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Estado do Amapá 

(_P_OD_E.:.___REX_E_CU_TI_VO_ 

D€CRETO N" 3 311 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das arribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, mciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapá, c{ c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com 

0 
Decreto n• 0029, de 03 de janeir<l de 2005, c tendo em V>sta o contido no 
Ofício n• 1409/2007 -Go.b/Sims, 

RESOLVE: 

Exonerar Patrício do Silva do cargo em comissão de Gerente de 
Núcleo/Coordenadoria de Formulação e Gestão da PolitJca de Assistcncia 
Social, Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização 
Social, a contar de 16 de agosto de 2007. 

Mocopó, 21 d~ agosto de 2007 

DECRETO N" 3 3 1 2 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR CO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo an. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 0029, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o con tido no 
Ofício n• 1410/2007 -Go.b/Sims, 

RESOLVE: 

Exonerar Helen do SocorTO Souza Ataíde do cargo em comissão 
de Gerente de Núcleo/Coordenadoria de Articulação Institucional/CAl, Código 
CDS-2, da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, a contar de 
16 de agosto de 2007. 

Mocopé, 21 d~ 3{lOStO de 2007 

DECRETO N" 3313 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

o GOVERNADOR CO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amaoã. ele a Lei n• 081!, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 

Decreto n• 0029, de 03 de janeiro de 2005, c tendo em vista o contido no 
Ofício n• 1411/2007-&lb/Sims, 

RESOLVE : 

Exonerar BrioMy Minell~ Aguiar Quintas do cargo em comissão 
dç Gerente de Núcleo/ Coordenadoria de Proteção Social, Código CDS-2, da 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, a contar de 16 de 
agosto de 2007. 

Mocopcí, 21 d~ agosto d~ 2007 

Gov~mador 

DECRETO N" 3314 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR CO ESTACO CO AMAPÁ , usando ·das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c{c a Lei n• 0811 , de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 0029, de 03 de janeiro de 2005, c tendo em vista o contido no 
Offclo n• 1411/2007-Go.b/Sims, 

RESOLVE : 

Nomear Ben~dita Ell~lza Góes ~ Oliv~iro para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Núcleo/Coordenadoria de Proteção Social, Código 
CDS-2, da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobili7-açào Social, a contar de 
16 de agosto de 2007. 

Macopó , 21 de agosto de 2007 

DECRETON" 3315 DE 21 DE ACOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR 00 ESTACO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX.ll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c{ c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 

· Decreto n • 0029, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no 
Ofício n• 1412/2007-Gob/Sims, 

RESOLVE : 

Exonerar ""o Carolina Carneiro ~ Barros do cargo em comissão 
de Gerente de Unidade/Gabinete Executivo, C6digo CDS-1, da Secretaria de 
Estado da Inclusão c Mobilização Social, a contar de 16 de agosto de 2007 · 
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Mccapó, 21 d~ acosto d~ 2007 

.4~: A 
Governcdor 

DECRETO N° 3316 OE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, mciso XXJ!, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 0029, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido n o 
Of(cio n• 1412/2007-Gob/S!ms, 

RESOLVE : 

Nomear Noylê DuaM~ do Silva Gonçalves para exercer o cargo em 

comissão de Gerente de Urudade/Gabinete Executivo, Código CDS-1 . da 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, a contar de 16 de 
agosto de 2007. 

Macopó, 21 d~ 2007 

DE "21 DE AGOSTO DE 2007 

. O GO.VERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sao confcndas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o an. 46, da Let n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 0 
Decreto n • 2168, de 15/05/07, e tendo em vista o contido n o Ofício n• 
1413/2007 - 6ob/Sims, 

RESOLVE 

Exonerar Undamar Pereira do Cunho do cargo em corrussão de 
Gerente Geral do Projeto "'mplementação dos Ações de Atendimento ao Idoso 
- Modalidade Asilar", C6digo COS-2, do. Secretaria de Estado da Inclusão 
Mobilização Social, a contar de 16 d e agosto de 2007. 

Mccopó, 21 de 2007 

DECRETON" 3318 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando d as atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0609, de 06 de julho de 200 I, 

RESOLVE : 

Exonerar Cl~odinéia Pa~s do Carmo do cargo em comissão de 

Chefe da Coordenadoria da Penitenciária Feminina. C6digo COS-3 . do 
Complexo Penitenciário, a contar de 16 de agosto de 2007. 

Macopó, 21 d~ agosto de 2007 

DECRETO N" 3319 DE 21 DE AGOS TO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribu ições 
que lhe são conferidas pelo an. 119. inciso XXII, d~ Constituição do Estado d o 
Amapá, e/e o an. 46, da Lei n • 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 4765, de 20/10/05 , alterado pelo Decreto n• 2168, de 15/05/07, e 

tendo em vista o contido no Ofício n" 1413/2007 -6ab/Sims, 

DECRETA 

AM. 1° Fica exúnta a Gerên cta d o Projeto "'mplementação das 

Ações d~ Atendlm~nto ao Idoso - Mod~lldadc Asilar", vinculada à Secretaria 

de Estado da Inclusão e Mobilização Soctal. 

