos. 
a CAMARA UNICA do Egrégio TRIBUNAL OE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por ur>animida~e. o-..lo oonhoceu do 
agravo. nos termos do voto proferido pelo Relator. (Reg. Ag n• 
010.376) 

N.• 1,85319!; Origem: 1• VARA ClvEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACA? A - Agravante: ALTAIR 
DE SOUZA FREITAS- Advogado: NARSON DE SÁ GALE.NO 
Agravado: AMBROSIO CARLOS FRANCO DA SILVA -
Advogado: JOSé HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS -
Relator: Des. GILBERTO PINHEIRO. 

OONTA: PROCESSO CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO 
- POSSE. 1) Cooreta ê decisão mooocráUca quo cMcêdc 
liminar delcrminondo quo o legitimo proprial.árlo exerça a 
posse de im6vC>I que lho portcnoe. 2) N:lo tem que se falar em 
rointcgração do posse quando o recormnlo busca ocupar 
imóvel adquirído legalmente por outra pos:;oa. 3) Agravo de 
InstrUmento não provido. 

ACÓRQ.ÃO: Vístos. ra!ata<los c disculielos os )>ICSCntes autos. 
a CÃMARÂ ÚNICA ~o Egrégio TRIBUNAL OE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, por unanimidade, conheceu do agravo c 
negou·lhe provimento. nos termos do voto proforldo pelo 
Relator. (Reg. AC n• 010.377). 

Mac:opj/AI'. 05 de ;.,nelr.:. de. 2007. 

{\ ~tvv. 
Bel' ~andei< a Ba<bo:>:~ 

Direrora da Scaotaria da Câmara única 

~M~ . . 
~BIJ.Ç_ACáQ..P.E AÇQBQAQ.li 

~0~.91\ 
ru.J..BSE~A f.RIMJN~M~_Qw_ç~ 

c::::==. RECU~ÕEMSENii~ST~,~· • _:=) 
ti• .39911)6 - Origem: 'VARA DO TPJBUNAI.. DO JÚRI DA 
COMARCA DE MACAPÁ - Recorrenta; CARLOS 
HUMBERTO PEREIRA MONTENEGRO - Advogado: J ORGE 
WAGNER COSTA GOMES o EMMANUEL DANTE SOARES 
PEREIRA - Rccorrldo: MINISTÉRIO PÚBLICO 00 ESTADO 
DO AldAPÁ- Relalor: Dos. DÓGLAS EVANGELISTA. 

ÇM~: "RECURSO EM SENTIOO ESTRITO· TENTATIVA 
DE HOMJCÍUJO • INCilCtOS SUFICIENiES r>E AUTORIA E 
MATERIALIDADE • N H 405, CPfr · PRONIÍNCIA • liiERO 
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO • 
DESPRONÚNCIA • IPAPOSSIBILIDADE • DESISTÊNCIA 
VOLUNTÃRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ • EXAME 
PROFUNDO DO J.IÉRITO RESERVADO AO lRIBUN/.1. DO 
JÚRI. 1) A teor do disposto oo art. 408 do Código de Processo 
Pen.al. basta para a oronüncia a exisl~'>nda de crime e lndídas 
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de sua autoria. 2) Para se impronunciar, dcsclasslncar ou 
absolver sumariameflte um acusado. conforme o;ediço na 
doulrinn e jurisprudência. neccssMo · haver prova 
inquestionável que leve conviCção do cortoza ao juiz. Havendo 
dúvida no provn. o consagrado prinCipio in dubio pro reo cede. 
como no presente caso. lugar ao pnnelplo in dubio pro 
socielale. quando então o Tribt.rnal do Júri, ju~o natural da 
causa. analisam e julgará com base numa das versões 
apresentadas. seja da Clelesa ou ac:us.açao, proferindo seu 
veredido. 3) NAo se aCOlhe a tese da dolosa quanto à ausência 
~o anim11s noClJIIrJl. tampouco o contexto probatório autoriza, 
ainda. qu& se reconheçam as figuras da desiSiênda voluntária 
e arrependimento eficaz. quanóo. por sua natureza e faso 
proc;.,:;sunl . cornpoto ao Conselho da Sentença o exame 
acerca da culp~bilidade elo agenta. 4) l'!ecurso a que se noga 
provimento. 

~8QÃQ;_ Vistos. relatados e dlsrulidos os presen1es autos. 
a CÂMARA ÚNICA do EGRÉGIO ffiiBUNAJ.. DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. à unanimidade. conhece-u dO 
recurso. reto~ou 8 preliminar de nulidade de sentença por 
instme.~r.da c!a fundamentação. c , no ono!rito, por m3ioria, 
negou l)f'O\imnmo· ao l&.::..fi'S!J. va~o o nc .... ,cmb?.rgao:>r 
Glibeoto Plnheõro, nos ts:m-:>s dos vote& l'fOÍoridos'. (Reg RSE 
n•10.371). 

~4:HJ:Q.Q - Origom: VARA DO TRIBUNAl.. DO JÚRI DA 
COMARCA DE MACAPÁ - Recorrenlc: JOSÉ MARIA DA 
SILVA ALBUQUERQUE - Ad110gado: FRANK JOSÉ 
SARAIVA ,DE ALMEIDA - Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO AMAPÁ - Relalor: Dos. DÕGLAS 
EVANGELISTA 

~'RECURSO El/. SENTIDO ESTRITO· HOMICÍDIO
DOLO • INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E 
MATERIALIDADE • ART 408, CPP • PRONÚNCIA • MERO 
JUÍZO DE ADMISSIBIUDADE DA ACUSAÇÃO 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDJO CULPOSO • 
IMPOSSIBILIDADE • EXAME PROFUNDO DO MéRITO 
RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. 1) A loor do disposlo 
no art. 406 do Código de Processo Penei, basta para a 
pronúncia a existêncla da a imo a indlclos suficientes de sua 
autoria. 2) Nao hê que ~ falar em d9$class10cação para 
homicldio culposo q<r.~ndo não so evldénela nítida a intenção 
do agente. ló que pOssível apenas quando ex!Slente prova 
robusta da ausõnóa elo Bllimvs neeandi. Ademais. por sua 
natureza o fase processual. compete ao ConsC>Iho de Sentença 
o e•amo ac:orca da culpabifldaoe do agente. 3) Recurso a que 
se nega provimento. 

Wrf\ºl~Q;. 1/istos. relatados ç disOJ~dos os presefltos autos. 
n CAMAAA UNtCA DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

00 ESTADO 00 AMAPÁ. à unanimidade. conh!>Ceu !lo 
recor$0 e llle oogou prúvi.mf.nto, n~s tem:·.l$ do voto pJcfe;ido 
peio Relator'. (Reg RSE o0 11l.372). 

0 APELAÇÕES CRIMINAIS j 
'-- --:..:..:....=::.=~=--~-
N.• 2196105 - Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA OE 
SERRA 00 NAVIO - Apelante: ROSSANO LUIZ BENÍCIO 
DIAS - Advogado: FÁBIO ALMEIDA BRASIL FREIRE -
ApQiado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO /lJdAPÁ 
Relator. Doe. GILBERTO PINHEIRO - Revisor. LUIZ 
CARLOS. 

!;MENT8; "PENI\1.. - PROCESSO PENAL - TORTURA • 
FRAGILIDADE PROBATÓRIA · DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
ABUSO DE AUTORIDADE -1) Para configuração do delito do 
tortwa laz·sc necessário que esteJam ptosontes os eleme<~tos 
no:mallvos do dpo. nomeadamente. o Intenso so!rimeniO físico 
ou montai da vmma. Assim. existindo dúvidas acerca da 
presença dolos Impõe-se a desclassificação para o delito 
capitulado nos ar1s. J•. i. e 4". b. da Lol n• 4.898165 (abuso de 
aulolidade). 2) Apola~o parcialmente prollida 

AÇ..QB.!M.O~; '{lstos. relatados o disculldoo os proscntes autos. 
a CÂMARA UNI CA do Egrégio TRIBUNAl. DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AM APÁ. por unanimidade. conhoc:ou do recurso 
e deu-lhe pareíal provimento, nos termos do voto profetielo pelo 
Relator' (Reg ACr n° 10.384). 

!:!.0 2.39!1108 - Origem: 2' V AAA CRIMINAl DA COMARCA DE 
MÃCÃfiÃ- f,pclllnle: ROOÊR;ú ATAÍDE DE ANDP.Al\E -
Advogado: SEBASTIÃO CE NAZARÊ 0.0. SILVA - Apela<:lo: 

• tAINfSTt:RIO PÚBLICO DO ESTADO DO AM.O.PÁ- Relator. 
Ootl. DÓGLAS EVANGEUSTA- Revisor. MÁRIO GURTYEV. 

~~ "PENAL E PROCESSUAl.. PENAL • ROUBO -
PROVAS DESARMÕNICAS ENffiE SI - IN DUBlO PRO REO 
- JNOCORR~NCIA- PALAVRA DA VÍliMA Ell.l HARMONIA 
COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. 1) Em casos 
t.a.i$. d4Jvg..;:.v o0$ctV6)[ com ~ped::ll atcnçao o patavre da 
vibma, pessoa autor!zada a relatar os aconteeimen!Ds 
justamente p01 ter sido quem solreu o alo de violência. 2) 
Apelo a que se n~a provimento. 

&;.Õ.!l.ºÃQ : Y!stos. relatados .e discutidos os presentes autos, 
a CAMARA UNICA do EGREGIO TRIBUNAL DE JU$11ÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. à unanímidade. conheceu do 
recurso e lhe n~~gou provimento. nos termos do valo pro!eoido 
pelo RgJator". (Reg ACr n• 10.352) 

!L:.~Ii&li ;- Origem: 1° VARA ÇRIMINAL DA COMARCA 
DE MACAPA - Apelantes: JOAO JOSé BARBOSA -
~ado; DEFENSOR PÚBUCO - Apelado: MINISTÉRlO 
PUBLICO DO ESTADO DO /WAPA - Relator: Des. 
GILBERTO PINHEIRO Reviso:: Dos. OÕGL.AS 
EVANGELISTA. 

J;;~(WTA;. "PENN..- ROUBO- TENTATIVA- PALAVRA DA 
VITIMA - QUANTUM PENAL. 1) Nos delllos contrn o 
patrirnõnló. oorrnurrncnto prnti~do ~s e!cond~a!J. (f('Vo..ss C ar 
<.~ródito â paJavra da vitima. p:iacip,llrnc.mte quando esta se 
coocuno com os ocmals provas eonst4ntes nos autos. 2) A 
fixação da pcna·baso ó realizada do acordo com a anlliise d;JS 

. oreunstanelas judidals do artigo 59. do C6digo Penal. podendo 
ser fixada em um patamar acima <lo mínimo legal. observaooo
so a <:enSUrabii<lade do delito. Assim. correta é a dedsAo que 
roxa a pon<~-base ac.."na do mlnimo legal quando existenlas 
ciro.mslânelas tudlôals desla-JOráveis. 3) Apelo não provldo. 



Macapá, 05.01.2007 

~~. V.siOS. relalados e diSCllbdos os proserdes autos. 
a ClJ.IARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL. DE JUSTIÇA 00 
ESTADO DO AMJ.J>Á, por un.nunldade, c:onheoou do 18QJISO 

a negou-lhe provfmento. nos tennos do voto prof«ldo pelo 
Re!atC<" (Reg AOt n• 10.369) 

~3/Qf. - Ortgem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE 
VITÓRIA 00 JARI- Apelante: EI..SON DE SOUZA CARDOSO 
- AdiiOgado: DEFENSOR PÚBLICO Apelado: MINISTEIUO 

PÚBLICO DO ESTADO 00 AJI.AJIÁ - Relator: o ... MÁRJÓ 
GURlYEV- Revisor. Ou. GIUIERTO PINHEIRO. 

~ "DIREITO PENAl. - E$tupro - VItima rMnOr de 
c:alone anoe - Pruunçio relativa do vlol6nela -
Relaclonarnontb omo.-oeo duradouro- Con]unçlo c&tl'\111 -
Cormqú6nclt natural - C005Çj6ncla daa Implicações -
ConMntlmento v'lido - Pec:uli•ldadoa ,.glonal -
Absolvlçio- 1) A prest.nÇão de Yiolência, P18vlsta no on 224 
alínea ·a·. do Código Penal, é relatoq adrmbndo prova ~ 
contrãrlo ll.r>dada nas p41Wiar1dades de caca car.o CIOflC(e10 -
2) Por isso, imp6rHe afastar a condenaçlo de estupro, se a 
~unçêo carnal foi COt'ISeqÕêoeia natutat de um duradouro 
":'!"CIOtllmento amoroso e r..ontou oom o ml'serttlmenl') da 
vttime quo, 3 despeí:O de ser r11e00r du ~,jton~ .1nos. n!o em 
u çaoua e tinha eonsdência das lmplir.:aç(les de :sua coocMo, 
l!lOnnente na RogiAo No.1e. onde a roallda<!e sodal o os 
costume$ favorecem o inido pre<:oeê da vida se)OU(Jt 

~Rat'Ql Vistos e relatados 06 ooto5, a CÂMARA ÚNICA 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 
reunida ordinariamente, alllheçeu da apelação e dcu-IIIÕ 
prolllmento, !Uefo ~ ..n.nimidade e nos lermos dos 110tos 
proterldos· (Reg ACr n• 1().370~ 

~~-Origem: ~VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACAPÁ .:, A.pejanla: JANII.SOH SANTOS DOS SANTOS -
~' DEFENSOR PÚBLICO - ApeladO: MINISTÉRIO 
PUBUCO 00 ESTADO 00 AJUPÁ- RetaiOr' Dea. MÁRIO 
GURTYEV- Revisor. Dos. GILBERTO PINHEIRO. 

~~: 'PENAL - /IPicação da pena - Sanções alll6va e 
pecunlérla - Metade das drcuns~ncia' desiBvor•vels -
Axa~ próxima aos mlniml)s legais - E~cesso das pena5-
base - tnocorrMc:la - Regime prisional - Pena privativa de 
hbardllde Inferior a qualto anos- Partlrul;alidlde que. por 51 só, 
nao justillce o rtgime aberto - Réu reonddenle e de J)éss.mos 
antecodentes - Cumpm~ento - Regime in;etol mala "avoso -
Art. 33, §~. "C:, de o§ 3", CPB- 1) NJo há porqye se ec~gr.ar 
de nf\96e$-base elCCeSSivas se o ]ut:z. a ~to da mecade 
das cireuna~Ane:tas judie!ai$ do arL 59 do CPe miLtarem contra 
o agente, estabeleceu as penas P'""'~"" de llbefdade e 
pea.-Urg trn quanllta!No$ mu.to próXInos aos mfrimos legais 
- '2) A P3r!leula~:lado da pena privatMI ~ l"*dado cm,;osta 
n r lnlorlor a quero aros de nY~'vs:.o nã.> ~· ~ ocusaoo 
por si c6, o cunprimen10 r.i':ial peJo reg.rr.o o!>eno. milom~ 
quando ele é rlilllddente e ostenta p•wmos antecodel'lles ~m 
(J1t1l(lS da mes~ espéde-J) Em tais drcunst<jnclas. SOQ\Jndo 
lntolg6nda do 111t. 33, § 2•. alinea ·c· do o § 3•. do Cóc!fgo 
Penal, roc:omendável é a submissoo do apenado a reg1me da 
CIJmpr1mento Inicial mais gaVQSQ. 

~QÃQ; Vistos a relatados os autos, a CÂMARA ÚNICA 
00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00 ESTADO DO AMAPÁ, 
naunlda ordlnarlamet~ta, conheceu da apolaçlo c deu-lhe 
PWCIII ptOVUnenlo, ludo à unanímldada a noc tem1os do \lOto 
proferldo pelo Relator". (Reg ACr ri' 10.380) 

tr a,1JOI200f- Qrioem: 1" VARA CRJMINAI.. DA COMARCA 
DE SANTANA - Apelante: ANDERSON PEREIRA DA SILVA 
-~o DEI'EHSOR PÜSUCO -Apelado. MINISTÉRIO 
P\l&LICO DA COMARCA De MACJ.J>Á - Relator. Ou. 
MARIO GURTYEV -flevfsor. GILBERTO PINHEIRO. 

~ "PROCESSO PENAL - Tribllnaf 60 Júri - Eldstência 
de dYas v01'$0cs bem detnidu no ProcotiSo- Teso acusat61ia 
- Maior oonslritlinda - OpÇêo dos jurados - Julgamento 
marlfcstafTW!IIlte eontnirlo ã prova - lnocorrtf'da - Soboranta 
doa vorodlctos - Apelaçêo - lmprovlmentD - 1) Por torça do 
ptlnefplo oonstltucfonal da SObeianla dos vorodlctos, dtve 
p<evelec« a deelsao do Consolho de Sentonça QY&, diante de 
duas vcrsoea bem definidas no procosso, acolhe a teso d~ 
corronlo acusatótia, optando. assim, pot aquela qua u afigura 
consistente c vorossim!l. pn< encootnu r~n fiO cot~unto 
prcba!óno, oté POrqt.Hi, ~sl·) man.:~tamer~c conhtrla a 
prova dos ~os é somente aquela que se rnos1r.1 Mlittária, POr 
dtS&Oc:lor·se toc.afmtflte do aceMl f)I'Obanle - 2) Apelação 
inprovfda. 