Art. z• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 

contar de 16 de agosto de 2 007. 
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Macapó, 21 de agosto de 2007 

DECRETO N° 3320 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá., cjc o artigo 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo 
com a Lei n• 0793, de 31 de dezembro de 2003, tendo em vista o contido no 
Offcio n° 1413/2007-Gab-Sims. c 

ConsiderCllldo a necessidade do Governo do Estado do Amapá 
implementar uma política social voltada para o atendimento ao idoso na 
Modalidade Atendimento Integral Institucional; 

Considet'CIIdo que a Constituição Federal de 1988, em seu an. 
230. determinou à ramilia. à sociedade e ao Estado "o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, derendendo 
sua d:gnidade e bem-estar social e permitindo-lhes o direito à vida•; 

Considerando a Lei Orgãn1ca de Assistência Sociai/LOAS, an. 2•, 
1nc1so I. que determinou como um dos objetivos da Assistência Social ·a 
proteção à rarruha, à maternidade, à infância, ã adolescência e à vclruce; 

ConsiderCllldo, ainda, o Tenno de Ajustamento de Conduta, 
assinado no dia 3 de junho de 2005, proveniente do Inquérito Civil n• 
007/2003, 

DECRETÁ : 

Mt. 1° Fica instituida a Gerenciado Projeto "Implementação das 
Áções de Mendimento ao Idoso - Modalidade Atendimento Integral 
Instirucionol", subordinada à Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização 
Social, com o objetivo de coordenar o atendimento aos idosos, com idade igual 
ou supenor a 60 (sessenta) anos, em situação de vulnerabilidade social, 
através das modalidades de longa permanência. centro dia e grupo de 
convivência do Abrigo São Jos!. __ 

Árt. 2• A Gerência do Projeto terà sua vigência até 31/12/2007. 

Art. 3° Fica atribui da ã Gerência O I (urna) gratificação tempe
raria para o Gerente Geral do Projeto, em nível de CDS·2. 

Árt. 4° Este Decreto entra em vigor n a data de su a pubhcaç:lo, 
a contar de 16 de agosto de 2007. 

Macapó. 2 t de 

DECRETO No 3321 DE 21 AGOSTO bE 2007 

O GOVERNÁDOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das alrlbuições 
que lhe são conferidas pelo an. 119 , inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 3320, de 21 I oS/07, e tendo e.m vista o contido no Ofício no 
1413/2007-Gab/Sims, 

RESOLVE : 

Nomear Cleodiniia Paes do Cormo para exercer o cargo em 
comissão de Gerente Geral do Projeto -Implementação dos Áções de 
Mendimenta ao Idoso - Modalidade Mendimento Integral Institucional", 
Código CDS-2 , da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, a 
contar de 16 de agosto de 2007. 

Mocopó. 2 1 de agosto de 2007 

.4:-
Governador 

DECRETO N° 3322 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art 119, inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997. de acord~ com 
os Decretos n•s 0274, de 10/0 1/05 e 0006, de 09/01/07, e tendo em vtsta o 
contido no Ofício -no 1414/2007 -Gab/Sims, 

RESOLVE: 

Exonerar Natalina de Jesus Monteiro Soares do cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades de Planejamento do Projeto 
-~ponhamento de Programas Sociais", Código CDS- 1, da Secretaria de 
Estado da Inclusão e Mobilização Social, a cor\tar de 16 de agosto de 2007. 

Macapó. 21 de agosto de 2007 

DECRETO N" 3323 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAP-', usando das atribuições 
que lhe são canreridas pelo &rt. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapà, c/c o an. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997. de acordo com 
os Decretos n•s 0274, de 10/01/05 e 0006, de09/0 I /07, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 1414/2007-Gab/Sims, 

RESOLVE : 

Nomear Miguel Ângelo 6ul'gel Praxedes para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades de Planejamento do Projeto 
"Ácomponhamento de Programas Sociais", Código CDS-1, da Secretaria de 
Estado da Inclusão e Mobilização Social. a contar de 16 de agosto de 2007. 

Macapó. 21 de agpsto de 2007 

DECRETO No 3324 DE 2 1 DE AGOSTO DE 2007 

o GOVERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ,. usando das atribuições 
que lhe são conreridas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, 

RESOLVE : 

Exonerar Jéssica Reótegui de Souza Souto do cargo em comissão 
de Chere da Coordenadoria de Apoio à Gestão, Código CDS-3, da Secretaria de 
Estado da Saúde, a contar de 21 de agosto 2007. 

Macapó, 21 de agosto de 2007 

Govemodor 

DECRETO No 3325 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribui-ções 
que lhe são conferidas pelo an. 119. inciso XXII. da Constiruição do Estado do 
Amapá, cjc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0274, de 10/01/05 e 0006, de 09/01/07, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 1417/2007-Gab/Slms, 

RESOLV E: 

Nomear Jéssica Reátegui de Souzo Souto para exercer o cargo 
em comissão de Gerente Geral do Projeto • Acompanhamento de Programas 
Sociais", C6digo CDS-2, da Secretaria de Estado da Inclu são e Mobilização 
Social, a contar de 21 de agosto de 2007. 

Mocopó. 21 d~ a~sto de 2007 

DECRETO No 3326 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119 , inciso XXII, da Constituição da Estado do 
Amapá, c/c 0 an. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997. de acordo com 
os Decretos n•s 0261, de 10/02/06; 1419, de 27/04/06; 1438, de 03/05/06 e 
0006, de 09/01/07, e tendo em vista o contido no Ofício n• 1418/2007-

Gob/Slms. 

RESOLVE : 
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Exonerar os servidores abaixo relacionados dos cargos em 
comissão da Gerência do Projeto ''Renda poro Viver Melhor·, da Secretaria de 
Estado da Inclusão e Mobilização Social: 

CARGO I CÓDIGO 

~ cos-> . -
gru cDs-.:_ 

gmpo de Au-[ CDS- 2 

Gerente Geral 

!rene Rosa de Souza Bezerra Ferreira ~~~e;:: de Sub 

. . . I Gerente de Sub 
Jose Claudio dos Santos Conrado 'd d 

_ ~:ce:.:S:.__ __ 
Gerente de Su 
Vldades 

bgrupo de Ati-

Gerente de: Su 
vidades 

bgrupo de Ati-

Gerente de Su 
,;dades 

bgrupo M Ati-

Gerente de Su 
-:--

bgrupo de AU-
vidades __ _ -

cional Gerente Opera 

cional Lconor Concetçào Andrade Gerente Opera 
-t- . 

CIOnal 
.. ' 

Maria Rosile~:::.~":~o J~:~~ 

cional 
-

cional 

cional 
--

CDS-2 

CDS-2 
-

CDS-2 
-

CDS-2 
-

CDS-1 

CDS-1 

CDS-1 
.. 

CDS-1 

CDS-1 
·-

CDS-1 
1--

Ivo Akncar Ribetro I Gerente Opera 

Maria Ester Avehna Calado Marque~ Gerente Opera 

Francisco Claudio Leite de O:iveira l Gerente Opera 

Josiane da Stlva Cardo.so Sarmento i Gerem~ Opera cional CDS-1 

acionai I CDS-1_ Jacunar Montetro AJves Gerente Oper 

Mocapó, 2t de 

DECRETO N° 3327 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR [)() ESTAOO DO AMAPÁ , usando das a tnbuições 
que lhe são conferidas pelo art 119, in<:iso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abriJ de !997, de acordo com 
os Decretos n°s0261, de 10/02/06; 1419, de 27/04/06; 1438, de03/05/06 e 
0006, de 09/01/07, c tendo em vista o contido no Ofício 1'1° 1418/2007-
Gab/Sims, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica exunta a Gcrencia do ProJeto "Rendo para Viver 
Melhor", vinculada à Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social. 

Art. z• Este Decreto entra em vtgor na dAta de sua publicaçáo. 

Macapó, • 21 dr. a~osto de 2007 

DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

o GOVERNAbOR [)() ESTAOO DO AMAPÁ, usando das atnbuições 
ue lhe são conferidas pelo art L 19, inciso XXV, da Constituição ~o ;:stado do 

Ám ã c/ 0 art 46 da Let n• 0338, de !6 de abriJ de 1997; n Let n 0793, de 
31 ~~ dezecmbro de 2oo3, tendo em vista o contido no Offcio M

0 
1418/2007-

Gab/Sims, e 

Considerando a ação do Governo do Estado ~o Amapá voltada 
para a população em situação de vulnerabilidade e risco sOCial; 

Considerando a Lei n• 8.742/93 L?AS - Lei Orgânica da A~sis
tência Social , que preconiza a Assistêncm SoctaJ como Dtretto do Ctdadao e 
Dever do Estado; 

Considerando a priorização do ~ovemo do Es~do . do ~a pá em 
· plemcntar a Politica !\'acionai e o Sistema Urúco de Asststen~a SoClaJ, como 
~titica garantidora de dircttos c cidadania para quem dela preClsa; 

C 'd d runda a nova Politica Nactonal de Asststt':ncia 
onsl er01'1 o, • . Pr Pro etos 

C1&l PNAS que prioriza o padrão e qualidade dos ogramas, . . ~. · 
~neficlos e Se,rviços s6cto·asststenetais executados pelo Estado, Muruclptos e 
Entidades Não-Governamentais, 

DECRETA 

Art. 1° Fica insutuida a Gercncia do Projeto •Assr.ssoramento a 
Programas, Projetos, Benefícios e Serviços·, subordinada à Secretaria de 
Estado da Inclusão e Mobil.ização Social, com a finalidade de assessorar a 
ges~o, acompanhar. apoiar c morútorar os programas, projetos, beneficios e 
seTV\ços, como forma de garantir efeth;dade da Assistência Social no Estado 

Art. 2° A Gerência de Projeto te rã sua VIgência ate 31 de 
dezembro de 2007. 

Art. 3° Ficam atribuídas à GerenCla 17 {de2essete) gratifica\ocs 
temporàrias, em nivel de CDS- I, para os Gerentes Operacionais. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macopó, 21 de agosto de 2007 

DECRETO No 3329 DE 21 DE AGOS1'0 DE 2007 

O GOVERNAOOR 00 ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atnbutçoes 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de: 16 de abriJ de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 3328 , de 21 I 08 /07, e tendo em vista o contido no Offcio 1'1° 
1418/2007 -6ab/Sims, 

RESOLVE: 

Nomear IN.ne Rosa de So\Jsa Boozerra Ferreira para exc::rct•r o 
cargo em comissão de Gerente OperactonaJ do Projeto "Assessoramento a 
Programas, Projetos. Benefícios c S..rviços", ,Código CDS-1, da Secretaria d~ 
Estado da Inclusão e Mobilização Soctal. 

Macapá, 21 de ago"sto de 2007 

DECRETO N° 3330 DE 21 DE AGOSTO bE 2007 

O GOVERNAOOR [)() ESTADO [)() AMAPÁ, usando das atnbuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, cfe o art. 46, da Let n• 0338, de 16 de abriJ de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 3328 , de 21 I oS /07, e tendo em ,;sta o contido no Ofício n• 
1418/2007-Gab/Sims, 

RESOLVE: 

Nomear José Cláudio dos Santos Conrado para exercer o cargo em 

com1ssão de Gerente Operacional do Projeto "Assessoramento o Programas, 
Projetos, Beneficios e S..rviços", Código CDS-1, da Secretaria de Estado da 
Inclusão e Mobilização Social. 

Macapó, 21 de agóst..o de 2007 

DECRETO N° 3331 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO [)() AMAPÁ, usando das atnbuiçõcs 
que lhe são conferidas pelo art 119, inciso XXII, da Consutuição do Est;~do do 
Amapà, cfc o art. 46, da Let n• 0338, de 16 de abril, de 1997, de acordo.corn ~ 
Decreto n• 332a. de: 21 1 oS /07, e tendo em vtsta o conudo no Oftcto n 

1418/2007 -6<1b/Sims. 