~ 'lllsiDI e relataclos os autos, li cAMARA ÚNICA 
DO TRIBUitAI.. DE JUSTIÇA DO ESTADO 00 loJAAPÁ, 
eonheceu da ape!açlo e negou.lle provimento. tUdO 6 
unanmldade a nos termos do 11010 protertdo po10 R(llalot". (Reg 
f>.Cr n•10.381) 

c 

ACÓRDÃQSDA 

OUBSECRETARIA ClvEL DA <:ÃMARAVNIÇA 

APELAÇÕES dv!JS 

te 2.z;IMM! - ~: 5" VARA CfVEL E DE FAZENDA 
P\J8LICA OA COMARCA DE ti.M;JIS> Á - Apelante; 
BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS - Advogado: 
DEFENSOR PÚBUCO (JUAREZ GONÇALVES RIBEIR0) -
10 Apeilldo: RAIMUNDO RODRIGUES - Advogndo: JOS~ 
MARIA DI!. SOUZA BARBOSA - 2• Apelodo: BANCO DO 
BRASIL S. A.· Advogada: MARIA OE NAZARt SANTANA DE 
SOUZA - Relator. Oes. MELLO CASTRO - Revisor: Dea. 
MÁRIO GURTYEV. 

EMENTA: "CIVil E PRCC~SSUAL C'Vh. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESPOftSABJUOAOE CML • SAQlTES EM CONTA 
BANCÁRIA COiil CARTÃO MAGNhlcO • DEVER DE 
GUARDA 00 CORRENTISTA ·INSUFICI!NCIA DE PROVAS 
• RECURSO NÃO PROVIDO. 1) C3be ao correntist1 cuidar 
pessoalmente da guarda de soo canao miljjnélioo e do &igilo 
de sua senha pes$0al no momento em quo deles faz uso. A 
cessAo voiootária do canao a quem quer qye &eja, bem como, 
o lomecimento de sua senha a t&!Ceiros Implica a 
<8Sp<lllsabílidadodo oorrenasta pus1D quo oo agir dessa ftlnna, 
passa a assumir os rfsoos de sua conduti, exCluindo qualquer 
resporl$abilidade da 1\o&lda Bancá~a: 2) A presc.ooçOO oo 
lnoeonàa oond'JCiona loda ooodonaçâo 11 ~ma atMdade 
probatória produzida pela acusação sendo vedada 
taJ<ativameme a reiponublrldade âvfl quando lne>GSbrem ou 
forem lnsuklente:s as provas necessátlas à mndenaçio: 3) 
ReaJtSO a que sa nega ptO'Miento 

f&ÓRDÃQ: ~~~ e disruUdos os presenfas auiO$, 
a Cimllra Urlic:a do Egrig10 Tribunal de Justlçe do Estado 
do Amapi profenu a ~te declslo: ·~ Clvel 
conhecida e Improvida ~ unantmtdade e nos tennos dos valOs 
Proferidos• (Reg AC 10 336). 

~ - Origem: ~ VARA ClvEL E DE FAZENDA 
PUBLICA OA COMARCA DE MN:.APÁ - Apelante: ESTADO 
DO AMAPÁ - AdiiOQIIdo: RAYMUNOO SÉRGIO DE 
VASCONCELOS SOUZA FILHO - Apelado: NONATO 
HUMBERTO PEREIR4 DOS SANTOS - Advogado: 
UARCELO DE OLIVEIRA MOIWS - Rlllatot: ~
Gti.8ERTO PINHEIRO • Rovf:cor. Ou. LUIZ CARL03. 

!'~ "ADMINISTRATIVO - AÇNJ DE COBRANÇA • 
DESlOCAM~TO DE MILITAR - CARATER TRANSITÓRIO 
-PAGAMENTO OE DIÁRIAS - 0NUS DA PROVA. 1) Faz jus 
ao recebimento de dWrlas o m.: t.ar que om rauo 0r1 
deterrrJnaçao do Comando Gemi da POliCia Mtlitar é deslocado 
em caráter l1atlsit6rio e por IOIÇó) da~ de seMço de 
uma unidade pan1 outra. 2) Na açio oréWlária de cobrança 
cabe ao rêu o ónu5 da prova quanto a falo lmpedfU110 
mcdficati\10 ou olC!inU.-o do Cfrre.to do autat, devondo trazer~ 
auto. elemento& que demonstrem a não ocorrênda do 
deslocamenlo do pulld.ll mli11ar ou Que as vetbas pleiteadas 
terem af&ftv.lmento QIMiadas. 3) Apolo nao prollido. 

AC.ÓBDÀO: ytstos, relat!do$ e d1acutldos os presentes aytos, 
a CJ;iiAAÃ UNICA do Egr6glo TRIBUNAL. DE JUSTlÇA 00 
ESTADO DO AN.APÁ, por ynan.mldade, comeceu do leoJrSO 
a l"oeQ<»>he provtmento, nos retmoe do voto proferm pelo 
Relator". (Reg AC ri' 10.383) 

r=::: APEl.AÇÀO clvn E REMESSAEi'õfFICIO ] 

te 2.396/05 - Orlgem: 5' VARA Cfvel E DE FRENOA 
PU8UCA DA COMARCA DE MAC/II'Á - 1• Apelante: ELIAS 
SAL.VIANO FARIAS -Advogado· EUAS SAL.VIANO FARIAS 
- 1• Apelado: ESTADO DO AJUPÁ - Ad>ogallo: ORUHOO 
.~~~o~~~ Apolcr~e: ESTADO 00 AJMPÁ 

- Advogado: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS - 'JO 
Apelante: JORHAL DO OIA PUBLICIDADES LTDA -
Ad1101)3do: ELIAS SAI..VlANO FARIAS- R~l~tor Oes. ME!.LO 
CASTRO- Rl!'loor: Oea. MÁRIO GURTYEV 

fMEID'~ "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • AÇÃI) DE 
COBRANÇA • ESTADO DO AMAPÁ • NOTAS FISCAIS 
COMO PROVA DA EXIST~NCIA DA DIVIDA • CANHOTOS 
DE RECEBIMENTO /.MINADOS POR AGENTE DO RÉU • 
INEXISltHciA DE PROVA EU COMTRÁRJO • 
HONORÁRIOS AOVOCATfCIOS • FIXAÇÃO EM VALOR 
REOU2JOO • NECESSIDADE DE UAJORAçÃO • REMESSA 
EX OFFICIO IMPROVIDA. RI!C\JRSO DO ESTADO 00 
AMJ.J>Á PREJ~ E RECURSO 00 ADVOGNJO 
PROVIDO. 1) Notas fiscal$ acompanlladas de canholos da 
recebimento llOt agMteJ do réu impf,cam presunção w 
lllaiU.m quaniD ~ pte$taçâ() doa 60t\lk;os nelas retaeionados 
consubstanciando prova autlclet>te para justificar a cobrança 
do~ valores ajustados par• os mefmos. notadamente quando 
em harmonia com os demata elementos de prova dos autos; 2) 
So o devedor queJiiona • validade e aulentlcidôlde da prova 
apr96entada com a poUçAo Inicial deverá demonstrar a 
alegada falsidade por Onus do que dispõe o Inciso 11 do art. 333 
do Código de Processo CivB; 3) Nas ações em que ror venclda 
a Fazenda P(Jblk:s os hononlr1os eclvocaUdos deverio ser 
fixador~ consoante a~o eqüitativa do juiz, atendidas as 
normas das alineas ···, 'b" e ·ç- do § 3• do ert 20 do C6Cflg0 
de Processo CMI; 4) Remessa ex officio a que se nega 
provtmenk). ju'ganr»se prllfuelt<:ado o Recurso do Estado do 
Am&Pi: 5} Rec:.no YOUIUslo !lo AóiiOgado pi'OY!do. 

6..~ V<ilos, relatados ~ o v.utodos 0$ prtcsew..!!!O aum. 
a camata Unica do Ttib\.w\31 Ó'l Justiça oo E.s:ad.>t!o Antapa. â 
,.IMimldõtde, eo~ dot ~ e da rem.ssa 'ex cf!iao•. 
No mêrllo, negou provfmenlo * remessa. )Yigou prejuc!lcado o 
reo.JnO vaksn'*lo do Eslado e deu f)I'O'ollmento ao apelo de 
Elias SaMano Faties, nos lermos do voto do eminente 
Relator". (Reg AC/REO ri' 10.329). 

!:I!J~ - Origem: 4' VARA ClvEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MM;APÁ - Apetame: ESTADO 
DO AJI.AI'Á · Advogado: MARCOS JOS~ REÁTEGUI DE 
SOUZA • Apelada: ELIZA.BETE DE MENEZES FARIAS 
GONÇALVES • Advogaclo.YACI FURTADO GONÇALVES • 
Relator. De .. MELLO CASTRO-R~ MÁRIO GURTYEV. 

EP{EMI!;, •ciVIL E PROCESSUAL. CIVIL • REMESSA EX 
Of'FIC10 ·AGRAVO RETIDO· JUNTADA OE DOCUMENTOS 
EM AUDiêNciA· NUliDADE INEXISTEHTE • PRINCÍPIO DA 
IOEHTIDAOE FiSICA 00 JUIZ • INOCORR~NCIA • 
CONVERSÃO OE CRUZEIROS REAIS PARA URV • 
REA.JUSTl: DE 11,91% · DATA 00 UETIVO PAGAMENTO· 
REPOSIÇÃO LINEAR 12,5% • CÁLCtiLO SOBRE 
VENCIMENTO ATUALIZADO • REMESSA EX OfFICIO 
PROVIDA PARCIAI..MENTE I! RECURSO VOLUNTÁRIO E 
AGRAVO REnDO PREJUDICADOS. 1) ~ tldlo às panos, am 
qualquer tempo, )untar aos ltUfos dOCurnenro• novos quanoo 
destinados a fner provo do fotos ocorridos depois dos 
articulados, ou P81'8 contra!)6-los aos que foram proauzldos 
nos autos. lnte!igêncla do art. 397 do C6Cfigo da Proces.so Cl111t; 
2) É lnapUQiel o pllndplo da ldoobd;;,de llsica ao Jwz quandO 
lláo eJCls~r ~l:eilli c:lo proo-a em t~CID; 3) C!>o~oante 
ore<:odc<il"" <io SUperior Tnb\lnaJ da Justi'.'J, :.os eeMtlorf>! 
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púl)lôcos QUI' lêm a dala de p~entD ~ledda pelo artiQo 
188 da Cof\Stiluo~ Feeferel, é devido o fndlee de 11,98%, 
resultante dl conv~o de cruzeiros raals para URV, levando
so em conta • data do efetivo pagamento: -4) A reposlçllo de 
11.98% dwe Incidir sobre todos os. consectários legais 
previstos em lei, inciiJsive sobre a repOsiçAo ~naar de 12,5% 
concodlda opós o sev ~hlldmiiOio que, nocessarlamente, 
deva 1111 celculada oom base nos vencimentos ~luaf!:nldos do 
!leMdor, 5) Remessa provida pardauneota. Agravo RoiJdo e 
Recurso voluntáno prejudicado. 

I ACÓRDÃO; Vl$tos, <ela lados e dlsaJtidos os pr&Mntea aull:., 

a Clmala única do Tribunal de Justiça do &udo do 

Amap6, é ~midade. oorlleceu do rea.no. da I1II'IIOSSa 8 

do ag:aw relido. Negou pn:Mmento aõ agii'IO retido. Rellf1ou 

a prelôntnar de "'*iade da sen:ença. por austnoa da 

Identidade ffstCO do ~ No mêrito.. deu P'OWnento pat'Qilll 

remessa e jUlgou ptejidcado o reano VOfunlârio. nos termos 

dO \lOto do eminente Relator". (Reg ACIREO ri' 10.330). 

tr,J,.nllO§ - Or1gem: 3" VARA ClvEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COI&ARCA DE MAC4PÁ - 1• Apelante: 
MUNICIPIO DE MACAPÁ- Adllogado: JOSé HENRIQUE DE 
MENDONÇA DIAS - 2" Apelante: MINIS'ftRIO PÚBLICO 00 
ESTADO 00 AMAPÁ - A,lelado: SINDICATO DAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE PASSAGEIROS NO ESTADO 
00 AMAPÁ - SETAP - A.."'IIS;!da. CLEUSA AMÁLIA VOH 
SÇKARTE!f - Relator Oes llElU> CASTRO - Rev!so:
MARIO GURTYEV. 

~ •ctvll • PROCESSO CTVU. E ADIIIHISTRATIVO • 
TRANSPORTE COLETIVO • FIXAÇÃO DE TARIFA -
AUSêNCIA DE I'IIAHffE.STAÇÀO DO IIINISlÍRIO PÚ8UCO 
EM PRJMEIRO GRAU - COISA JUlGADA- PREUWIHAAES 
REJEITADAS - FIXAÇÃO 00 QUANTUM • PRJNCIPIO DA 
PROPORCIOHAUDAOE E DA RAZOA8ti.IOADE • 
MANliTI;NÇÃO 00 EQUIÚBRIO ECOHÓMIC~FINAHCEIRO 
DE CONTRATO.ADMINISTRATTVO- R.EUESSA EX.,QEJ.ÇJJJ 
A QUi SE DA PARCIAL PROVIMENTO E RECURSOS 
VOLUNTÁRIOS PREJUDICADOS. 1) em homonagem ao 
principiO da Instrumentalidade das formas. a nUidado 
dooorronto da ausência de lnt~ mlnlster181 em primeiro 
<;~ray Ô &Onada quando, nOO tendo sido demonsUado prejulzo O 
Mtnlstttlo Público lliCXlrt'W da &entença e lf1teMIIO em .egundo 
gtau de furlldlçlo: 2) A dec:lataçao de coisa !Ugada e.vge a 
odonltdllde de parles, peddo e causa de pedir, nao havendo 
~ ae perqulnr o seu I'IO:lMecimento quando o pedido no 
procee.so ent.nor e dMirso daquele e.arado no proces.o em 
iulgamento. 3) No rea;.te das trias da tanspor1e ooletMI ,. 
que se r~I.W'CI2w o lntcnsse ~ dos usuàrloa 
Observando·oe. oonluelo. a marutençao do tQIAIIbno 
e<:onOmfco.finanr:elro do$ ccntratcs 08lebrados eorn as 
empresas eoncaslonór1as; -4) Remessa ~ pnMtta em 
pane c Recursos VOUI!âóos prejtdcados. 

~~ )l•stoo retatOOos e discudllos o• prosootltS autos, 
" Cim111a Uniea d!l íril\lmal de ,luat!Çll do &lado do 
Amap6, 11 unar.mltladc, cx.roheceu dos recurso• " d~ r~me&oo. 
Rejeitou as proRmlnares de nulidade do processo $ de colso 
Julgada. No mérito, dou ptO'Miento parcial à remossa e 
prejudk;ado$ os recursos \IQfunlários, l'lll$ termoa do voto do 
eminente Rala foi'. (Reg AC/REO 10.41 1) 

~lttiTRUMENIQH.• 

l..ZJ~ 

Recorrente: M. S. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO OE 
CONFECÇAo E CALÇADOS L TOA. 
Advogado: JOSé ANTO!flO Tt!OMAZ NETO 
Recorrido: TRANSPORTE BERTONIU L TOA 
Advogado: CLEUSA AMÁLIA VON SCKARTEN 

"VISTOS ETC. 

Cutda·se de Recurso Especial inletpOSto pot M. S 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CON.FECÇÃO E 
CALÇADOS L TOA ditlgodo ao Superior Tribunal ~ Ju~ça. 
conn os ao6Riãos proferidos pe1a Coleoda ~ra Unica 
du1e Tn~l ~Justiça, aswn em enfados: 

•PROCESSUAL CIVIL • AÇÃO DE EXECUÇAo • 
CÁLCULO DA COHTADORIA • ERRO MATERIAL. • 
INEXISltNCIA • TRJPUCATAS • INCII>tNCIA OE JUROS E 
CORREÇAo MONETÁRIA • DATA DO VENCIMENTO DO 
TfTULO • MA TERIA ARGÜivEL EM SEDE DE EMBARGOS À 
EXECUÇÃO • REITERAÇÃO DE EMBARGOS 
PROTl:I.ATÓRIOS • MULTA. 1) A posslbllldaefe de 
manlfeswçAo das partes ooerca da atualização dos c:Aicutos 
provonlontes da Contadolia rafere-58 apll!l8S aos orros 
matoriafs quo poderiam - suprlciOs do oficio, No tondo força 
para reabrir Oiscusdo sobre lermo inlõlf d" con,.gem de 
COII&Çto monet;lrla e furos, eis que malérlas e~netltes t dele$8 
do devedor o manejlldiiS pelas vias c!os emba/gl)s • exec:uçto. 
já OpCl(lunamente deddldoll. 2) Escooellil e ~ agravada 
ao ODnSICIIrlr corno marm aUfiZadot a data do VIWlCimenlo do 
Utu10 e nto da cltiÇilo. OOI'IIorme ponltllca • ~ 
p41r1a. 3) Na relter8ç6o de embargos ptOtelatbr1os, a IDor do art. 
538. pa~Qtal'o único, sllglJ'Ida parte, do Código f>rtlC*so Covil, 
a m\ÁI.I • tl..ada em até 10% (dez por cento). 4) Jlo<pvO a que 
se ne<;ja pro'limtnto. (TJAJI· Ag n.• 1n1( • Ac:ófdlo n.• ~ • 
Rei. 00Gt.AS EVANGELISTA· Cémara Unlca ·j. 29/0812008 • 
''· Unànme • p 12/0Q/2006 • OOE n.• 3847T. 

Em ra:óes de 11s. 64174. alegou que o contador 
]udidat lln'OU ao atuaD:zar o valo< original da tMptleata, bem 
como a oont&dorl8 )udlelal u1iHzou e data do emf&s.'lo do 
doc:Ymento como &o tosse 3 Cfata do veodmonto. 

Atguntntou que a con!Bdorla judlclat atualizou o 
'ol1lfor do debito com correção monet4rla e juras Ioga!& ro 
rnterrogno de 0810411997 a 11W6f1997, e ciiiPois etuallz.aram 
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os juros e a COITilçllo monetána novamente. 
Assevorou quo o contadoria judicial já havia 

atualizado o vator da triplicata monetariamente com juros 
legais. se utmzanclo da data errada, e o resultado dOSS& cálculo 
foi usado mmo t>ase principal para atualizar o valor do débito 
om 02 de junho de 1007. 

Aduziu que no valor <la muta foi insenda o taxa oo 
t 0% (de~ por cento) o não de 1.0% (um por cento) ató 
02/0611997, data da apUcaçilo da multa. 
Disse que nos embargos declaratórios. assim coo10 na 
apelaçl!o apareco a muha de: 1.0%, estando esaita somanle 
em número e nllo por exlonso, devendo aparecer tamb6m por 
e rctenso. 

Acrescentou >diante que oo bens objetos da ço:~hota 
dovClâo ser eficauncnte atuali2ados, perfazon® o <::uanu~ .:se 
RS 47.047, 95 (Quarenta c sete mtl e Quarenta o ~otc reais c 
noventa e cinco ccntavoc~ 

Requereu ao flnal. seja o especial conhecido e 
provido, para ar1ufar o docloi!o prola!aóa pelo Juizo o quo 
culminando oom o retorno do processo para quo a cont.adotia 
Judicial proceda os verdadolros cálculos obedecendo: a) a 
Impugnação dos ~culos firmados pelo contador judicial 
roman~o-os oolos por serem errôneos e equivocados: b) para 
que se',a exçedido o fiCio oo Tribunal de Justiça para sanar 
dúv'o!la relatrta à mura a ser aplicada; c) defir\r a data ofiáal da 
mutla a ser aplicada como sendo 0910312000: d) deRnir a dala 
de 29109199. data do a)ui>.amento da ação par.l procedera a 
atualização do débilo; c) deferir o memorial da cálculo no valor 
de R$ 47.047, 95 (Quorento c sete mil e quarenta o selo reais e 
noventa e cinco centavos): e por úiOm,:t o retomo dos 3utos 

para que seja aberto o prazo de l O(dez) dias paro quo a 
c:cntaóoria iudieial Clõlborc os vcn1ade1ros cálculos. 

N5o foram apresentadas as contra·mzOes pelo 
recorrido, confonno certldao de n. 79, óos autos. 

E o ralatbtio. 
Preliminarmente, cumpre-me osdarecer que não so 

aplica ao presente recurso a norma legal estabelccl<.l:l no § 3•. 
do art. 542, do Cód•:JO de Processo Civil. onda indica as 
h ipóteses em que os recursos axcepdonols deverão ficar 
retidos, voz que o decisão inle~ocutória alacada pelo o gravo fo1 
proferida om processo do execução. 

Pz:sso. ugom. no exame c:1e õdmiss!bilid;,ldO dc. 
"'"'""<O especial: 
O recurso é próprio o adequaoo, sendo a quest(lo decidida a 
unanimidade. em última rnstanáa. É tompi'!Stivo, vez que o 
acórdão guerreado rot publicado no Diârio Ofteial do EstadO no 
dia 12JQ9l06, com circutac;ão no tf~a 16109106 e a peça rocursal 
foi prolocofada em 03/10/00, no último dia do ~o legal. 
A tea:>rrente efetuou o pag,'lt11emo das despesas com o porte e 
remessa éos autos, conforme guia de recolhímenlo á ft . 76. 
Ostenta. õ:linda. legitimidade e Interesse procossual. eis que se 
Insurge contra decisão que lhe é desfavor.ive!. 

Contudo, verinco a cxislência de óbice Intransponível 
ao seguimento do aspecial. 

É que nos lermos do a". S<ll do Código de Procc~o 
Cl,il. cabe ao recorronlc, quando da interposi~o do especial, 
oxpor os fatos e o direito. demonstrar o cabimcnlo tOCuT$:>. 
Identificando a pertlnOncia da lrresignação. OJnlormc uma das 
1\ipóteses COIIStiludonalmcnto pre'listas (art. 105, 111. ·a·. '1>" e 
'c" da carta Polilica), bem como expressar as ra:Wcs do pedido 
de reforma da decisão. 

No caso. verifico que o recorrente se:;uer ind1cou 
cxptessamenle qual o auto<i:z.?tiiiO constitucional Quo se 
embaso o especial. E, mesmo que se entendesse quo o recurso 
tivesse par furtdamento o vlolnçl!o a algum disposiUvo dQ l ei 
lederal, ostc também não foi apantado nas razões recursais, o 
que se traduz em deficiência na fundamentação, M'olndo de 
conseqüência a Súmula 28~ do ST J: 

•t; inadmisoivel o recurso extraordinário. quando a 
dcfici~ncia na sua fundamen tação não perml~r a exata 
compreensão da con:rovêrsi.'l". 

Ademais, os ;rgumE.rltos <:or.lo ~posa:!;,~ no !1\curso 
espccia:. cr.seja a neccsSiGl<<!e do r~xam~ da mdlória fauca o 
prot>atória comtanlcs dos autos. o que a tOda evíóência não a 
pctmiüdo nessa esiTcila via rocursal. nos tennos da SIX'nvla 7 
do Superior Tribunal de Justiça: 

·A prelunsão da simples reexame de prova não 
Ot1seja recurso osp<lclol' 

Pelo exposto, nego seguimento ao RECURSO 
ESPECIAL. 

INTIMEM-SE'. 
Macapâ, 19 dezembro de 2008. 

(a) Doa. DÓGLAS EVANGELISTA 

Vics.f>resióente 

~~;ca~ ~elro de 2007 

C amy ~Bandoira B?rbosa 
Diretora oa Câmara Unfca 

Recorroote: AOAMOR FERREIRA RODRIGUES 
Advogado: ROSEL Y L IENE MAI..CHER RAMOS 
Recorridos: ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE ENSINO SUPERIOR 
E A SSEAMA 
AdvQ9aóo: JOÃO ~!ENRIQUE SCAPIN 

" VISTOS ETC. 
Culda·SO de RECURSO ESPECIAL intorposlo por 

ADAMOR FERREIRA RODRIGUES oom fundamento no artigo 
105, ine. 111, alioea -a· da ConSI!tuiçà:t Federal. conlfa o 
aeó<d;io prolerido peta Colenda camara Ünica desta Co<lo de 
Justiça. assim emootado: 

"CIVIL E PROCESSUAl CIVIL. APELAÇÃO. 
INDENIZAÇÃO POR DANÓS MATERIAS E MOR.AIS. 
FACULDADE !'ARTICULAR. CURSO SEQUENCIAL DE 
NÍVEL SUPERIOR. DESCONTENTAMENTO DE EORESSO. 
VANTAGEM FUNCIONAL. G RATUIDADE JUDICIÁRIA. 1) S~ 
os elemenlos de prova e conllicçl!o. cxistantllS no~ nulos, 
apontam no sentido de que o curso superior promovido par 
f&euldade patticutar foi minfsk ado em c:onformidadll com a Lei 
de Direuizes e Bases da Educação Nacional o rogiJiamentos do 
·MEC. cujos objetivos e At&de cumc:ular eram de connnrJm...,to 

(DIÁRIO OFICIAL) 

do egresso. nllo pode aquela SE>' civilmenlo responsabilizada 
por eventual indelurimento de adicional de nlvcl suparlor 
previsto em lei mun:cipal, para grupa de servidores Que 
desempenham atividade de nível supe~or. 2) A concessão do 
bcnelicio da graluldade ;udiciária não obsl~ a cond&nação ao 
boneficiárto nus custas processuais o nos honoranos 
advocatícios, apenos suspendo-se a exigibilidade de tais 
verbas enQuanto subsistir a sua condição da necessitado, pelo 
prazo eslabelecido no art. 12 da Loí n. 1060/S(J, 3) Recurso não 
provido. 
(T JAP • AC n.• 2666/ • Acórdão n.• 9674 • Rel CARMO 
ANTONIO • Cflmara Únic;;J • j. 2310512006 • v. Unánime • p. 
21/0712006. ooe n.• 3611)". 

"PROCESSUAL CIVIL. E'!!BARGOS 9E 
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL FUNÇAO 
INTEGRATIVA E ACLARATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. 
1) Os embargos do declaração, à luz do art. SJ5 dt> Código ele 
Processo Civil, tôm funçito especifica de inlograçl!o e aClaração 
do julgado. 2 ) Rejeitam-se aos embargos docloratórios que, a 
pretexto de omissao, obscuridade e conlradiÇ(io, lêm o 1'mico 
propósito do prequesllonar a matéria. 3) Embar~os rejeitados. 
(TJAP • EDAC n.• 2666/ ·Acórdão n.• 9898 • Rcl. CARMO 
ANTÔNIO • Cimara Única · j. OS1081200ô • v . Maioria • p. 
2410812006 - DOE n. • 38~)". 

Em rozóas de fts. 200/210, o recorrente alagou que 
hOuve violação ao ort. 51 4 do Código de Processo CiVIl. els qc'9 
não efetuou a aproc:ioçilo devida ao dtado ertlgo de Lei. 

Argumanlou contrariedade ao art. 515, do Código de 
Processo Civil, pois levanóo·se em r.onsiderac;Ao princlr>nlmente 
o fato quo por principio de ordem lógica, o juiz dQ 
admissibit:dade da apnlaç5o antecede o exame de mérito. 
portanto vl4 se que o acórdão não se alova a letra do Lei. 

Asseverou que houve Oagrante v.olaçlio ao at1 -14 da 
Lei n• 9. 394 de 20 da dezembro de 199ô, eis que estabeleçe 
dltetrlzes e bases <la educaç;!o nacional principalmente em seu 
caput. on<Xl laz relet6ncla expressam ente a educação de nivct 
superior. poróm a Co<te locai ignorou o enlrcnlame<t:o da 
Questão rAtatlva ao exame do conjunto probatório mesn1o 
diante dos lucido~ argumentos, em sede da Apolaç2o a 
posteriormonlu nos Emb<lrgos Doclaratórios. 

Aduziu o raoorrcnlo contrariedade oo M 44 da Lei 9. 
394 do 20 do dezembro 1996, pois desde a peça inaugural e 
ate mP.:;mo na ~pet,c;.ío como posteriormente no~ embargas 
declaratórios o ombc~gan1e \inha Sllstentando QVX: a :; 
ul\lversidades reconidas vinham tirando prov;!Cto cia sltu11çâo ao 
apicar ao caso conaeto o disposlti\'0 ind•Cddo. fazendo crer 
que se Ir atava de cursos seqüenciais. 

Apontou violação ao art. 535, 1 c 11 do Codigo <!a 
Processo. 

Ao final. requereu o comccimcnto e o provimento do 
recurso especial paro cassar o acórdão guoiTondo anta a 
violação dos dispositivo• Indicados e a preterlc;l!o d~ Resolução 
CES 01199 do MEC. 

Os recorridos não apresentaram conlt a·razõcs. 
conlormo corlidiio d a n. 215. 

t o rotatório. 
Passo a ex:Jmlnar os pressupostos de admissibilid3de. 

O recurso é (lfóprio c adeQuado, pOis a causa foi 
decidida em ultima lnslancia, à ooanlmidade. t lemposri•JO. eis 
que o a~o recorrido foi pubriC3oo na <lia 24108/00, G001 
circulação 28108106 e o recurso ospeclal lei pro:occtado em 
12109106, dcn~o do prazo legal. Além disso. crctoou o 
pagamento das despesas de porte ce remessa e re:omo dos 
autos conforme constam as ns. 211i212. 

Ademais, também vejo presentes ~ legitimidade e o 
intetesse do r()corrcntc, porquonto se insurgo contra dec1são 
que lhe é deslavor.lvol. 

Contudo, verifico a existência do óbices 
in transponfvcls ao eonulmento do rocurso. 

Em tel3ção ~ suposta violação dos arts. 514 e 51 S <Jo 
Código de Proco~o Civl, bem como art. 4<1 da Lui n .• O. 394 de 
20 de dezembro de 1996, não v!abftizam o seguimento <!o 
recurso ospeciel. E Que a Camara única dcsla Corte de Justiça 
não se pronuncJou sobro a matMa contida no& di&posltlvos 
mencionados. segundo o acórdão guerreado, configurando 
ausenta o requislio do preQuestionamonto, rlOO !Cfmos da 
SUmula 282. do Supromo Tribunal Federal. de pleno oplicaÇiio 
em sede de recurso o•; podai. 
Nessa sentido: 

" TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 
Ã EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE ltiSlRUMENTO. IPTU. 
IMUNIOAOE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO 
ALEGADAMENTE VIOLADO E DA FORMA PELA QUAL SE 
DEU A OFENSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. 
1. A falia de proquesllonamento da questão redoral impede 
o conhecimento do recurso especial (Súmula ZD2 do STF). 
2. A falta de Indicação do disposiUIIO legal alegadamcnta 
violado. oom assim da maneira como teria ocorrido a ofensa. 
impedem o conhecimento do recurso cspooal pela allnca o. 3. 
A a ftnnação do cnquodmmcnto da recorrenla na descrição de 
cnli<fade de assistància social, afastado pelo acótdao recorrido, 
demanda reexame do suporte fático dos aulos. veclado poia 
Sumula 07/ST J. 4. AQtavo regimental a que se nega 
provirnonto. (AGA 532971 I MG. Rei.: Minist ro TEOR! 
ALBINO ZAVASCKI. PRIMEIRA TURMA. OJ 06.09.2004 
p.00167),(grift,l). 

O recorronlc cltou ofensa ao art. 535. 1. 11 do Cótllgo 
do Processo Civil, quo \rala do cabimento dos embargos de 
doclarac;Ao. quando omissa for a decisão. Enlrclunro, o simp!es 
rato da o Tribunal for rejeitado os embargos de dcclarac.ão não 
redunda em violação da lei federnt, pelo que caberia ao 
recorrente ler demonstrado analibcamanle a conlrovórsla . 

Aliás, cxtrol·sc das razões esposadas, a pretexto de 
negativa de vig()ncla aos artigos fn110caoos o simples 
inconformismo com o resullado da con~ovétsl~ e o anseio de 
redisrutic as quest6os enfrentadas e declóldas por OSla Cotte. 
tanto por ocaslllo do julgamento da apel~ção quan!o no 
memento da apreci3ção dos embargos de declaração. 

Com eleito, diante des.;" ~rgumcntt'. '"Ul cloro Q\10 ;r 
rP-1 1 pretensão do recorrente niio é a aprociaçilo pelo Superior 
Tribunal de Jusllç.t do contratisdada aos d ispositivos 
apontados, mas !Ao somente que os latos o as provas em que 
se pautou o v. acótdllo sejam objeto du nova an;lliso por oqucla 
E9régia Cortu. Contudo. essa pretensão é defesa em sede de 
recvrso especial, no~ ICil'llos da Súmula 7, do ST J, quo dispõe: 

"A pretendo do simples reexame do prova não 
enscja recurso ospecla1.'' 

Do oxposto, nego segv'.rnanto ao RECURSO 
ESPECIAL 

lntimem·se· . 
Macapá, 14 de dezembro do 200,6. 