RESOLVE 

Nomear Mario Antonio da Silv<1 e Silv<1 para exercer o cargo em 
comissão de Gerente Operacionnl do Projeto • AssuSO<'amento a Programas. 
Projetos, Benefícios e ~iços·. C6digo CDS- 1, da Secretana de Estado da 
Inclusão e Mobil.ização Soctal 



Macapá, 21.88.2007 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 5 

Macopó. 2 1 d~ ;1gosto d~ 2007 

DECRETO N" 3 3 3 2 DE 2 1 DE AGOSTO DE 2007 

_ O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lh_e sao confendas pelo art 119, inc1so XXII, da Constituição do Estado do 
Amapa. c/c o art 46, da Le1 n" 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 0 

Decreto no 3328, de 21 I 08/07, c tendo em vista o contido no Ofício n• 
1418/2007 -Gab/Sims, 

RESOLVE: 

_ :>lomcar José Ad~noldo Santos Blttencourl para exercer 0 cargo 
em com1s~ao de ~crente Operacional do PrOJeto· Ass~ssorom~nto o Progromas, 
Projetos, B~neffc1os ~ Ser-viços", Código CDS-1, da Secretaria de Estado da 
Inclusão r Mobil1zação SociaL 

Macapó, 21 d~ agoSLo de 2007 

DECRETO N" 3333 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

_ O GOYERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sao confendas pelo an. I 19, inc1so XXII, da Consutuiçáo do Estado do 
Amapá, c~c o art. 46, da Lei no 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 0 
Decreto n 3328. de 21 I 08 /07, e tendo em v1sta o contido no Ofício 11• 
1418/2007 -Gab/Sims, 

RESOLVE: 

Nomear Priscilo dos Santos Pueiro para exercer o cargo em 
comissão de Gerente Operacional do Projeto "Assusoramento a Programas, 
PI'Ojt.tos. Ben~fícios ~ Ser-viços", Código CDS-1. da Secretaria de Estado da 
Inclusão e Mobt.IJ.zação Social 

Mocopá, 21 de agósto de 2007 

DECRETO N" 3334 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe silo conferidas pelo art. 119, inc1so XXII, da ConstitUIÇão do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Le1 n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto no 3328. de 21 f 08 /07, e tendo em vista o conudo no Ofício n° 
1418/2007 -Gab/Sims. 

RESOLVE: 
Nomear Suely do Socori'O Viana de Brito para exercer o cargo em 

comissão de Gerente Operacional do Projeto "Assessoram~nto a Progi'Omas. 
Projetos, Benefícios ~ Serviços", Código CDS-1, da Secretaria de Estado da 
Inclusão e Mobilização Social. 

Macapá, 21 d~ a~:osto de 2007 

DECRETO N" 3335 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo an. 119, inciso XXII. d~ Constituição do Estado do 
Amapã, cfc o an 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 3328 , de 21 I 08 /07, e tendo em vista o contido no Oficio 11° 

1418/2007 -Gab/Sims, 

RESOLVE: 

Nomear Mario das Groços d~ Sousa Santos para exercer o cargo 
em comissão de Gerente Operacional do Projeto • Assessorom~nto o Programas . 
Projetos, Bendícios e Serviços", ~igo CDS-1, da Secretaria de Estado da 
Inclusão e Mobili~o Social. 

Macapó, 21 d~ agósto d~ 2007 

DECRETO W 3336 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo art. 119, inciso xxn, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto no 3328 , de 21 I 08 /07, e tendo em vista o contido no Ofício n• 
1418/2007 -Gab/Sims, 

RESOLVE: 
Nomear Leonor Conc~içõo Andrade para exercer o cargo em 

com1ssão de Gerente Operacional do Projeto "Assessoram~nto o Programas, 
PI'Oj~tos, Benefícios e Serviços", Código CDS-1, da Secretaria de Estado da 
Inclusão e Mobilização Social. 

Mocapá, 21 d~ agôsto d~ 2007 

Gav~modor 

DECRETO N" 3337 DE ~~ DE AGOSTO DE 2007 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, mciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 3328. de 21 I 08 /07, e tendo em vista o contido no Ofício n• 
1418/2007 -Gab/Sims, 

RESOLVE: 
Nomear Maria Rosiley Feitosa Fur-tado para exercer o cargo em 

conussão de Gerente Operacional do ProJeto • Ass~ssoromento o Programas, 
Projetos, Benefícios e Ser-viços", Código CDS-1, da Sccretana de Estado da 
Inclusão e Mobilização Social 

Mocapó, 21 de ~~:osto d~ 2007 

DECRETO No 3338 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, mciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto no 3 3 28 , de 21 I 08 /07 , e tendo em vista o contido no Ofício n° 
1418/2007 -Gab/Sims, 

RESOLVE: 
Nomear Ivo Al~ncor Ribeiro para exercer o cargo em com1ssão de 

Gerente Operacional do Projeto • Assessoramento a Progromas, Projetos, 
Benefícios e Serviços·. Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobili2ação Social. 

agosto de 2007 

DECRETO N" 3339 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo an. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei no 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 3328 , de 21 f oS/07, e tendo em vista o contido no Ofício n• 

1418/2007 -Gab/Sims. 
RESOLVE: 
Nomear Moria Ester Aveiina Cnlodo Marques para exercer o cargo 

em comissão de Gerente Operacional do Projeto "Asse.s.sornrnento o Progromos , 
Projetos, Benefícios ~ Serviços", Código CDS-1, da Secretaria de Estado da 
Inclusão e Mobilização Social. 

Macopó, 2 1 d~ agosto d~ 2007 
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DECRETO N" 3340 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe sào coniendas pelo art. 119, mciso XXJI, da Consmuição do Estado do 
Amapfl. efc o an 46, da 1..<'1 n" 0338. de 16 de abril de 1997. de acordo com o 
Decreto n• 3328. de 21 f 08/07. c tendo em '~sta o conudo no Ofício n• 

1418/2007 -Gob/Sims, 
RESOLVE : 
1\'omear Francisco Cláudio Leito: de Oliveira para exercer o cargo 

em comlS'llO ele Gerente OperaCIOnal do Projeto n Assessoramento o PrograJnas. 
Projetos. Benefícios e Serviços" Código CDS- 1, da Secretana de Estado da 
Inclusão e Moblltzaçi\o Social. 