Dcs. DÓGLAS EVANGELISTA 
Vice·Prcsidonte 

Macapt.Ofl.Ae janeiro de Z007 
L j'fr.~~t,/\ A 

Clamy o ~n~ra Barbosil 
Oirotora da Câmarn Úniea 
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RECURSO ~'[~ROINÁRIQ NA ~O CfVEL N° 2. 
~512005 . 
Recorrentel: A DAMOR GUEDES DA CONCEÇÃO E OUTROS 
Advogado: ALFREDO AlEIXO DE SOUZA FILHO 
Recorrido: ESTADO DO AJ~APÁ 
Advogado: JOSÉ MARIA AMARANTE 

"VISTOS ETC, 
ADAMOR GUEDE~ DA CONCEIÇÃO, AGNELO 

GALENO CARJlOSO, ANALUCIA VASCOCELOS CORREIA, 
CARLOS JOSE DE OLIVEIRA SANTOS, EOÊCIO PEREIRA 
MATOS, EDSON FERNANDES DE CARVALI1D, ELIETE 
REIS DOS SANTOS, HEFRAH DE SOUZA NASCIMENTO 
JOSÉ ÃHGELO VAZ, LAIRTES AIARABARRETO MOREIAA 
MARC,9 AHTÓNIO TOCANTINS MELO, NELZEUTA 
GALVAO RABELO, RAIMUNDO MENOONÇA DE MOURA, 
ROBERVAL LIMA DOS SANTOS, SUZETE MACH~ 

SOLTO E VERIOIAND FERREIRA COLARES interpuseram o 
presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO ao abrigo do art. 102. 
inc. 111 , alinoa ·o· c ·c· da Consl ilviçlio Federal. faée ao 
at<ird~o proferido pela Cotcnda Cârt1ara tini~ oosta Corte de 
Justtça. ass1m cmontado: 

"ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - A ÇÃO 
DE COBRAN,ÇA - SERVIDORES PÚBLICOS EXERCENTES 
DE F'UNÇOES GRA1 1ACADAS E CARGOS DE 
PROVIMENTO EM COMISSÃO - RE&IDUOS DE QUINTOS 
INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO ANALÓGICA - LEI 
FEDERAL. 1) Co«eta á a decisiio mOilOO'átlca que inderer.; 
pedido rormulado por servioor publico no r.onUdo de que íosse 
lavada a ereuo o lnCOfPoração de resi<Juos de quintos em razão 
do exercício do função gretificacla ou cargos do prov1mento &.'11 
comissão. posto que a lei esladual que extinguiu este direito 
não contemplou o aproveitamento do5 r06iduos inferiores a 365 
dias de oxcrclcio no referido cargo. 2) Inexistindo lei eslad,al 
que ampare o pedido encartado na exordlal, não tem que se 
fala r em di reito ao recebimento de residllOS dos quintos oom 
t>ase em leglsla~o federal, lampauco em direito adquirido por 
analogln, posto que lia não se prest<l 3 crla~o de leis. 3) 
Apolaçl!o nao provida. (T JAP • AC n.• 25951- Acbrdão n.• 9872 
• Rei. GILBERTO PINHEIRO · Câmara Única • j. 27101>.~005 • 
v . Unâninl l) • p. 2410012COG ·DOE r •. • 3838). 

Em ro>.Oes de ~s. 301/306, ale~;amm os recorrentes 
que houve contrarlaúade por parte do acórdão ao art. 1•. Inc. 
111, IV da Constitulçl!o Federal, ao )l~gar válida lei de governo 
local em face das norma$ consubslanoados nos princlpios da 
dignidado humano e os vallY.es sociais oo trabalho. 

Afitmaram qu~ o acórdão feriu o art. 1•. inc. 11 da 
Constiluiçilo Flldaral, eis que os dias e!elivamenle tr.lbalhados 
decOO'entes de cargos eJaJ fur\~ gratificadas não foram 
in<leniz.ados lompouoo incorpc.rados. 

Argumenl!lram que houve V>Oiaçllo por parto do 
Esltldo aos arts. 51 , 70, VI da Lei 0066190, eis que esta 
legislação, barn corno todas <>s legislaQÕC~ que trnlavam dos 
quintos garantiam que se a ·lunção lo.:so exercida com 
intarsUcio menor QUe um ano. ao exerconto e<a ossegur.ldo quo 
este lurnpa sorlo aproveitado paro compor ma•s um quinto 
quando retornasse ao exercício de outra func;Ao. 

Acrescentaram adiante, que o acórdão considiJ(OU os 
residuos como não devidos, tão somente porque a lei quo 
extinguiu o dlfcil o aos qan:os nllo deu tratamento legal aos 
residuos. pois os t()COO'enlcs exercemm por determinaéo 
penedo funções diferentes das do car~ efetivo para as qua s 
havia conltilpt oswçilo especifica. !levendo os recorrentes fazer 
jus às ver !>as s.1lariaís indenizatórias. result..1ntos desta relação. 

Ao final, requereram o conhe<:imonlo e o provimento 
do teC<Jrso especial para que seja o totalmente rcfom1ado o v. 
acórdão. 

Foram ofer1adas contra·razOes conrorma constam as 
fls. 313/315. 

É o rotatório. 
Passo a examinar o.• prcssupo,;tos de 

admi$Sibllid~de. 
O rOOJrso é pr6prto e adequado, pois a causa foi 

decidida em última in&anda, à unanimidade. É tempesUvo, haja 
vista Que o acórdilo fel publicado no Diatto Oficial do Estado de 
24106106, com (irçulaçâo no dia 28108106 e o recurso foi 
protOCOlado em 12109106. dentro do pr~o legal , ois que so 
irresignam rontra decisão que lhes sào desfaiiOrávels. 
Ademais ulotuamm o recolhimento das despegas com porte do 
remessa e retorno dos autos. através dos comprovantes Junta elo 
as ns 3071309, dos autos. 

Contudo, verifico a exlstóncia de óbices 
intransponlvcls ao seguimento do recurso. 

t; que os te<:orrentes alegar-dm con~ariedade ao art 
t •, ines. 11, 111, JV, da Consi\1Uic;l!o Fede181. Contudo. o 
disposl~vo legal apootado como violado não foi objeto de 
anâllse c decisão por pane da Câmara Única óesta Corte da 
Justiça, o que caraderiza ausência de prcquestionamonlo, 
requisito indispensável à abertura desta via recursal, nos lermos 
da Súmula 282 do Supremo Tribunal F'oderal: 

Nesse sentido é a jullsprudencia : -
'TRI!lUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. 
IMUNIDADE. FALTA DE PREOUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA 
OE INDICAÇÃO 00 DISPOSITIVO AI.EGAOAMENTE 
VIOLADO E DA FORMA PELA QUAL SE OEU A OFENSA. - --, 
REEXAME DE PROVAS. SÜMULA 07/STJ.1. A falta de 
prequesllonamonto da questão fed9ral Impede o 
conhecimento do rocurso especial (Súmula 282 do STF). 2. 
A falta lle Indicação do dlsposiUvo legal atesadamenta violado. 
bem assim da maneira como leria OC<l<Tido a orensa , Impedem 
o conhocímonto do recurso especial pelo alínea a. 3. A 
aRrmaçl!o do onq<Jadramento d" recorronlo na descrição ~~~ 
enUduclc d1> assistência social. a!ils:ado pulo Hc.t.:J~.o rcccrridt>. 
!Jaman!la rce<Ome do suporta lâlloo c!o<l autos. vedado pel• 
Súmula 07/ST J. 4. Agra110 regimental n que se nega 
provimento. (AGA 532971 N.IG. Rei.: MillJSIIO TEOR! ALBINO 
ZAVASCKI. PRIMEIRA TURMA. DJ 06.09.2004 
p,001671.Carifel\. 



Macapá, 05.01.2007 

Verifico tamb6m. q\le quanto à interposição do 
recurso extraordlnMo fundado em dlssk!io rurispM!endol pela 
allnea ·c·. do inc. 111, do art. 102 da CF. os reoorrentes apet135 
lndlearam o permissl\lo constitucional, sem. oontudo, 
desonvolve< suas razões, e>s que as regras reglml'tltalt e 
processuais ati~tet à matéria (art. 255, § 2", RIST J e art. 
541, parágrafo Unico do CPC) nao foram observadas pelo 
recorrente. que se eximiu de demonslr:lt anallbcamcnte o 
d·ssenso apontado. 

Nesla linha, é a Jurlsprudhlcia do Supenor de Jusbça· 
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AUS~NCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO COOIGO DE PROCESSO 
CIVIL. INCI~NCIA DA SUMULA Nó 284/STF. UOUIOEZ E 
CERTEZA DO DIREITO. NECESSIDADE OE REEXAME DO 
QUADRO FATICO.PROBAlÓRIO. SÚMULA N" 7/STJ. 
ARTIGO 7" OA LEI 1.533/51. FALTA OE 
PREQUESTIONAMENTO OISSIOIO NÃO CARACTERIZADO 
(.) 

5. A dlverg6ncla Jurisprudencial, autorinldva do 
,..curao especial lntarpoato eom fundamento na allnea ·e· 
do Ptrmtuivo constitucional, requisita ~ comprovaçio e 
demonstração, esta. em qualquer caso, com a ~Tanteroç~ 
doa lrechos dos acórd~a quu confogurem o diasldlo, 
mencionando<6e as eirçunst4nclas que ld=tl~quem ou 
nnemelhem os casos confrontados, nio se oferecendo, 
como bastan~. a slmi)Ms tranacrlçllo de ementas ou voto& 
(arti~~Qs 54t , p&rágrafo Onlco, do Código de Processo Civil a 
255, parágrafo 2", do RJST J).&. Agravo regimental 
lmproYido.(AGA 434745/PASEXTA TURMA RaLMln Hamillon 
Carvalhido OJ DATA01/03/2004r (g'lfei). 

Com efeoiO. dian!ll dos argumentos ~dos. claro 
estj que o lt!lll pre:-ao dO recorrente mo é a aprec•&Çio 
pelo Supremo Trilulal federal. IM oonlranedade e d•vergtnoa 
jurisprudencial ao clspos.'vo apontado, mas !Ao somente, quo 
os latos e as provas em que se p;IU10U o v. Aoordão 5.,~ objelo 
do nova anãUse por aquela Egrégia Corte.Todavla. essa 
protonsao é defesa em Mde do reoutSO extraordln411o. no& 
tecmos da Súmula 279. do STF, que dispÕe: 

'Para simples reexome de prova nao cabe raC<Jrso 
Old1'30rdlnário·. 

Pelo • exposiO. n190 seguimento ao RECURSO 
EXTRAORDINARIO 

ln5mem-se· 
acapa, 14 de de2embro de 2008. 

Oes. DÓGLAS EVANGEliSTA 
Vlce-P<e$ldente 

Recorrente ESTADO 00 AMAPÁ 
M.iogado. IOELSANIRA DE VASCONCELOS SEPEDA 
RecorTido: ESPÓUO OI! MILTON NASCIMENTO FREITAS 
Advogado: AO ELMO CAXIAS DE SOUZA 

" VISTOS ETC. 
ESTADO DO AMAPÁ Interpôs Recurso Especial 

dirigido ao Supellor Tribunal de Justiça, com fundam eniO na art. 
105, lnclso 111, ·a· e ·c: da ConaUtulç;'lo Federal , contra o 

acótdio preterido pela Cimara ÚOica des1a Cone de JIJsbÇa, 
assim ementado: 

"CIVIl E PROCESSUAL CML • N;NJ DE 
INDENIZAÇÃO • RESPONSABILIDADE CML DO ESTADO • 
ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR AGENTE 
ESTATAL • MORTE DA VlnMA • PRESCRIÇ.J.O 
QUINQUENAL - INOCORR~NCIA • NULIDADE 00 
PROCESSO A8 IHillO • MORTE DE UM DOS AUTORES • 
SUBSTITUIÇ.J.O PELO ESPÓLIO - LAUDO PERICIAL • 
EXCESSO DE VELOCIDADE • NEXO DE CAUSALIDADE • 
DANO MORAL CARACTERIZADO • MAJORAÇÃO • 
PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. 1) Não merece ecolhl<!a a 
argiAçâo qtJe suslllnla a ooorr~ da Pf8$C'Íçio q(ilnqllcn;JI, 
poiS. embor.l o PfOC*IO tenha &oo anulado ab rrullo, 8 dtac;llo 
nao fo4 considerada nula nosta lr>st.ancia. po< defeolo a ela 
Inerente. A álação Interrompe a presa!ção. sal110 ~e a a.U.1~o 
do pro<:&SSO o foi em dooorrMcla c.la ir.>a~ié~ da p:ôpri;: 
otaçâo. 2) A teor do llll 43 dO C6digc de Ptooesso CIVIl. 
ocorrendo a morto dll qualquor das partas, a subsutuiçAo dar
se·• pelo seu espólio. Logo, o espOno do aulor Milton 
Nascimento Freitas é parte legldma para sucedê-lo, pais é 
perfeitamente poss1Yel a ttansmlssao do direito il reparaç4o por 
danos morais, porque embora surja de soft1men10 dO ofendido, 
a tnd~o. ou &eu clrcllo a ata é de natureza ~lrimonial. 
sendo transm1ss1ve1 aos aous auc:essores. 3) Tendo o laudo 
periaal conciUido que o e~ de YE!ocdade foi a causa da 
morte da Ilha dos autoles, demonstradO restou o nexo ()e 
causabdacle enlre a açio do causador do dano, agente público, 
o a marte da vitima, Incorrendo o Estado do Amapi na 
responsabilidade própria do art. 37, § 6" da ConsUtulção 
Federal, que consiste em garanUr a Obrlgaçl!o do E513do om 
Indenizar sempre que comprovados o dano e o nexo Cólusal 
com a conduta aleita praUcada peta agente eSiatal. 4) A 
dlsaidooatfedade que confere liberdade ao juiz para sope$8r e 
avaliar a dor do ofendido nlo ê tarefa ficil. mas d8V8. 
sobretudo. ser de monta quo passa propiciar-lhe conforto 
ma18f\al, oomo forma da compensaçllo, sem deixar de levar em 
oont.a o ootendal econOmk:o do oferllõOf, além da sotuaçllo 
pessoal do ofinCiido. Cnt6nos dos qt~als o Julgador nio pode 
fvt;jt, de manelra que haja compensaçio moderada com 
evidenle caráter pedagógico da condenação. S) 05 canoa 
metais. elevados 8 preceito constitudonal, não onconttam 
limile. enquanto nao hei.Mll' let prom!Agada regendo o assun!O, 
senAo no prUdenle arblttto do JuiZ, através da observancla dos 
aspectos OlljeUvos qua nortl!lam cada caso. 6) Remessa 
necessária e rec.no \ltlluntArio desprovidos: apelo dOs auwes 
perc:talmente proVIdo. (T JAP • AC o f<EO n • 2.oê l!- "'eor<!Ao 11 • 
9741 • Rei. OOGLAS EVANGELISTA • C.lmara Unoca • J 
2310512006 ·v. Unanime • p. 2210812006- DOE n.• 3833 )' 

o re<:O<TOn\o a1ogou em rui'les de&. 3151326, que o 
acónSao guerreado contrariOu o art. 267, IX do Código de 
P100esso CMI. eis que o direito de reparaçao de dano moral 
J>i1o é ttansmlsslvel em virtude de seu caráter pe~SC~~allsslmo 

A!aQOU QUe o acclrd#lo neoou IIIOIInti:l ~" "" ,. M 

(DIÁRIO OFICIAL) 

[)e(teto n• 20.91002, oonslderando 181 operado em favor do 
recorrente o "Htuto da prescrição. pois tendo &Ido onW>da a 
sentença eb initlo. por conseguinte Miava a Cll.açtio do 
recorremo em 11/06/99 e como houve emenda a 1nloo1 o 
recorrer~te somonlo foi c:ltado ncvamente em 28/01/99 o que' se 
verlftcou mais de 05 (cinco) anos após a dJaçâo. ' 
• Allrmou Que o acórdão recorrido deu enlendllllMto 

d1vetgente do exarado pelo T nbunal de JusbÇa do e.tado de 
Minas Geralll. ptOQldenclo ~ lorma oon1Tàr1a ao 111. s• da 
ucc. deiJcando de fazer a enttega da pres~ jl.w1sdidonal e 
não proporQonando paz 6 ~Ddtdac!e, eis quo nogou o dir.to do 
au1or esseguntdoem lei k!der11. 

Arçunentou que em homenagem ao prlllCiplo da 
evenrualidade deveria ser ~<Imitida a reparaçlo do dano mornl 
e que a conde~o n8Ce$$itava seguír aité11os alendondo a 
eQlidade e a justiça, tondo como base a po:;Jc;OO socfel da 
vllima, comportamento do ofensor. a retratação espontânea e 
eRcaz do agun1o, bem como a situaçl!o ocon6m~ea dos 
reoonldos, acdhenelo assim o prinefplo da ramabllldado 

Ao r .na~, req-eu o acolhlnento do recurso ospeoa1 
para reforma< o aalrdêo guerre~ declatando a presc:nção dO 
éJrato do recomdO, eldii9Jind<> o pr:>euso sem jui<Jameno do 
mérito. a leo( d~ art 269. IV do CóclgQ <141 Procu5o Ciolil ou 
ac:alando o pedido de nao transmissao ao di,_to ao espólto por 
so 1ratat da dõteilos moral$. apreciando o processo sem 

,Julgamento do m6r1to, nos termos do art. 267, IX do m~smo 
d1plomalegal 

Sugeriu ofnda, om atendimento oos princlplos ct.t 
eventualidade e proparcionallded&. que a oond<n;JÇAo a titulo 
do datlos morala seja artllttada no valor de 20 (Yfnte) salarioo 
mirlmos, e nAo sendo conc:ebldo de tal fo<ma que sa retome ao 
valof da primeira oondenaçao assentada em n 2SS dos iUtos. 

Trouxe - auiOS normas e julgados que entendeu 
lhe sooorrerem. 

Conlra"*Z6es h fts 3301333. 
t: o relatório. 
P-.o a extmlnar os pi'IISSupo•~• dt 

admisalbllldade. 
O reciJrao é próprio e adequadO, vez que a Cólusa 

decidida em úluma lns~ncta. i\ unanimidade. t: tempestivo, 
considerando que o oeóidAo proferido foi publicado em 
2210&'06. com Clrcuiac;llo em 2:3/08/QS; o rec:urso foi roeobldo e 
protoc:oado no <W 14/09106, por COilseguinte, dentro do prazo 
legal, tendo em vista o prQQ em dobro que goza o rtcOtrente. 
nos lecmos do art. 188 do Código de Processo CMt Ostenta 
1~14ade • ntwesse f)IOCeSsual porquanto se IOSUrge contra 
dedüo QUe l1e loo d861avoráve! 

Adema s. ê ISento do pagame<Jto das d~ com o 
porte de remess~ t retomo doa autos, face ao que d!lplle o art 
511, § 1• do C6dloo de PrQOesSO Civil. 

Cootudo, o especial apresente 6blcea 
lntran.ponivtla * aua admissibilidade. JusUflco. 

Constam ~ razOes rewrsais qua o acclrdAo 
guerreado contrariou o ltt. 267, IX do Código de Processo CMI 
e art. 1• do OcGrelo rf' 20910/32; lcdavia obsenlo ne Wnpiet 
ler1ura do llC6tdAo I'IICOI'Iido, que a oolend! ~a única de1lll 
Corte mo di$anru Js malérlas coni!<W no:; ~rrwos 
invocaclos Desse mOdo, padece o 81>Pildal da ausênda de 
p,.questionamooto, roqui$oto ~o a sua ~lwbi~dooa. 
nos tennos da~ n' 282 do Supremo T~nal F adorai. 

wê lnaclmlnlvtl o recurso eJttreonlin6rlo, quando 
não wntllada, na declllo nocorrida, a queatlo ftdetal 
suscitada••. 

Respeitanto a alogaçAo de que o &cOitlão tenha sido 
Interpretado tle !On'na dlv«gents por outro lnbl.rlal, além do 
6blce acima elq)OSIO, Vlrlllc:3-5e que o r11C01180te .. raa!Mglu 
apenas a transa- emenla do acórtJâo do Tribunal de Justiça 
dO Estldo de Minas Gerais o ~ mo 6 uocnte ê 
demonsnç;lo do clssldio que se faz alravé$ da tranlctiçâo de 
trecho$ do l<lOrdão reoon1do • dO ~. a fim de 
evidenciar a setnOihança fàlca e soluç6es d1feren1es. nos 
letmos dos art. 541, pkllgralo único do CPC e 255 do RISTJ. 
Por essa 132'JJo, a fundamenlaçào do esPQCJal revela·se 
de6clente. al1aindo POf cens8g1Ãnte, a proiblc;Ao conhc:la na 
Súmuta 284 do Supromo Tribunal Federal, também aplicável ao 
recurso especf8t. 

Por olWQ !4do, no que periine a a!OQ8Çilo da 
eJOCes$ivfdade dO •quentvm• lndllnizat611o eslabelocldo no 
acOrdão, claro esü que ~ ~NI pretens:!o do recorrente nJo 6 a 
epredaçllo pelo Sl(Jetlot Tnlulal da Justiça dos atg~nentos 
apresenlados. mas á .,.... do 'ubstrato ~t>c;o1)(0batóno 
constante llO$ ;rutoa, o que ê lnadmi&slvel em stde do especial, 
diante do óbice da Su:n!Aa 7 do Superior TnlxNI de Justiça: 

"A pretensão de simples reeJ<amt de prova nlo 
enaeja recurao eapeclal". 

Pelo a•pesto, ~ s•~emo ~u RfCURSO 
ESPECIAL 

INTIME M-S E: 
acapa, 18 da dezembro de 2000. 

Oea. OOGL.AS EVANGELISTA 
Vlc&-Presidente 

~~de2007 

Clam~r Ó ~~del;; Barbosa 
DWtora da Cimara Única 

RECUR$0 ESPECIAL NA APELACÃO CÍVEL N' 2.700/90 

Recorrente: NORTRAH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TOA 
Advogado: ANA MARGARIDA MARQUES FASCtO E KEILA 
MICHAELE COSTA GUEDES NASCIMENTO 
~ecotrido: GM LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL 
Advogado: CARLOS AUGUSTO TORK E OliVEIRA 

"VIS TOS ETC. 
HORTRAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO Ll1JA 

interpOs Racuno Especial dirigido ao SUPERIOR TRIBUNAL 
de JUSTIÇA, com lutlc:lamcnto na art. 105. 111. allnea ·a· da 
Cons1itulçAo Fcderol, contra o acólc:lão proferido pela Câmara 
l.lnica desta Corto do Justiça, assim ementado: _ 

"PROCESSUAL CML APELAÇÃO. AÇNJ DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE LEASING. 
EXAME PERICIAL. MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. 
INADINPlEMENTO. SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS 
ADVOCAT1CIOS E CUSTAS PROCESSUAIS 1) Conqu:lnlo (I 
laudo pe!1dal não 1on.'la sido fusbgad<> a W;1po e modo. é 
poss!vel a sua deScenSlderaçào, quando em d.ssontnda com 
a reallclade dos autot. por fa<ça do livre convoncimanto 
motivado do Iuiz. 21 Em se tratando de resolucao de contraiO 
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por inadlmplêmento do arrendatário, mo há que se faler em 
devolução das pai'Cillas pagas. salvo se ho!Mif diferença entre 
o valor da venda do bem, dopols de descoc)tldas as parcelas 
inadimplidas e eventuais encargos havldo;s pelo arrendante. 3) 
Acl1ando-se e açOo de prestação de contls em sue segunda 
fase, eis quo ele carâler dúplice, devem !MI honorário$ e es 
custas procas&uais set fiXados novaml'l\te. dt ocordo com o 
te5Utado da nova sentença. 4) Reano ~. (TJAP- AC 
n. • 27601 • Acórllio n. • 9859 • Rei EDINAROO SOUZA -
camara Úl1ka • J. 18/0712006. v. Unarime. p. 22.'0812006. 
DOE n. • 3833)". 

O teOOITerà alegou em razOes da fb, 156/1n Que o 
acclrdl!o guerreado feriu B lel fadem! rf' 8. 078190, 
argumentlndo quo além da dêelsio se constituir em "fragrante 
dissidio jurisprudencial com o Superior Tr1bul\al de Jusllça·. 
ii\ClOIT'eiJ em erro ao moditcar a sentança de prJmelro grau ante 
a inapUcabilklDde da reforlda lei. 

Alegou afronta ao art. 53. c<IP<JI do Código de Defesa 
do Consumidor. pais o acórdão deblou de aplicar o referido 
óiSposhivo quo afasCJ a pe<da lotai elas presl:aQi!• paços em 
razão do inadimi)MmenlD do dHvedot. desse modO. retormov a 
S8fl1,enÇa de l)llmtlro Q18U mndenando a reocwrente ao 
pagamento !I perte reconlda. catae:~ori2:ando assim, em 
enrlquecimoniO llcflo. 

A141gou nas razões t'eW1iás que nlo comiam nos 
auros IIOnhuma prova ctos fal05 aleg;:dos pela Plllle riiOOf'l'lda. 
por <X:aSJ.'Io do rocorao de apelação. 

Disso quo a reccnida teve a opOfllJnidade de so 
manifestar em retaçao ao 'quanturtf e que na pnmolra vez o 
fez intemp&dwmente, na segunda, deixou ()e se prcnn-clar, 
c:lemonslr.lndo conool'dar com o laudo pel1dal apresentadO. 

As-ou que o laUdo afastado na deo$jo de 
segundo gtaU estava presente o memonal de calculo. onde 
havia deduçAo de bxlas as despesas efetuadas pela reoorlida. 

Afirmou que a recorrida agiu ()e mâ-ft, eiS que 
prooedeu com dolo na pte$1ação de oonlas. pois 1'8teve o 
processo com carga pelo seu advogado fi tlpoca e aiAI a data 
da ocalllo da llllorpoclçi'!o do presente I'GCIJI'IO, o processo 
ainda se encontrava com o seu advogado. o que 
descaradcrizou a aftrmação da reccnida em "'er levado o 
processo a lê o nna1·. 

Aduzlu que o nome da rooorrente foi Indevidamente 
lnscrilo no SERASA. que soments fd retlrado do c:adasl10 de 
restnçâo de aêdilo, quatldo a Câmara do Citado órgâo verificou 
a mane1ta ab51.Wda com Que a reoon'ente • 

M fiNI, reque<eu a c:orreçl!o do erro da dec:~Wo que 
negou vigtnCJa 1 lei loderal, anulando o IMlllnSAo hoalll.z:ado e 
prolalando um novo, observando aleglstaçllo pertinente. 

T rouxo nos autos cópias de dedsOes do Superior 
Trillunal de Jusdç:l e do partes do processo quo Julgou lhe 
socorrerem. 

Contn~-raz6ea •s fts. 211121g. 
~ o rellllllrlo. 
PAMO • exarnlner os p,..aau~toa de 

admissibilidade. 
O reca.rso 6 prÓilfiO e adeQUado, voz I.JIIe o causa b 

~ em Ultima insl;lncia, à IJIIal'llrNdade e tempesli\lo, 
PDI$ a pú)lleaçlo do acórdão OOOITCIU tm 22108106, com 
ciraAaçAo nc dia 23108106: o I'80JI'SO foi recet1ido e PI'I)IO<:Oiado 
em 0Ml910tl. oontiderando-te QU& o !armo llna1111C8Wla em 07 
de setembro, fartado nac:lonal, kando o prezo ptWI'OQado ~,.. 
o dia sUbstQÜente. ~ disso ut4 devidamente 

acompanhado do prepero, oonfo<me fts. 2061207. Ademais. 
tambán vejo presentes a legil!midade e o lnklreu. processual, 
pais selnaurge contra deds.lio que lho é d1111favorével 

Contudo, o es~lal 11Pr11Hnl• óbices 
inttansponlvtia • aua admlnlbllldade. JusUflco: 

ConsQIIl nas razões reo..sals que o acótdAo 
guerreado conlr8r1ou o art. 53. ~~ da lal rf' 8.078/90. 
Enlretanto, obselw na simples lerua do aoórdio reconido, 
que a colenda C6mara única desta Cor1e nao cisaJw a 
matéria cootJda no dlsposlllvo Invocado Padec. portan!O, o 
espedal da ausência ()e prequestlonamento. requiSito 
necessário a aua admissibilidade. nos lermos da Sl'.mula n• 
282 do Supremo Tribunal Federal: 

"É 11\Mmlu!Yel o recurso txt,.ordln,rlo, qua'ldo 
nlo vanUiada, na «Mclslo rec:orr1da, a qt~Htlo fe«Mral 
suadtada .... 

Por oi*O lado, em Que pese a a!e9ac;llo de 
dlvefgllncia da lntarpretaçao ~enaal dada pelo S<4lerlor 
Trtbu\al de Justiça, convem ~que oi<~ fel obsetvac:lo 
pela reoonlda que a fundamenta~ dO especial se ateve a 
allnea •a·. 111. do art. 105 da CoosbtulÇi'lo Federal, quo trata da 
contrariedade de tratadot ou de leis ladenis ou que nogar4hes 
~· !>osso modO, o recuso especial u mostrou 
de~en1e. lmpouibilhando a compreensao da controVérsia, 
lndd•ndo a&5im na aplicação da Súmula 23.4 dO Supremo 
Tribunal FodOI'III. 

• (: inadmisslvel o fC!eurso extraordinário, quandO 
a deficl6ncla M aua fundamentação nlo pennltlr 1 exata 
comp,...nalo da con~. 

Pelo elq!OSIO, nego sç.imenlO ao RECURSO 
~CIAL 

INTIMEM-SE". 
MacapA, 16 de dBZembro de 2006. 

Oet. DOOLAS EVANGEJ...ISTA 
~Presidente 

Maca pá,~ d~nciro do 2007 

Clarn";i1êfsJ~arboaa 
Diretor~ da~.,_. Única 

Oficios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

VAAA Ot: INFANCIA E JUVEWVOE DA COMAACJ\ DE MACAPÁ 

AV FAli, 17372" ANOIIA 

Paula dO Pubhcação • Aios Judocíals 

Processo N": 00990SI2006 ·ALVARÁ 
P.3rte Autora: A. 2 M. liA 



Macapá, 05.01 .2007 

Advogado. M. C. C.P. · 4861\P 
Bol•nas : 
"Pelo exp~to. ante a documclltaçilo apresentadit, acoJho 0 
rx•rccer mm1steti.al o autorrzo a. oxpcdiçAo <f o alvarci dP. v1:1ucm 
a A.Z.M.M.. sob o rcsponsaOihdadt- do: so~ 1r.1 mat01,,., sr• 
Ctoshanc_ Miranda dO$ Santos. com deshno a CAIENNGUIANA 
FRANCt:SA. Ot'ldé Irá passar fóriss: OSCOkues c;ur'h sua a\1.--, 
malern... a se.rlhora Fc111anda MnamJa dos Sanros. 
. Alquivu·SC independenlemeole dt! llânsilo <.•n 
julgodo. 

Publique-se. Regisllo-se lnlimcm-s~. 

Processo 111-': 00/4fi4/2003 · ACAO SOCIO-EDUC:IITNA 
PUBLICA 
Parte Autora. IA. P. DO E. 00 A. 
P2rte l'lé· S P. C. 
R oh nas 
"'Vistos etc. S.P C.l01 se:ntonoiaúo po• es1i~ .Juizo ri~ 
e~.;mp~unento da mc·Chdn &Ocio·Otluc;_l(ivet inic1al ch~ PSC, (Jdn 
prazo de 3 MESES. sob a rnponsa!Jll.daue <la C:RI/1.'1-Cili/\ 
tlecurso do qu&l. f1 OJIIKladc Cl,eatni!lhou n:,lliiOiio 1écmnu d~ 
tJI;ompanh."Jme:nto ao JIJIMCP. dondo r:Ot\ln do !"urntk •n •ttnio 
inl~ral d., medida ~ódo-e®cai<V3 ,1pJbrda por este 1uizo. 
peJo Que u MP opmou pelo cxl tnçilo elo Fe11o. ~ICP.. 11es1c a:c,,;, 
sufr<Jgado m~ianto revogaçno dn ml'dida e t.llOUIVAM~:NTO 
dos. ~ulos. u iCJupcndcnt~menlo do trãnsiro em julgacru u~ 
ÓOCIS(lO. 

P.R.I 

P10r.csso N'': 008642/2005 · EXECUCAO MED!Ot. 
SOCIO-EOUCATIV 
Panu Aulura: M. P DO E. DO A 
PartP. Ré: H. P. 0 11 S 
tJ\lspachoJIJecis~o. 
Vistos etc. 

. Diante dos fundamcnt<r.l fàlico;, u juritli<;o, 
expcndrdos !)<)lo Órgão do Mlllislcrio flúlllico. consi<lc:rando 
que o adootb:cr!le cum~rlu inlegralmenle a medida Imposta~. e 
com o OOjehvn de so conscienti 2ar(cm) de Mli(s} 
comportamento(~) e respnnsAbifltlade(s) como in leq•antc da 
socrcdadc u•g:~n•zada, dev<tndo rcspcilnr o:; direotos de seus 
~emolltantes. bem como obedecer às ol!rigaçõcs '"'-"' 
rn>tlO:Sill$, JULGO [XTINTO O PROCESSO. Apos iltQUIV!:·:;e 

P R I C. 

Processo N". 00707712006 · PfOtOO DE AROIJIVIIMENl O 
DE I\UlO 
Pane .1\UIO<a. MINIS 1 E RIO PUOLICO 00 CS1 AlXl 00 
/\MAPA 
Pa~le Ré· I'AULO AlBEA fO ALMEIDt\ B!:ZE:flRA 
OcspachwU ccisâo: 
Vrstos. etc. 

. h ata ·GU de A11los <lc Ação Suciouduca.livu l'ubl•ca. 
que tributou aos Adolescontos suso ln•fic<ldos o Alo lnlcar;ional 
analogo ao tlclilo lil)lrtcado COM\0 1 tN r ATIVA DE H 01.11cii l i() 
E' . PORn ILEGAl DE Ar'! MA UE I" OCO. ten<Jo o MIIIISimio 
Pub!i_co promovkJo o AHOUIVAMENTO tlo~ au~os. quo. n t.!SlC' 

ato, e HOMOI.OGI\00 por t~sto 1ui2o. '"" " os ullclit" ,,. ltr-& rlo 
direito. 

PR.I. 

Pr<X'.<!SSO W : 00702712006 · PEDIDO DE AROUIVAM[ Nl 0 
DE AUH) 
Parte Autora: MINISTÉRIO PUBLICO 00 E!:;TADO DO 
AMAPÁ 
Parto Ré: ALZAMAOUE COFIOEIRO FERREI H/\ 
DespacllOiOecis[IU: 
Vís lo.s. etc 

Trara-sc de Autos de Açno So<:iO<K!ucnw~ Pu!>lic". 
Q\JC tnbutou ao Adol€scente suso illlficnt.lo o 1\tc• lulraCJOfli'!l 
análogo :lo dur.to lipifiCndo como HOMJCiDIO. tc:mdu o 
Mit'lis1êrio PlJbl<:o promovido o AAOUNAMENTO dos autos . 
que. n<>Sio ato. é HOMOlOGADO por estt: Juizo. para os 
ulte<io<..s l1ros de cfueilu 

PR.I. 