Mocopá, 21 de agosto de 2007 

DECRETO N" 3341 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMiú'Á, usando das atnbuições 

que lhe são confcndas pelo art 119, mciso XXll. da Consutuição do Estado do 
Amapa, cfc o art 46. da Lc1 n• 0338, de 16 de abnl de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 3328. de 21 f 08 /07. e tendo em vista o canudo no Ofício n• 

1418/2007-Gob/Sims, 
RESOLVE: 
Nomear Josione da Silvo Cardoso Sarmento para exercer o cargo 

em com1ssão de Gerente Operacional do Projeto "Assessoromo:nto o Programas. 
Projetos, B~efíc•os e Serviços", Código CDS-1, da Secretario de Estado da 
Inclusão e MobilJ7Á'\ção Soc•al 

Mocopá.. 21 de agoSto de 2007 

DECRETO N" 3342 OE 21 DE AGOSTO OE 2007 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, tnciso XXJ!, da Constiluição do Estado do 
Amapá. efe o art. ~6. da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997. de acordo com o 
Decreto n• 33 28 , de 21 I oS /07, c tendo em vista o contido no Ofício n• 

1419/2007 -Gob/Sims. 
RESOLVE: 
Nomear PatrÍCia do Silvo para exucer o cargo em com1ssào de 

Gerente Operac>onal do Projeto • Assessoramento o Programas, Projetos. 
Benefícios ~ Serviços". Código CDS-1 , da Secretaria de Estado da Inclusão c 
Mobili7.ação Social 

Mocopá. 2 1 de agÕsto de 2007 

DECRETO N" 3343 DE 21 t>E AGOSTO t>E 2007 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são confendas pelo art. 119, inciso XXJI. da Consutu1çào do Estado do 
Amapã, c/c o art 46, da Le1 n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 3328, de 2.1 f oS/07. e tendo em vista o canudo no Ofício n• 

1419/2007 -Gob/Slms, 
RESOLVE: 
Nomear Manoel Fro.nciseo Nascimento Cabral para exercer o cargo 

em com1ssão de Gerente Operacoonal do Projeto "Assessoramento a Programas, 
Projetos. Ben~fíclos e Serviços". Código CDS-1, da Secretaria de Estado da 
1 nclusáo c MobilJz.1çao Social 

Moeopá, 21 de agoSto de 2007 

~ 0\MO 
- - - -

ANT LOEZ D 
vemodor < 

DECRETO N" 3 34 4 OE 2 t DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art 119, inciso XXII, d~ Consuruiçõ.o do Estado do 
Amapá c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abnl de 1997, de acordo com o 
Deeret~ n• 3328 , de 21 f 08 f07. e tendo em vista o contido no Ofício n° 

1419/2007 -Gob/Sims. 

R ESOL VE : 

Nomear Edinoldo Nascimento do Costa para exercer o cargo em 

comissão de Gerente Operactonal do Prcjeto ·Assessoramento o Programas. 

Projetos. Benefícios e Serviços", Código CDS-1, da Secretaria de Estado da 
Inclusão e Mobilização Social. 

Macopá, 21 de de 2007 

DECRETO N° 3345 DE 21 OE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapã. cfc o art. 46, da Lc1 n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0548, de 13/01 /05; 4887, 11/ 11/05; e 0006. de 09/01/07. e 
tendo em vista o contido no Ofício n° 1-419/2007-6ab/Sims, 

R ESOLVE: 

Exonerar os ser\~dores aba;xo relacionados dos cargos em 
comissão da Gerência do ProJeto "Revltallzaçao dos Celltros de Mobilizoçao 
Social", da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social. 

--~4-------cA_R_GO ______ ~I_c_óD_~ __ -], 

~::~: Walquiria das Dores da Gama Gerente Operac•ona1 

Cristiane Farias Botelho Gerente Operac1onal 

Suane Fonseca da Silva Ç}erente Operacional DS-1 

Luiz Gat~~êncio Pt!rCU'a de So~ j Gerente Oper~_·o_n_al ____ _ c_D_s_-1 

Macopá, 21 de de 2007 

DECRETO N° 3346 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbu1ções 

que lhe são conferidas pelo art. 119. inc1s0 XXII. da Constituição do Estado do 
Amapã. cfc o art. 46, da Lc1 n• 0338, de 16 de abril de 1997. de acordo com 
os Decretos n•s 0330, de ll/01/05 e 0006. de 09/01/07, c tendo em vosta o 
contido no Ofício n• 1-419/2007- Gob/Sims. 

RESOLVF: 
Exonerar os servidores abaixo relacionados dos cargos em 

comissão da Gerência do Projeto "Acompanhamento e Monitoramento 
Estatíst ico de Migração". da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização 
Social: 

I CARGO CÓDIGO 
. ----+------l 

Jefferson Estevan Picanço da Costa Gere:~ te Geral CDS-2 
- -

Gere:11e de Subgrupo de AU CDS-l 
... ~dadcs de Avahação 

- Gerente de Subgrupo 'dC" Ati·1 
Edll1aldo Nascimento da Costa vidade~ de Pesquisa e Esta· CDS-1 

L---------------------------~l ,ti~s~u~ca~--------------~-------J 

Mocopá . 21 de 
-.....----r-~ 

DECRETO N" 3347 OE 21 CE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO CO AMAPÁ, usando das atnbuições 
que lhe são confendas pelo art 119, inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapá. cfc o art. 46, da Lc1 n• 0338. de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0548. de 13/01/05; 4887, de 1\/11/05 e 0006, de 09/01/07, 
e tendo em vista o contido no Ofício n• 1419/2007-Gob/Sims, 

DECRETA: 

Art. 1 • Ficam extintos 04 (quatro) cargos de Gerente 
Operacional de Centro de Mob>lJzação Social do Projeto· "Revitalizaçõo dos 
Centros de Mobili:toção Social", Código CDS-1, da da Secretaria de Estado da 
!!!çlusão e Mobili.zacão Soc1al. 
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llr-t. 2" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