Processo N". 001032f.!OOô • P~DIOO DE IIBOUIVI\Mf:.NlO 
DE AUTO 
Parte Aolota. MINISTÉRIO PUBLICO 00 ~SI AfiO 00 
AMAPÁ 
l'arlu R&- JESUS UE NAZIIRENO FI:HIIURI\ GOI.Il :; (• 
ootto~ 

lk-spachoiOecosao: 
V•stos. etc. 

Traia -se do Autos rln Açllo Socioeducntiva f'ublic;;. 
que tribvlou aos Adohroccnlo>S suso mdieados o Ato '"'""~""''' ' 
~rullogo ao delito 11PihC3<1o como Ht)MICÍOO E Fm lMAÇÁO 
DE QUADRILHA, terldo o Mrnislédo Pulllico ptulllovirlo o 
ARQUIVAMENTO dor. nulo$, que. n~sl<: ~10. o 
HOMOLOGI\00 por eslu tuizo. para os uflcoiorP.s flroo rh: 
d irei lo 

P.l~ I. 

l'roces'o N'': 00091>512006 · AI.VAHÁ O~ AUTORJ!AÇAO 
JUDICIAL 
Parln Autora· FRANCISCO I:OINALOO U AFlCIA DOS 
SANTOS 
Advogado· MARCIA CAIS rtNA COUfiNHO PENiii'OR T . 
4U6--~P 
Ocspacho/Oeci::Uo. 
Vistos ... 

t. Complulor com JutorrnnÇi1o acerca { l;t s~gu:-;u~:t 
privacl.1 tio evento. 

3 Vohcm conelusllS p;~ta dahbcmç.w 

lnt. 

Processo N~ OClroD0.-'2006 • Al VARA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Parte Autora. JOHANNA DIIINDRA LOPF.S DOS SAN I OS <l 
outros 
Advogado. MARCIA CAIS'! INA COU TINHO PJ'NA~ORT 
'i 86AP 
Oesp;açho:'Oecisão· 
Vistos. etc ... 

. Ena~rninhc-se os autos fi OEFENAP. para 
manife&taçao. ante uo contido nct QIJOb minJSt~ .. ·•l c.Jo 11 IH 

Processo N": 009936/2000 - UESTITUIÇÀO 00 PODEI! 
FAM IUAA 
Parte Aulcra: M. O DA S. G c uulros 
Advogado: G S. B. - 013AP 
Despad>oiD"'--lsl!o. 
Vis tos .. 

I R e A-se. 1\ intdt.lf fOCllU'It'fl ll\1 cmenOt1.•11 •htru~,Jt'>. 
no que pertinP. a Qualihc-açao du suposto p:u t:o•n o r 
elementos dlsponive1~. pma u ltt'fiOI c h\Jinamenlu IJ'()I';e)S.'itk"'l, 

. 2. Individualizado o gunilor. CtJe .. sc. cntC:m. J.lCr A('l•lat, 
ass•m <:omo terceiro~ inlercs:.:ndos porA Contc~tacao no 1 ,ruzo 
legal; 

• . 3. Intime-se. ou1rosslm. H mõc l'li016glco pwu <.tS , .. ,~ 
rio§ umco. do art. IGG. E:CA: 

4 HCQuisitar Cortklito 1antn Clil VtP. fluanro o 
e!ilado tia Execução Penal ~In clost.:tvf.ll cJo ru~qu••,enw. 
quanto da 1·' \/mo Criminal «" .llll.!i.ll.lu t.SP"ll 't: ll Ccnlt:ll 
Crimirr:.lr. no Que concefflu tJS vllun~•s. t ipiliC"..t'IÇÕ~~ (') ~untenc;:m 
O•itlndas das C.:OfJCilii.tções Cr1minaitl. 

s Instruir com a ··~ AC .. dn R L-quer ente: 

6. lnle<VCI K;iio I~Cniea: Equipe lniPI rroli:;$lon.:ol 
Curo<Jo.:i.a de Ausc.•ntt!s o MP, ' 

i . lus~ução e 1ulgmnen1o: 25.04.07. ils 8M5mw> 

lnt. 

Processo N": 0094831'20116 · ADOCIIO 
Pane 1\uto•n: r:. M. L. ·1 
M•ogado A S R · 1151AP 
Parte Ré· J. S. LI 
Despacno:Decos:\o· 
V1$IOS ••• 

Helomo a Presidência do Fr..lu, no <'~Indu, 
chamando, tio conseqü~ncin. o rxocesso" or~em: 

1. l omar sem efe110a Cihtcâo t:d•labc.:-in dH fi. 'li , no 
que respeita ao progenil()r bicl6g1eo. anlu su.1 t ;,,,.:;.'lo. 
pessOi!J. ern Juizo, valiUando. t:oulud<"l, n r:hn,no•,•~nt:"l 
edii~Hdo de tercr.iros interessAdO$, 

?. . . Remeto. por uulro lado. il n~qu~rente. t.•rolu pn•., 
o despacho de 11. 3B. quanto par,, unp11ynor o~ termos d:• 
Contuslação pal~nlO, 

3. Complementaçi>o do Estwlu P~lçossor.o., l . 11u quu 
a:tude à Sindicància (10 f,Jai natural, m(tximO (hantc tfo SUA 
lnsuryóncia ao pleito ''~ ad()Ç2D; 

4. lntcrvençllo da Curadoria do AuSL.'H I~s () MP. 
enquanto "cuslos le~is"; 

5. lnsuução e íulgamanlo: 2~.0.1.07. ús 6h45mõu 

lnl .. requ:si!<>Odo. outros!O.n, a aprescntar;M rio 
Reque<ido r1o IAPEN. 

Processo N'': 000051/2006 · ADOÇAO 
Parte Au:o;a: F. S. O. 
f,dvogado· Ffw.ICISCO SALES DJ\MASt:f NO SaaN" 
Pnrlo Ré A Df J. D,\ S 
Oespaçho!Qecisao: 
Visros .•. 

CcnjlJ(1<1< pleito c•ord<nl cono dc::.tih•i~ào do 
PC<Jer la.rlitiar. qua•rocando, w l rossun. 11 IJariC OOot<:tSn, 
rt<!Uererodo. por lvn. a~ colações o e o .. 'ilo. 

2 - St> cumP"IICk>. c;•l:icul:S:W1lm~on:. ..,, fowt;l 
cosh.POC'fél. corn as in.lervcPÇôc~ de Pf9"1! d3 1.<111*P'C 1 et.n~r .. a. 
CuradOJia de Ausenlcs c MP Caso conlrt'lrio, ll'lt~m;u-•,w, 
pessoal. dD lnleu·,ss;ldu. (>ilra prornoçau r~Jul;ll do Pococn~~<.> . 

07.03.07 

lm 

f>rowsso N'>: OO!IU55í200G ·ALVARÁ DI: I' AI H lt;WIIÇAO ()~ 
MENO 
Parte Autora: B. E' A. 1.. 
Advogado. WALOENES BAriUOSJ\ Ot. SILVII • t ~~!JIIP 
SP.ntença: 
Vistos. e tc. 

Trata-se de_ Autos de ALVAnÁ .llJOICIAL que e~IÍ>1l 
recomenda< EXTINÇAO. pela PEROII DO OBJE I O, ~~~~ Jar.c 
do decurso da da ta aprazada porn u ov~nlo, p~lr> quo""' per 
EXl'INGUIRIARQUtVAn o ProcC3SO, <ndependcnlt·:nt'l\le ~~~ 
trânsito em julgado da dec••uo. 

P.R.I 

f'Jocesso N" 00969612006- AUTORIZAÇAO 01:- \11110(1.1 /\() 
[ ·XTEA 
Palie Autora. J . S. Of J . 
Resp. Lt-gat L. C. G. DOS S. J. 
Mvoga:Jo: LUIZ CARLOS GOMES OOS SAN r OS JUNIOR 
12t366RJ 
Sootença: 
Isto posto. com lu!cro no art. 267. 111, do CPC. JUI!JO !;XTINTO 
o processo. sem iu!Qarnento do ménlo. oelo AOIINIXlNO Ot• 
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CAUSA. via do AROUtVAMEtâO do p<ooes~o. 
•ndepêndentemente do l<ánsito em julgado da det:tsâo. Sem 
r.usi:Js Cumpra-se. 

P.R. I .. ciaoliticando n MP. 

Proce:;:;o _N": 009929/2006 • AUTORIZAÇAO I'AilA 
EXTRAÇAO OE P 
Parte AtJ!ora· I. S. 00 N. e oullos 
Ar.fvogado: G. S. B. • 813AP 
S011teoça 
Pelo elCJ}Oslo. M ie a docu:neotaçâo apresculada. acolh11 o 
parecer mi'llstetial e auturizo a exlrdÇâo de passaporte a c.-.rgo 
d;o Policia Feder"l. 

Arquive-se indep<.!ndentemertl" da lr.insilo ~n 
tUI!Jn~o. 

Publique-se. Reg>stre-se. lntirm;m-se. 

Processo N•: 00654Hi2006 · PfOIDO DE AROUIVAMI:.NTO 
OEAUIO 
Parte ~ui<Jr~: MINIS ti: RtO PUBLICO DO CST A.DO f 10 
/\MAPA 
Palie RP.: WELl YNG I ON SANTOS CAMEI O 
Despacno/Dec!:;,ão: 
Vistos, clt. 

. Trata-s" de Autos ele lição Sociocduc~liva rúblir.:.>, 
que tnbutou <:1 Ado!escenle suso indic~t<fu o /\to lnf•·ociollal 
anáiO<JO ao delito lipilicauo como UIBEÇiiO PERIGOSA. '""do 
o Minlslério PúOlir.o promovido o ARQUIVAMENTO uos ~utm;, 
que. neste nro. é HOMOLOGADO por c~le jui1.o. para os 
ultenOf'es fins de direiln. 

PR.I. 

Processo N'': 009908!2006 - ADOÇAO 
l'artc,\ulom. J. A. F. DE O. e outr(ls 
Ad\iogado: ADELSON Fí::HAEIRA T/\VORA · 352M' 
Pnrle Ré: 1\. DA S. G. 
Despacho/Oecisao· 
V1stos ... 

1 - A emend.1 requer co:nplement<.>, no <IUe ;olo<ie ao 
rol de lc.-stemt!nht\5: 

2 - Cite-se O$i. progenitorl.'"S baolô'Jic~. 3$.-'iÍIII como 
1~1cei:ros ir11eressaóos pcx cdttal: 

:t - lnleNençao processual. Equ•P'-' 1 r.cn""' 
Curadoroa rJ~ aUS'.Jnles e MP: 

4 -IMtruçao c Ju~Samen:o: 14.02.07, às 8h45mln 

1111. 

P•ocesso N". 00995812005 • AUTORI:ZACÃO JVOICIAt.IJf. 
VIAGEM . 
PArle Autora· M. M R. e ou1ros 
Ar1vogado: M C. C. P. - <861\P 
Ru1in.n~ : 
' Pelo oxr:nsto. nnlr. n docurnentaçito ;,pn·!:SH!llad~• . DCOih() l) 
pêtrecer tlln1•Steria! c uulorizo a e.?xp m fir;m Uo Hlvm<-1 th-! VI.)}Jl :l ll 
n M.M.DA S.R.e de M.M.H., sou a le!õponsabllidadc llu Huc..t 
~~unllom. a Sr41 Mruin riAs Grttços da Silva Soulo. com destino a 
CaiennaíGuiana ~r.nrlCeSD, onde residem. 

Arquive-se independenlemenlo de lrc\11si1o mn 
Julgado 

Publique-se. Ae<Jislr~: se lnJimen•·se. 

Processo N": 00987212006 · SUPRIMENl () LJL 
AUTORIZAÇÀO Pt\AA 
Parte AotDm: E. L. DO C. S. 
Ailvog:tdo: ESTER ALMEIDA OE SOUZA · 751AP 
Sentença: 
V•stos, ele 

Homologo a desistência da aça••. 
EXTINGUINDOIAROUIVANOO o Processo, sem julgomcnto 
do mérito, medianli! desenlranhameuto da docunu.-:nt-.•C<JO. 
para os ul1eri0fes Hns cre d!rei1o. 

P.R.I. 

Processo N'' 009849."l006 - AlVARÁ 
Parte Autora: SAVIO .iOSE PERES FERNANO~S 
Advogado: ELAINE CRISTINA SOUSA 0>\ SILVA - 9-I!>AP 
Sentença: 
Cuidam tJc pedido de alvara que esta ~ u!lnucuôw 
pro\liulel\{0 deste JuiLo. a reboque do \l tft":ih.• ~" litlf!l' . 
d1vtts.óes e espetaculos pti~cos. c..'t).nlf:'f•do b papt,~::tt' 
&1'\(aOIO· tUVt!fllt \lesde QU+! respeJtc SU(J C<Jitt.Jiç.âo pPt:UIIdl OC 
pc-ssM crn desenvolVImento. dai porQue antP. o regr..tro 
prcccdcme de o~;ar3s do corpo de oomt>eiro~ e da SEJUSI'. 
nlé<n da vistoria têcnica do CtJ,MCP. T cnt\0 por bem acolher o 
p• clldo. mediante expedição do alvtua plei teado, par~ cnllad~ 
e permanencia de adotuscenles no evento. no hor.:.rio de 22H 
lllé as 4H 30. do dia subsequenle. COifl moniloramenlu clu 
Comi•s."'rinclo (lUanto â proilllçãD úe veoda ún bt<l>idas 
alcoónc;.,~. c demais vedações legais. 

ArQUIVP-·se indeper'ldentemente tio Ir ànsiln C')m 
julgado. 

Publique-se. Rugislre·so. JutlfTICJn -s e . 

Proce~so N": 00018212005 • DESTITUICAO I'A I I110 I'ODL:Ft 
GiC P 
Pane Aulom. J. 00 S. C. P. e outros 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO · 99999AP 
Patle H é F. S. 0 0 N. e outros 
l~otinas : 

"lslo posto, reconhecemos exp1essanrenle qu<~ os direitos 
dcfefidos por lei loram ameaçados ou viotadus pcf taUa P.ÍfHI 

omissão dos Pais biológicos da Mllt'or. nos lermos do regraúo 
no lnr. 11, du Ali. 98. ela Lei 8.069100. em conseqill!ndJ do 'I"" 
dectetarnos a perda do pátrio poder dos ente,; 11aturais da 
Meno•. nos moldas do Act 155 à 163. do mencirJAado d•plonm 
legal e. em alu r:ontinuo. acolhemos o petlido de adoç;io <kl 
cr.ança M.M.S.OO N .. med.,nlc conluréllcia a 1\dolanri<<. uo 
noenc nos AdOtan\es. asSim con•o d~ seus Ascetwl~\t~t 
h pr.-can>·se os n>ar>:lados du cancelarnenlu uo registro 
original e de novo ass.>.ntamento da Menor no flay•sJro Civ~. 
dc~ln feita com o nome de L J.C.P .. consi!Jnando·se a 
proibiç<io de sersm lornccidas ontc.-rmac;ões ou t<.'ffidóes. lll!nl 
assim da rt"Specl iva origem éD ato. salvo c•pressa autori7.a<;ân 
iudocial r.esse sentido. 
P.R.r. o. certificado o !Jãi)Sito em iuloado, arQulvc·W. 
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observadas as lormaüdades legaJs • 

Proces,;o NO: 00954212006 • GUARDA ti 
RESPONSASI UOADE 
PaMe Autora: J. L. DA c 
Advogado. DE'FENSOR PÚBLICO • 99999AP 
Parte Ré: M. D DE O 
OelópachoJOecisao. 
Isto posto. r.om lulcro no art. 267, VIII, do CPC" arl. 1~2. <ko 
lei n." 8059i90, HOMOLOGO [)(118 que se prl'lduz:.m s~us 
jurídicos e legais cleotcs, a DESIST~NCIA DA AÇÀO, 
julgando, de conseqüência, I:'XTINTO o Processo. Surro 
custas Transitada em julgado a Sentença, cwtoiiQuem-se nt;>s 
Autos, dando baixa e ARQUIVAMENTO. 