Mocopd. 21 de ~gosto de 2007 

DECRETO N" 3348 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNAI:>OR 1:>0 ESTADO DO MMPÁ, usando das atribuições 
que lhe s:lo conferidas pelo art. 119. tnCISO xxn. da ConstitUIÇãO do Estado do 
Amapá, c f c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0330, de 11 /0 1/0S e 0006, de 09/01/07, e tendo em vista o 
contido 1t0 Ofício n• 1419/2007-GQb/Sims, 

DECRETII : 
Ar-t . 1° Ficam extintos 02 (dois) cargos da Geréncia do Projeto 

~llcompanhomento e Monitoramento Estatístico de Migração", sendo: O 1 (um) 
de Gerente de Subgrupo de Atividades de Pcsqwsa e l::statislica, em ruvel de 
CDS-1, c O I (um) de Gerente de Subgrupo de AtiVIdades de Avaliação, em nlvel 
de CDS-1, da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social . 

llr-t. 2" l::ste Decreto entra em ~igor na data de sua publlcação. 

Mocopó, 21 de agosto de 2007 

DECRETO N" 3349 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNAI:>OR 1:>0 ESTAI:>O 1:>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapà, cfe o artigo 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo 
com a Lei n• 0793, de 31 de dezembro de 2003, tendo em vista o contido no 
Ofício n° 1419/2007-Gab-Sims, e 

Considerando a necessidade de prestar assessoramento ju ridico 
aos Conselhos Estaduais VInculados à Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social - SIMS; 

Considerando, ainda, a importãncia de realizar assessoramento 
juridJco as unidades ' 'inculadas à S!MS, 

DECRETII 

llr-t. 1" Fica instituída a Gerência do Projeto • llpoio Operacional 
à llssessoria Jurídica· , subordinada a Secretaria de Estado da Inclusão c 
Mobilização Social, com o objetivo de ampliar o atendimento das atividades de 
orientação jurídica no ãmbito da Secretaria. 

Ar-t . 2" A Gerência do PrÓjcto terá sua vigéncia até 31/12/2007. 

llr-t . 3" Fica atribuida à Gcrencia O 1 (uma) gratificação tempo
raria, em nível de CDS-1, para o Gerente do Projeto. 

llr-t. 4" Este Decreto entra em vigor na data de sua publlcação. 

Mocopd, 21 de de 2007 

DECRETO N" 3350 DE 2 t DE AGOSTO DE 2007 

O 60VERNAI:>OR DO ESTAI:>O 1:>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e de acordo com 
o Decreto n• 3349, de 2 1 I 08/07, tendo em vista o contido no Ofício n• 

1419/2007 -Gab-Sims, 

RE SO LV E: 

Nomear Walquiria dos Dores da Gamo para exercer o cargo em 
comissão de Gerente do Projeto • llpoia Operacional à llssessorio Jurídico". 
Código CDS- 1. da Secretaria de Estado da Inclusão e Mob1llzação Social. 

Mocapd, 2 1 de agosto de 2007 

DECRETO W 3351 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

_ O GOVERNADOR 1:>0 ESTAI:>O CQ J.MAPÁ, usando das atribuições 
que Ih~ sao eonfendas pelo .art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapa. cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997; a Lei n• 0793, de 
31 de dezembro de 2003, tendo em vista o contido no Ofício n° 1419/2007-
Gab/Sims, e 

. Considerando a necessidade de coordenar, no ãmbito da 
Secretana de Estado da Inclusão e Mobilização Social, o uso da Tecnologia da 
Informação, · 

DECRETII 

llr-t. 1" Fica mstituida a Gerência do Projeto "Tea1ologia do 
Inf~nnoção", subordinada à Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização 
Social, com a fin~td~dc ~e promover condições para que seja suprida a 
demanda de cnaçao, IIllplcmentação e manutenção de sistemas 
mfo~atJ~dos; manutenção c implementação de redes l óg~cas, no que diz 
rcspetto a sua parte estrutural e de servidores, suporte a usuarios· 
manutenção ~o parque de informática, bem como a elaboração de projetos d~ 
TIC ffccnolog~a de Informação c Comunicação). 

llrt. 2" A GerênCia de . Projeto terã sua vigência até 31 de 
dezembro de 2007 

Ar-t. 3" Ficam atribuidas à Ocri:ncia 02 (duas) gratificações 
temporárias, em nível de CDS- 1, para os Gerentes Operacionais do Projeto. 

llr-t. 4" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Mocapd, 

DECRETO W 3352 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 
O GOVERNADOR 1:>0 EST 111:>0 1:>0 IIMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX!l, da Constituição do Estado do 
Amapã, cfe o art. 46, da Le1 n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 3351 • de 21 f 08 /07, e tendo em vista o contido no Ofício n° 
1419/2007-Gab/Sims, 

RESOLVE: 
Nomear Luiz Goudêncio Pereira de Souza para exercer o cargo em 

comissão de Gerente Operacional do Projeto "Tunologio do Informação", 
Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social. 

Macapá, 21 de ago~to de 2007 

DECRETO N" 3353 DE 21 DE ACOSTO DE 2007 
O GOVERNAI:>OR 1:>0 ESTAI:>O 1:>0 AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo an. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 3351 • de 21 . I oS/07, e tendo em vista o contido no Ofício n• 

1<419/2007 -Gab/Sims, 
RESOL VE: 
Nomear F®rício llugusto dos Reis Brlcio para exercer o cargo em 

comissão de Gerente Operacional do Projeto "Tecnologia do Informação", 
Código CDS-1 , da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social. 

Mocopá. 21 de 

DECRETO W 3354 DE 21 

de 2007 

DE AGOSTO DE 2007 

llltera o art. 3° do ~to 0330, de 
11 de Janeiro de 2005. 