P A. I., CJeOtificao<lo o MP 

Processo N". 00932812006 . ACAO SOGIO·EDUCATIVA 
PUBLICA 
Paria Autora: MINIST~RIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
Parte Ré: AOGER DE SOUZA PASTANA 
Rotinas . 
'Poo• eslas coosideraçi>es, do que mais elo Aorlns consta e do 
livre convencimento QiJe formei, JULGO PARCIALMF.Nl C 
PROCEDENTE a representação ofenaoa pelo MinostOÊrio 
Público para CONDENAR o adolesr.eute R.S.P., pr~ 
inlrlngéocia 110 art 103 do Estatulo da Criança e du 
AdOiescento. ele com atls. 214 C/c 224. ·a· I! 1?.9 'caput', todos 
do Código Penal Brasileiro. à medidn sóci<>-educaiNa rle 
lntema~ào, pot prazo Indeterminado. cem avHIIflliÕos 
rrimesrrais, deve<1do-se obedecer os ditames pr&vistos no art 
121. § 2" do Estatuto da Criança c do AdoiP."<:91>tv, 
eillborando-~a estudo trimestral e inicial 

Julgo parcialmente procedante a Repre~tluldi;ao 
Mtnlsterial. por desconsiderar o 8r1 61, ',.. (rnedtanl~ 
dissimulação) e 'h' (contra croança). poos, nos rl~pou»crotvs 
preslados em Juizo não se PI!<Cetle elemento.; ~Uhc,:Jenles pat" 
a exisrên<:la da agravante da alrnea ·~·. em rei3Çilo u 
agravartta da alh~ea 'h', entel'ldo que essa náo é pettir...,nte. 
pois, a presunçáo de violéncia, face a llltlt'I(JIIdade, ind~<:arla 
no art 224, ·a• torna Inviável a apfteaÇàO 'Ciaquein como 
~gfôwante. visto que tal condôção é elemenblr db tipu 

Após o trânsito em julgado. com as baixas c 
anotações de praxe. a após cumprimenlo inlegral rfR rnedi<Ja 
aplicada, entuívem·se os autos P R 1 r. • 

Processo N•· 009926i2006 · SUPRIMENTO .JUDIClAL DE 
CONSENT 
Parte Auto< a; J. R. DA C, 
Advogado: M. C. C.P. · 486AP 
O..spach~isão. 
Vistos .. 

Trai3•SR de piEttiO que rerooe a competl!ncin 
proces5aote df:Sie Juizo. posto que a lllle~essada NilO rosulra 
catalogada na situnçào de fiSco pessoal (l/ou sO<;lal a que 
Blude o arL 98, na formo (!O an. I ~s. !i único, · ,, •• da l.sl ri'' 
8.069190. resu~ando. ao revl!fSo, reguiSrtltente asslstlcla c't'u 
Juizo por s<~a genít a; dai JlOiquc e doclinaçao da 
competência para uma as V» s cJo Familia da Capd<~l. para 
os ullenores de ctlr"llo. 

lnl 

MACAPÁ,03 do JMolr 

VAAA DE INFANCIA e JWENTUDE DA COMARCA OE MACAPA 

AV MB 17312" ANDA H 

Paula de Publiçaçáo . Atos Judiciais 

Procesl'<l N''· 009705./2006 • AOOÇÀO 
Parte Aulora; M. F O~ B e OutrOS 
Advogado: Dl:f ENSOR PÚBLICO ll999VAI' 
D€spacho:Declsâo: 
Vistos ... 

I. Diftgenciar, via CIJNIJ/MCP. nos eudl'OÇII~ 
então arrolados, C<l<n o f1to do locali.!ar o paradeiro dot. 1mtes 
nalwais da aianç:~; 

2. 1 avr ar assenlo de l'l!lscirnento com r>S cJa<Jos 
dispon\veis, 

:l. Requisitar do op·, C, p<K exctusao. L>QIJI.:O d<.s 
prontuar~os <I~ ídentifica<;ào tl.1s genitoras, objeto cJo of>cto oo 
I~ 20, dDs autos. 

4. Cilar por Edrtal os pais sangiilneos. lJurn o:o"' o 
tetceiros itneressados; 

5 lntetVençâo proc.,ssual; Equipe T L"noc<J, 
Curadoria de Ausentos " MP: 

G. lnstruçao e llJigtunenlo: 04 .04 07, às 8h45mín 

lnt 

PtOCEi1iSO N": 00993912000 · PERDI\()() PUDf:A ~1\Mili/\R 
CtCPE 
Pa~le Autora: T. C. C. S. 
Advogado. RALFE STENIO SUSSUAAANA DE f'AUI A 
231l699SP 
Parle Ré; A. C. G. S. e ou.tros 
DespachO/Oecosoo: 
Vistos . 

Truta-se de plello de Tutela (jlle refUoJe a 
C(!mpetôncia procns.qante deste Juí:to. posto que o lnbnlo 
NAO re<ulla catalogado na silu.lÇâo de risco rcsso<tl eí0<1 
social a que alude o art. 98. na fo<ma no tul 148. § Úlli\:(1. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ECA. que, ~m tese. legitimaria êl rntervonçao 
protecl()(lísta/paiernalisla da Vara aa lnlâneta e JuveHlude, ao 
reverso. resulta, deSde o seu I\3.SCitnento. sob a "guarda li'llica" 
da Requerente, Quo. a PIOPÕSrto. nestes dez 811()!; úe vida Ih,, 
repr&Senta jundicamente e asstste mate.lal. mor'l " 
educacional. aal n.:to se ha C!J911ar em tular <lP stliJaC~o 
wrt.ogular, pelo que sou.tx>r declinar t.b compelf!,~:ia para'""" 
das VaJas de Famflia Orfáos e Sucessoes ua Capiral. parn os 
ulteriores de dírttíto. 

Procosso N"' 009930/2006 - ADOÇAO 
Parte Autora: M. 8. DA C. e OUtrOS 
Mvo!jado: MAHIA 00 SOCORRO DIAS DE MEDE lHOS. 
1114-BAP 
O&Spacno/Oecisão: 
Vistos .. 

I A Inicial r8C(JOIE!f1da emenda!rnstrvdoo 
intoUgénC18. arr 282 e 283. CPC c!c atl 165 e incJSos. ECA: 

2. Se cumpndo tornem os eulos con<:luws pem 
despacho de admí$Sibilídade. Caso controlrio, IntimAm so. 
pel;Soalrnente, os lnleressados, para os ulteriore• a., dtreilo, 
sob as penas <I<• lei. 

lnl. 

Processo N"' 0099~512006 • ADOÇÃO 
Parta Autora· C. R. l DOS R. e outros 
Advogado; ROSANA RODRIGUES BASl OS . 118·1AP 
lleSpacho/Oecisao: 
Vi~IDS . 

1. A ln.cial rec()fl\{l.(tda emenC.Ial•fl~t,ll\cio 
lntellgêoclll art 282 e 2tl:l. CPC cic arr 165 e '"CJSOS. H :11. 

2. Se curnpfido tornem os ~ulos eonc:lu•o:; para 
despacho de admíssibirldàCia. Caso contrário, iotímtm'l·se, 
pessoalmente. os lnteressauos. para os ui~IO!es oo direito, 
sob as penas da lei 

lnt. 

P<ocesso N": 009652i2006 • MODIFICAÇÃO DE GUAAL>A 
Parto Au1ora: A. ~ OA C. 
AdVogactu: MANOEL RAIMUNDO LOPES DOS ll( IS · 
666AP 
Parte Ré: A. S. DA Ç. 
Oespa<:ho/Oecisâo: 
Vistos . 

Ação: 
1. Cite·SE> o Aeque<ldo, para, querendu. Contestar a 

2. 0oçao MP; 

Bh. 
3. Conciliação, lnstruçõo e julgamP.nto. 15.03.07 • .lls 

lnl . 

Processo N• 009001/2006- AÇÃO Ur DCS fi TU IÇAO [)O 
PODER F 
Pane AutorA C N. DOS S. e ouiHJS 
A<lvogado: G. S. B. • 81:lAP 
Parte Re: H. F. M. 
Oespar-.ho/Oec'tsâo: 
Vistos . 

1 R e A-se. A ~noclaJ recomefl(la omentla. no quç 
perlinc a quant;cação do suposto pai, com os elementos 
disponíveis, pura ulte<ior chamamento pi'ocessvat 

:1. lrtdlvldualizadO o gen,lor, clle·Sfl, nrwciu, por t;t~u;,l, 
ass•m como terceoros inleressados. pnra Corttestaca<> no JJ<ato 
legat. 

3. Cne-sG. outrossim. " gfll1clr~. para. cruc•u•>d<>, 
impugnar os termos de a<l~o: 

•· lntervençao proéeSSU/11. Equipe Interprofissional, 
Curado<ia de Ausentas e MP; 

S. Instrução e julgamento: 21 03.07. às 9h30mln 

In! 

f>ror:<o>so N' 009902/:?00G • OESTITUIÇÂO DO I"OOL·H 
rAMILIAA 
Parte Autora: L. M. A. DA S 
Advogado: ANDRÉA AlVES FERREIR/1 1010 8Af'> 
Parte Ré: V f'. F. 
Despacho/Decisão: 
V•slos .. 

I . A imcial carece de cornpl~•nen!o - i1tutigéneta; 
an. 2H2, VIl. CPC C/C arJ 165 e incisos. lOCA; 

2. Se cumprido, audiP.nc.ia rJe IÍJstlhr.ac;óo à~ 
8h4bmin. do dia 22.03.0/. para tentar iclentrttcar.'tndrvlduahzar n 
suposto !>ai biokigir.o. com os elemMios disponível~. p<Ha 
uUI!rior chamam~nlo processual, nos lt!lmos d<r irn. 

3. Hlp6tese reversa, lntont»t;ão. P"~""'''· cJa 
Jr\letessada, para promoc;áo regula< do Procesl'<l. sob a• 
penas da let. 

lni./I)OE. 

Processo N'~ 009884/2006 · ADOÇAo 
Parte Autora: M. J. DE A. B. 
Advogado. MARIA DO SOCORRO DE MEOI:IROS • lti4At' 
D€spachc>íDeclsão: 
Vislos ... 

l. A Inicial racomencla cmenda,o1nstn..,i.lo 
lnte!lgéncta; ort 282 e 283. CPC ele"'' 165" lllt:isus, !':CA: 

'Z. SA r.umorido lornP.m .os autos concJus(J$ J)dra 
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lle5pacho de admlsSibil'lllade. Caso cooiT:irio. onlimetn·6e, 
pessoatrnoote. os lnlerllSSados, para os ulleribres de direito. 
sob as penas dH lei. · 

lnt. 

Ptocesso N" 009479<2006 - ADOCAO 
Parte Autora: A. DAS G. N. O. e outros 
AdvogadO: JOSE KELEN MONTEIRO AMANAJAS . 1073AP 
Parle Ró; W. G 1\1 P. 
DespaàlQ/Declsão; 
Vistos ... 

1. Citação editalíCla do suposto pai, assim c:omo d~ 
terceiros Interessados; 

2. lntervençao processual: Equipe Técnica. 
Curadoria de Au.-.entes e MP; 

3. instrução e 1u1gamen1o· 07.03.07, ir..~ 9h.10tntn 

In L 

Processo N": 009589/2006 · ADOCAO 
Pane Au~a: ,1. e. F. DE M. e outros 
Parte Ré: R. DA S. T. e outros 
Advogado; N. U. D. P • 99999999AP 
Despachooll)ecisao: 
V1$1os •.• 

Intervenção da Curadorio de Ausentes: 

2 tnsltuçao ~Julgamen!O' tS03 07. as 101115 

lnt . a Requerente e raspeo:ltvas test~murthas, 
coOOw.tndo, ou1ross.nt. a genrtom peca "u<Jiêncoa '""Juízo. 

Processo N'~ 00994512006 • DESTITUIÇÃO DO PODER 
FAMIUAR 
Parte Aut~a: L. V, F. e outros 
AdvDgl:ldo: G. S . B. • 813AP 
Pane Ré: L S. DA S. 
D€spacho,10eclsão: 
Vistos .. 

1 Dispenso a cilaçâo da gcoetrlt, .,rn Iaei! do 
ineKISténc.a <le pretensao restshda . onlelí!Jâncla· art 166, ~ 
ilnlco. ECA; 

2. Citaçáo editalocia o suposto pai, assim <:l)lnu de 
terceiros ír1teressodos; 

3. lnl9t'lençâo processual: Equipe lnterprol~onal. 
Curadoria de Ausentes eM~ 

4. Instrução e jui!J"merrto: 20.03.07, às 10hl5mln 

lnt. 

Processo~~ 00990612006 · AÇI\0 DE DE.S TITUIÇÍ\0 UO 
PODER F 
Pane AutorA M J C L. e oulros 
Advogado M C. C P • 486AP 
Parte Ré· O. DE: S F 
Despacho/Decisão: 
VJSIOO .. 

1. Dispenso a cllaçá.o da genetriz. ern ra~e ela 
~existMcla da pretensão resistida · lnteltg(\l)cia: art. 166, § 
unico, ECA; 

2. Citação edilallcil:r o suposto pat, u~srm ~-umo do 
lemettos Interessados, 

3 tnletVençilo pt·ocessuat. Equipe lnterP<olis&tOflill, 
Cvradutta ele Ausentes e MP: 

4. ln~lruc;ào c julgamento· 20.03.07. às 9lt.IOmin. 

In!. 

Processo N"; 00990712006 • AÇÀO DE AOOÇÁO CíC 
DESTITUIÇAO 
Parte Autora: A. 8. C. e outros 
Advogl'ldo· NllZA MARIA MAGALHÃ!iS CORRÊA- 4 tfoi\P 
Parte Ró: C. DAS, G 
Despact>o/Oecisão: 
Vistos ... 

Tomem os autos à serv~ ttia do J"'zu. para 
~~Pensamento, nos termos das Ordons de Serviço de!-1e Oficio 
Judicial. 

Processo t-i>; 00947012006 · DESrtTUICAO PArRIO PODER 
C/CP 
Parlt! Autora; R DA S. G. 
Advogado DEFENSOR PÚBUCO • 99999AP 
Parte Ré: H. DOS S DA S. 
DespachO/Oeclsáo 
VIStOS. 

lnJime·se o Interessado a p<onoover o regulor 
andamenfo cfu leoto, ouvindo, ourrossJm. o MP qUIInlo aos 
ulienores oo proco;ssu. retornando. a s&gutl, conclusos JWU 

deliberação. 

Processo NO: 009893.'2006 • ADOÇÃO 
PO<te Autora: E: C. C. OA S. e outros 
Advogado: JOSE CLAUDIO DA SILVA· 933AP 
Parta Ré M. M. DE S. e outros 
Oespar.ho/Dccísâo· 
Vosros ... 

1. A Inicial recomenda emendafo1st11 M,ilO 
inteligência: arl 282 e 283, CPC clc arl 165 e incisos. ECA: 

lnt 

os autos conclusos para 
o con1rá11o. intimtlno ·sO. 
n os rÍOie5 de direito. 



Macapá, 05.01.2007 

WICI\PÃ,03<1ej>neVn~'f \. 

......,___ ' 
(a) ClMI\ À; REIRA ~ro; NT F. 

Chefe de S~cta~ 

[Y~ras e Se.cret~rias do Interior j' 
~ííitr'Dtfi&V'>'~·i~®ifirc· !</1 

2A V,\RA CRIMINAL· DA COMARCA OE SANTANA 

RUA ClÁUOlO LÚCIO IAONT8RO. 900 

EOrT Al Dê 1/HIW,ÇÃO DE DESPACHO/SENTENÇA 

~Ttf~~~SQ 

PtOCOSSO N'.: 003326120011 • AÇÃO PENAL PUOUCA 
l~tdênc.lei Penal: 157. Código Pcnc,l· §~.L 
Patto Aviera: MINlSTERIQ PUBLICO DO ESTADO 00 AMAPÁ 
Pano Bo MARCOS TAVAf!CS OOS SM.fTOS 
Ad••ogoao : CRI5TOVÃO COSI1\ MIRANDA· 1059AP 

INTIMAÇÃO do(• ) P•'leis) abaixo l~entif.ce~O($), otuolmont• 
om lugar tncecto c nio s.at)ido. para os termos do despoci'IOJ5enlençt't 
ptoferldO(a)nos au~em epJgmfc r#T1 osegotnte tco:-

!!ilil!lMAC.ÕF.S COMI'lEI.CEI:IIARES; 