O GOVERNAI:>OR 1:>0 ESTAI:>O 1:>0 AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Arnapá,~ndo em vista o contido no Oficio n• 1419/2007-Gab/Slms, 
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DECRETA : 

Ar1. I 0 O art. 3°. do Decreto 0330. de li de janeiro de 2005, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 3" F1cnm atribuídas a Gerência 02 (duas) 
gratificações temporárias, ass1m discnminadas: O I 
(uma), em nivel de CDS· I, para o Gerente Geral e O I 
(uma). em mve1 de CDS- I , para o Gerente de 
Subgrupo de Atividades de Planejamento.• 

Ar1. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua pubücação. 

Mocapá, 21 de agosto de 2007 

vECRETO N" 3355 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe sào conferidas pelo art 119, inciso XX!!, da Constiruição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Le1 n' 0338, de 16 de a bnl de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 0330, de 11/01/05, alterado pelo Decreto n• 3354, de 21 I 08 /07, 
e tendo em vista o contido no Ofício n" 141 <J/2007 -6ob/Sims, 

RESOLVE : 
Nomear Helen do Socorro Souza Atcíde para exercer o cargo em 

conússão de Gerente Geral do Projeto ·Acompanhamento e Monitoramento 
Estatístico de Migração", Código CDS-1 , da Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social 

Mcccpó, 21 de de 2007 

6ovcrnodor 

DECRETO N" 3356 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atributções 
que lbe são conferidas pelo art. 119, mciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá , cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997. de acordo com o 
Decreto n• 3328. de 21/ 08/07, e tendo em vista o contido no Ofício n° 

1418/2007 -6ob/Sims, 
RESOLVE : 
Nomear Jccimor Monteiro Alves para exercer o cargo em 

comissão de Gerente Operacional do Projeto "AssessoramEnto o ProgrcmGs, 
Projetos, Benefícios c Serviços", Código CDS - 1, da Secretaria de Estado da 

Inclusão c Mobil>zação Soc1al. 

Maccpá, 21 de agosto de 2007 

DECRETO N" 3 3 57 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, mciso XXII, d~ Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n' 0338. de 16 de o.bnl de 1997, e de acord~ com 
os Decretos n"s 0974, de 31/01/05 e 0006, de 09/01/07, e tendo em VIsta o 

contido no Ofício n° 434/2007-SEDDS, 
RESOLVE : 
Exonerar Roscnc Rodriguu Bastos do cargo em comissão de 

Gerente de Subgrupo de .AtiVIdades JuridJcas do Projeto "Acesso", Código 
CDS-2, da Policia Militar do Estado do Amapá, a contar de 03 de agosto de 

2007. 

Macopá, 2 1 de aS:osto de 2007 

DECRETO N" 3358 DE 2 1 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbuições 
que lhe são confendas pelo art 119, inCISO XXV, da Consutu>çáo do Estado do 
Amapà, e tendo em vista o canudo no Ofício n° 1363/2007-Gob/Sims, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Mcrílio Br ito Xavier Góes, 
Secretária de Estado da Inclusão c Mobilização Social, da sede de suas 

atribuiçõ_e~: Macapá-AP, ate a c1dade de Brasaia-DF, a fim de acompanhar 0 
ExcelentJssrmo Senhor Governador, nos tüas 13 e 14 de agosto de 2007. 

Mcccpá, 21 de a~::osto de 2007 

DECRETO No 3359 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 
. _ O GO~ERNADOR DO ES\ADO DO AMAPÁ, usando das atribUições 

que lhe sao confcndas pelo art. 119, mciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapâ, e tendo em vista o contido no Ofício n• 1363/2007- Gob/Sims, 

RESOLVE : 
Homologar a des1gnação de Renilda Nascimento de Costa, Chefe 

de Gabinete, pelo exercício, em substituição, do cargo de Secretário de Estndo 
da Inclu são e Mobili2ação Social, durante o irnped1mento da titular, nos d.Jas 
13 e 14 de agosto de 2007 

Macapá , 2 1 de agosto de 2007 

DECRETO N° 3360 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ usando das atribuições 
que lhe são confendas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapa. e tendo em vista o contido no Offcio n• 669/07-GAB/SEINF, 

RESOLVE: 
Autorizar Alcir figueira Matos, Secretário de Estado da Infra

Estrutura. para viajar da sede de: suas atri'nuições, Mcenpá-AP, ati: as c1dades 
de Brasnic-DF e Rio de Janeiro-RJ. a fim de partjcipar do Scminório 
·obstáculos e Soluções para o Desenvolvimento de I nfra-Estruture", bem 
como receber o Prtmio de Destnque Nacional em Desenvolvimento Sustentável 
e Rcsponsnbilidade Social, respectJvamente, no periodo de 22 a 25 de agosto de 
2007. 

Macopá . 2 1 de ac:ost.o de 2007 

A 

DECRETO N" 3 36 1 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe: são conferidas pelo art. 119, tnciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapi>., e tendo em vista o contido no Ofício n• 669/07-GAB/SEINF, 

RESOLVE : 
Dcs1gnar Ednson Cordeiro Pene Chefe de Gabinete, para ex<'rc:c:r, 

acumulativamente e em subsllNiçâO, o cargo de Secretário de Estado da Infra
Estrutura, durante o impedimento do t1tular, no periodo de 22 a 25 de af<osto 
de 2007. 

Macapó. 21 de agost.o de 2007 

DECRETO N" 3362 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribUIÇõe• 

que lhe são conferidas pelo art. 119, tnciso XXII, da ConstitUição do Estado do 
Amapá, c/ c a Lei n• 08 11, de 20 de fevcrell'o de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 0994, de 31 de 1ane1ro de 2005, c tendo em vista. o contldo no 

Ofício n• 061/07 -6A8/SEDG. 
RESOLVE: 

Nomear Mário Rcber1o de Silvo Gomes, ocupante do cargo de 

1
\gente Adnúnistrativo, Classe S. Padrão 111, pertencente ao Quo.dro de Pessoal 
do cx-Territõrio Federal do Amapá, para exercer a função com1sSionada de 
Assistente de Atendirnento/Coordenadona Geral de Atendimento, Código CDI-
2, do Sí•tema Integrado de Atendimento ao Cidadilo, a contar de 13 de agosto 

de 2007 

Mccapó, 21 de agosto de 2.007 
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DECRETO N" DE 21 DE AGOSTO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso xxn, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Proc~esso - Protocolo Gltrai/SESA n• 
2006/78268, 

6\J~erra a participar de Estágio em Residência Médica em Pediatria, na 
Faculdade de Medicina de REIMS, na França, no periodo de 01 !um) ano, a 
contar de 03 de novembro de 2006, sem prejuízo de seus vencimentos 
mensais. 