OESPt.CHOISENTENÇA' 
,SSO POSTO e c» mOls c:<.oe rm >utos ooro>,.m. !U'GO 

proc:edernP., em p~uta. a o ftt\únda para CO."''dcnar o acu~do tAARCOS 
TI<VARES DOS SANTOS, 16 quallfoeado, come> loc·xoo MS pena1 do 
a1~go 157, ·cza~u~. do CMgo Pcn..11. Face os eirc~I.A"CCas 
flOrteadoras do artigo 59 do Cóe1190 Penal, r-asso a rea!iuf a dosimettia 
(je c.ua pena. a cutpabin~de não me:rccP.vm ~piU$' de rcprovaç.êo, cls 
Qt.:n f"'Itmal a esp6clo. Seus antecedente~ IJ\e s3o favor.ivei!;. em ~uo 
ocsc os a1os ll"lfrt~Clonais eomotidot ~uai'K;!o adolC$;ente. Suõt GOnduto 
$od3l. !:C9Vn.::S:O no~ in.1()tM0 O ICU b<J(C.bm do VIda pregc~ do 0 1 7, 
aha<kl a 1• fase do intonogatOfio. não lhe desra .. ·orcce. Ouó)n!O ó 
~trso:utidJde. entondo que n.» M Olememcs ~.eiert~!S nos ~llta' 
para cue !.e ~s.a aferi 13 de fori'Nl preds.a e completa. Os t'I'\OCr'IM o e> 
crimes :5o I"XmllõJis a ~p6c~.1uo ~:o Ucro tâcil. As Drc:un1Unc-b~ do 
IC.tr.PG.Itr;SI e t'l'\.1..'\e>ta de execuç3o \amtklm sa mosllam adiQlJJdos 
ao tipo p~nsJ do rootx:. ... ~ merecendo maiores cottsiderações ne$b 
tose. M ce."''seqüênci3 s 6o r~1o ~ tor:;,m t:;o d:aoo:;a ~ vilima, do pookJ 
i1~ vi~a econõmiGo. eis Que Leve o bc:m d::. vkta fCCI.IJ)(.!t3dO. Oua"to :to 
componame-nlo da v!Uma, ob em r'-'ldn contribuiu p:Jr:'l o cvcn~o 
crknin~o. raz.OO pela Qual ocrcr.ço 04 {quatro) mC"'~S it 'u~ pcN do 
1ectus:io. Assim ~ondo. aplico-lhO a ehame::IB pen:l - l>a~ em 04 
(0\,;a!fO}uros c 04{quatro) n\eses de reclusão e t \ (oJUc)di~s- rnulta. 
a ow.l tomo dcfltii!NA:. mi/\')u:a d" d-aMai$ t iu;un$t;inclas Qtcnu;.nt~ 
ou tlgr~war.tes e/ou t.auut d~:t dimínUção e de 2'-lm~mo de pena 
Estabeteço ccRYJ 1~ime inicbl pV'il o wmpdmcoto de sua peno 
pnvatSva de liberdade o regime semi abert!:l, a se: cumprido no 
CC<llplcxo P<rill!noi.lr'o c» E~t.1óo. • t<cr"" dispos!o no M190 33, § 2' 
"b", do Cóé<Ço i"o:>al Nao faz f<4 o ..,.,.,..do á "-""'6Mç3o do'l p•n• 
p, ... at va de li!x.rt:boe em rc'·~r,tjy3.' de cifei'..o, tcncio em""'',;, o Clll'lm 
ter tido ~tir.ado com grov<! o meça a c::-es$0;l. ~m como em ra:zM d:. 
pera lCf ulttapauado o patAmar est:abelec.ido para .1 sua concahi o . .. 
teor do que dr~pbcm o~ inei$OS I o 11, art. ~4. do CP. Tambetn n5o 13Z 
ju~ h !i05pensão r.ondkiOI'I.Q1 da pOt'la. Oi$ Q:~C a pena i:'H!IicêJda ê 
superior a z {dois) anos (att. 7 ~.L. CP}, A oena oecuniO:ukl iCtOQ3tfO oo 
apen~do, lerá tomo valor unitt.u1o \13() (um lflgêsimo) <So s.olõ1io mlnlmo 
vi;cntc ao tempo do fato. a qual davc1á ses a:ualizada POf oe3s~~ de 
sua e.<ecução (art. 49. § 2>'. CP). c ter pDga dcnuodc lO (O~l) di., 
após o ~ãnsilo em julgado do prcocntc dCGisao (art. 50, C I'). sob pona 
dO ielSCt~O em div~ OJrivG da ro1.end.a Póbllea (ar.. 51. CP), 
ConctollC>C. finolmen.fe. no poc:~metno d:!$ custa~ p.-o::c:;~uals. Teneo 
em vista o r~ cnc:;.()ntJ'ar·st rcc:atn'do na ~ri:são. rccOI"'C''oo::'ld-o. 
Pvbliquc·se. Regtsuo-so c l~se. Com o trânsi:c em ;ur 
tan::e-~ o s.."'U n.ome r o rol dos CJI~. expe~ ca.1o;t; 1e tt)Ç4 
pma o juao da VOta das Exea>;bes p.,.,, da Copital, p <>se 
as(!itiSêt'êias., çomunitaç6e:s e ar.ota~6es r"..ec.êSS~fla~ 'an:ana. 
19/12)()6, Ca:1os Alberto Canuil\, Juiz. de O.re<l:>. 

CRISTOVÃO COSTA MIRA DA 

RUA EUCliDESLA 
CUNHA. III.CENTfl/1 . IACAPÃ.AP 

SEDE 00 JUIZO: V• VI\AA CRI~ AL d• Corn•rc;o oe 
Fór\:m c e SANTANA. silo. RUA CtÁUIJIO LÚCIO t.'.QNTEt 

s,\NTANI\,02&: jar.oiro do L 
<·>Lc:s~~· -· ··1 I ..JuiZ(:~=~:~.~~ 

L::: Publicações Diversas 

Tcfhà~ Mcltllicns do Brasil Lida 

At<TANA. 
0.900 

Toma p~blico que recebeu d3 SE!-.WAP a licença de rnst:ll3ção 
com validado do Jó5 dias, po.m a rabric3çõo de telhas mctálicM 
no Dislrite> Industrial do S~~ntnna. 

0 .prnlO:JA:I da~ nealot'.,i Oe Ucc:l~ VC'IL!W'Ilna O. ~o M 
,._"N~I- CRI.t'J·N'. r.o 1154 óo !iiiOU ·~ CJ.TI' b:l~ riO Ar\ 1• cf1 R~01C<'o n• 7t4. dt 
'~'"2004 e n~~o rr 74!1. 61 t1NO."&.:::t.. 

k"~ t' TM-.Y p1CI'tC: o p'Qeltlo «ffi.IJ pJr4 ~eleJo ô::llr~ )001'12.:1,!) ~ 
C:zn:d1Q !l~io.~.r e" uotl.lldr .. V~" oo f.lao:IO Ol Atr;JP' -C.RJJV~. 

Ar-. r Ft<OJ os tl!toco~ W~t.e.~U'loOG • uc'ltúllst.s OO:;.sl.ICD:U M lr«N.,.Je 
;.t.M;&:I'ItSeCG.s.t~Rl~4tU.SWMVr~~E:$1:.;d)lbAtrli~ -GtWII.Ar, l 
ct.;~e ~~-n e.,. 4 ~ • ~M c AA~ --.;~ ~~ 111ft Du< de dto~~" 
ildlr4"~~~~...:ua.)l~~,.,. .. dd',...s.41~'ó'oo• e 
1t'loiSC'bii.SCtfll."';n • ~ .,. ... ,. 110da ,.110Sfr.:I07. '.ollcdllOC»CithOeft 1n-.(ll).""" i' 
it"J J H~ S~n • .,~ lt.C.1-A., Cllnoc»TtU'I. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Oias43(J.Otad.._ ~liaçlocie 6Wç.1:1. t;t)D.~CA ~~J~~~ ... CfR: 
t"o::a(M,)Oj ~~Coftwol~. 

M. ,. o, CI."'it !:ITIIU)I ~VIIr.Wfl ~ ~ex:; ,.. COIN.~ l:.lc!klm 
Ret.ltMi l- CER. 

PORTARIA CREMAr 111' 00212007. OE 02 OI:: JANEinO IW. 2007. 

O Prcsiderllc do CMsclho Regional de Mcdieina do estado do 
Amnpã- CREMAI'. us.ndo da.< atribuiçOes que lhe sito eonrcrida.\ pda 
Lei 11' 3.268 de JO de setembro de 1957, rcsutarn:ntada pcto Oecrero n' 
44.045, do 19 de julho de I?SS. c 

CONSLDJ::AANOO. os «m>os do Ler n• 8 66~3, que 
eSt:abek:cc nonl\J.J gcr:\is wbrr licitaçca c comr.uus 3tlmininnnh·.os 
pett Jr.~ntcs a obr.u. Stl\'iços. 1ntlttS1ve de púbhC:Jd:ldC. eompras. 
~licnaçõcs e loeoç.Oes no Srnb•to dlJS Pod'rc:.s dn Uni&o: dOI ló>l>d<J<, Jn 
Ots1riro Federal s d()S MunicipÍ()S. inclusive. I)~ Org~os da 
Admioisuoçâo Dirctn c ln1Hretn~ 

866619>. 
CONSWEIIANI)O, "estabelecido no Art. SI c~~, d:t Lei 

RI:SOLY I; 

Art.. 1• .. Non1t1r os Str\;dOfts ah.li~o reliteionftd~ pau 
comporem a Comissno l'crmunt.nlr dr Ueità(lo do C.:onsclho 
Regionol de Mcdic1na do f:<tado do Amopi I>Dro " pcrkldo d< 
01/UI/2007 h 31/1 2n007. 

Mcmbcos Gl\:livos: . 
Maritt de Oliveira Reis - Prcside:n1e 
Cl:mdionor Pinheiro Dias- SccfclArm 
/o,, na dos S:tntos: Martins - Mc•r~hro E(c:tivu 

Membros Supknt.s: 
Tini> Murl Gomes d: Sout.1 
Benedito C:utos de>s S:vnus 

An. 2• [;siJ\ Porta.ria lerá cfc•tn" vigente~ :t pttrllf de 
01/0112007 

Art. )0 
.. Oe~c ci~ncin c cumpra ..se. 

EI>ITi\1.. OE CONVOCACAO 

Pelo presente. ru::am CC)IIVOClJdOS lOdOt. 0!\ 

Médicos ir~scritos no Cons<lhu Regional de Mcdicioil dn ~"odo do 

Antapâ., a S<t f:u..c.u;:m presentes ti 1cunilo excraordinllrira do retendo 

Conselho a ser rcaliz:ld> di• 01102'2001, ás 19:00h em rrim<ira 

com~ e i.s 19'.l0h em scg,unda COO\'oc:~çAD, c.m sun sede si~!! a 

Av. Felioi:lflo Coelho, n' 1060, b>irro do Trem. par> •prw>çiu e 

oprovaçQo da ~rL·Staç.lo de ContftS do «crcicio de 2006. 

EllRATA 

No diário Oficial do {;sta.do do dia 19112106, pó~nn 20, foi 
publi<OOo o extrato du ATA n:alizoon no dia 18/12/06 oo 
Conselho Regional ue Mcdicinn do Estado do AmiOjli 
Onde~ 
Su.~pensào 

D .Ji~ ~r~ 
P;:cfcitt;;:as, Câmaras :-~. J 
c ÓrgãosMu.nicipais ·~::- ·.-

l3lri'Wff&11l;lij@!'/&---;:.yld\Wf~ 

PREFEITURA r~UNICIPAL DE SANTANA 

Toma ptlbllco que requereu a Secretaria Es:aduul do M~lo 
Ambiente, a Ueença Provia para "Rovitalizaçào com 
Implantação de Pa&Selo PúbliCQ, Ciclovia e Orona9em da 
Hua Salvado/ Oini.t, no Trecho da Av. Princesa l~abel a Av. 
Stélio de Oliveíta- 2• Etapa'. no Munictplo de Santana. Nao 
foi determinado o estudo de Impacto AmbJental 

PREFEITuRA ~mNICIPAL DE SANTANA 
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bocnte, 'ii" Cl'á:nça Prévia para 'Revitalizaçllo · CQ~ 
Implantação de Passeio Púbfico, Ciclovia e Ore h agem da Rua 
Pastor Sozinho, no Trecho da Av. Stéllo do'.Olivelra e Rua 
Salvador Dlntz- 31 Etapa', no Município do &Jntona. Não fol 
dewrminudo o estudo de Impacto Ambl~ntal. 

PREFeiTÜRA MUNICIPAl. DE SANTANA 

Torna pUbUCQ que recebi da Secretaria Esllduat da Meio 
Ambiento - SEMA, a licença de tnstalaç6o n• 003512006, 
validade de 355 dias para Roforma o Ampliaçlo do Mercado 
Municipal , locali.tado na Rua Cláudio Lúcio Monleiro, sln, 
Fonta Nova no Município da Santan3. 

PREFEIT\JRA MUNICIPAl. DE SANTANA 

Torn• público que reçebi da Seere~1ia Estadual de Meio 
Ambiente - SEMI\. a Licenya de ln&taJaç=o n• 00>612006. 
validade de 365 dias para lmplantaçlo de SoX'es para 
comeràali.taç.~o de Produle>s Agropecuár.os na Rua Clâudio 
Lucio Montelfo, sln, Bairre> Fcnlo Nova no Município de 
Santana. 

~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN'rANA 

rna p<lbnco que recebi da Secretaria Estadual do Meio 
Ambienle - SEMI\, a Licença de lnslalaçêo 0028/2006, 

!idade do 365 dias para lmplanlaÇao do • Sistema de 
emediaçâo da Área da Lixeira Pública, para o Municlpio de 
nlana 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

Torna público que recebi da Secretaria Estadual de Meio 
Ambienle - SEMA. a Ucenç:a de Instalação n• 0029/2006, 
validade de 365 dias para Implantação do Sl$tema de 
Tratamento de Esgoto San?.ária, localiudo na Av. Santana, 
no Trecho ccrnprecndido entre o Delta do Matapl até a Rua 
W.achado do Assis, para a Munic!plo de Santana. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA " ·---~ 

Torna público que recebi da Sacreta1ia Estadual de Meio 
Ambiente - SEMI\, ~ Ucença de lnstalaç~o n• 003112006, 
validade d~ 365 dias para a Revitalízação do S4ltor Comercial 
Portuário, incluindo praças, áreas para eventos, Terminal 
rode>-fiwlal. Terminal Pesqueiro, Terminal do passageiros. 
TenniNJI de cargas. quie>sQues e malha vitlla, al6m de outras 
estruturas. localizados na Area Portuãrla no Municfpio de 
Santana. 

(GRA 
Carlos Guílherme Oliveira de Melo .___ . 

BOLETIM l)t; l't~'iSOAL N" 11m: 31 tn: ll f~/.t:MIIII(IIJt: 111116 
PORTARIA UF.N.0 1~11 111: 18 llE llEZI:J\1\IIW llt:20U6. 

O GEile:NTI:: llt:CtONAI. 11~; AU~IIN ISTIIA(4\ () 110 
M 11\ll>Tf:RlO llA r AZE UA NO AMAPÁ, no tiSu ~o""'' artih<tiçll<s 
<MferidM pda PORTAIIINC/>1 N.0 190, ck JO dt setcnll>ro de 2004, 
public<>da no l>.O.U. de 04 de nutuhro de 2()0.1, e tenc!o em Yisl~ o 
dispo•to no art. t• da rnRT.\ItiA.ISPOM\IF N" t8l, de li obril de 
20D6, publitad> no l>i.\rio Ofoei~l da Uniao, n• 7%, de IJ de abril de 2006. 

RESOLVE: 

CO:'ICEilEn UCI::NÇA rn &M IO 1'01\ 1\SSIIllii UAil t::, 
na forma da lttloluç:lo n." J5 do Senado fedctal, publiCóldo no D.O.U., de 
0.1/09.<)9, conforme processo n: l8340.U74KMHnnnr •• 48, ., sc("Í<k•t, 
JOSE RF.INAU>O LIMA ALVES uwp."tlt dn '"'&"de AGt:l'ffE 
AOMIN'ISTI'l,\T IVO, 0~ .. S". P-wc.lu.'Nin :l ... l ll ... ~b11kula !>li\Pt: 
JOUSOJ, do quadro de Pessoal do l:.xtinla 'fcnilbrio f(dcl'lll do Amr .. IA. 

Secworia de !;sudo da E l no p<rloW de Ul/IJl/07 A Ullll!W7. 
referente :lO qOinqb.lni• rk O t.'U91l13. 
Esla POflana <:ntra crn vitnr tubli~.:llÇât•-

l'OJUAIUA UE N." I :OS DE lO OI:: O~Utull() m: l OOG. 
O Ct:lti::NTE RECIONAL UI:: AIJMINIS'Il<AÇÁO DO 

MtNISTÍ:IUO VA li'AZ!:NDA NO AMAI' Á, rto UJu de suas atribuÍçÔ<$ 
cooferid..'U pdn PORTA IUAICM N.• 190, d< 30 de s:tcmhro de 2004. 
publicada no O.O.U. de 04 de outubro de 20U~. e lendo oon visla e> 
dispmlo no art. t• da PORTAKI;\/SI'OAIM .. 1\'0 182, ~< I I obrit d: 
2006, pul>licllda no Diõsiovfoci•l d.• llni:lo, n' 71, de I) de >~ril de 2006. 
RESOLVE: 

CONCEnt; JI l.ICI:NÇA Pllt Mtn 1'011 Mi'SUJUIVADJ;, 
no Corn>a da Rcsoluçllo n.' JS do Scnodo Fedcrnl, Publicado no D.O.IJ., de 
OJIOYI'J9, conforme proecsw n.' 28840.07S~6212UU6·10, a ser.idora 
ROSYANNE I>J:: MOJU.IS PIRES, oeuponle do c.vgo de 
PROF~OttA, Clru$< &E", Pa<lrOO!N ivcl ~2•, Malri<ula SIAI'F. 
1016187, dn quodru de Pessoal da Extin!e> Território Federal do Am., p6, 
Secretario. de [;$tido da Educa.an. no perlodo do 0!.'021117 ! OGIUSII17, 
rderenl<: ooqtlinr;Uinio de o• 01 O~IUI')], 
E.s1;a PortNia entra em,; " publieaç.b. 