Macapá. 21 d~e de 2007 

RESOLVE 

Prorrogar, a tê 03 de novembro de 2007, os termos do Decreto n• 

4836, de 31 d e outubro de 2005, que autorizou Lona Christine da Costa 

EDITAL N°. 020/07 

CONVOCAÇÃO PARA EXAME DE AmDÃO FÍ.SICA 

o SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO. no uso de su~ atribuições legoos e 
em cumprtmento as normas previstas no crtigo 37. incisos 
I, II e V!TI da Constituição Federal de 05 de outubro de 
1988, bem como na Le1 n°. 0863 de 23 de março de 2005 • 
Lei Orgânoca do Policia C1vil do Estado do Amapá, e de 
acordo com o Editei n•. 001/06- SEAD/GEA, publicada no 
DOE n•. 3725. de 16 de março do 2006, relativo à 
reali1oçõo de Concurso Público destinado a selecionar e 
formar candidatos poro provimento de vagas para o cargo 
de AGfNTf DE POLÍCIA é OFICIAL DE POLÍCIA do 
Ouadro Pernta~ente de Pessoal Civil do Estada dº 
Am~. Alteraçao ao Edital 001/06. Publocado no DOE n". 
3737. de 03 de abril, de 2006: Edital n•. 002/06, de 10 
de maio, publ1tado no DOE n• 3760, datado de 10 de mo1o 
de 2006; Edital n° 003/06, de 28 de Junho, publicado no 
DOE n•. 3797 de 03 de JUlho de 2006; Edital n•. 004/07. 
de 20 de abril de 2007, publicado r.o DOE n•. 3990, de 23 
de abril de 2007; Edital n°. 005/2007, de 04 de mcuo de 
2007, DOE n".3999 de 07 de maio; Ed1tal n°. 006/07. de 
10 de maio de 2007. DOE n•. 4006, de 16 de maio de 
2007; Ed1tal n° 007; Edital 006/2007, de OI de junho. 
DOE n°. 4019, de 04 de junho de 2007; Edi tal 009/2007 
de 05 de junho de 2007, DOE n".4021. de 06 de junho de 
2007: Edital 010/2007 de 05 de julho de 2007. DOE n•. 
4042, de 06 de julho de 2007; Edital 011/2007 de 06 de 
julho de 2007, DOE n•. 4042 de 06 de julho de 2007, 
Edital 012/2007 de 07 de julho de 2007, DOE 4045 DE 
11 DE julho de 2007: Edital 013/2007 de 09 de julho de 
2007, DOE n•. 4047 de 13 de julho de 2007; Edital 
014/2007 de 18 de julho de 2007 DOE 4054 de 24 de 
Julho de 2007; Edital 015/2007 de 24 de julho de 2007 
DOE de 23 de julho de 2007 DOE 4054 de 24 de julho 
de 2007, Edital 016/2007 de 01 de agosto, DOE n•. 4063 
de 06 de agasto de 2007: EditaiS 017 e 018/2007, 
publicados na DOE n°. 4071, de 16 de agosto e Edital n°. 
019/2007. de 20 de agosto de 2007. 

RESOLVE: 

CONVOCAR poro o Exame de Aptidõo Física o< 
candidatos relaCionados no anexo deste Edital. habilitados 
na prune.ira fase -provo. objetiva e opfos no Exame de. 
Higidez do Concurso Público para o provnnento efetivo ao 
cargo de Agente de Policia. conforme Capitulo XIV • DO 
EXAME DE APTIDÃO FÍSICA -Edital n•. 001/2006, 

de ilbertura. 

I • DA CONVOCAÇÃO 
c A.. 

O exame de ilptidi!o Física será realizado na cidade de 
Macapó/AP, na dias 30 e 31 de agosto2007 . 

l. Os candidatos convocadas deverao apresentar-se no 
local. data e horário especifiCada no Anexa I deste Edital. 
munidos de documento oficial de identificação. 

2 . Não haverá exame de Aptidão Fls1ca fora do local, data 
e horário preestabelecidos. 

3. Não haver<! seg\lnda chamada sob h1pótese alguma 
implicando o ausência do candidato na S\JO eliminação. 

4. O Teste de ilptidi!o Fís1ca terá caráter un1camente 
elimino.t6rio e os condtdotos serão considerados aptos ou 
inaptos, tendo em vtsta a co.pocidode mínimo necessária 
para suportar. físiCa e organic0111ente. as exigêncoas do 
Curso de Formaç<lo Policial Profissional. referidas no 
Capítulo XVIII. do Edita l de Abertura, e do desempenho. 

eficiente. ~as funções policiais. devido o no1ureza do 
cargo. 

5. Os casos de alterações orgânicos (estados menstruais, 
indisposições, caibros. contusões, gravidez, etc.). bem 
como qualquer outra condição que impossibilite o candidato 
de subi'Ttete.r-se aos testes ou diminua sua capoc.idade 

tls1ca e/ou orgâniCa, nõo serão levados em consideraçao e. 
portanto, nenhum tratamento diferenciado será 
concedido. 

6. O candidato deverá apresentar-se nos dias e local 
especificado no anexo I deste ed1tal munido de documento 
ofiCial de identidade. 

7 . Os trajes e calçados para a roali1aÇÕo da prova de 
capacidade física suão de livre C$Colho dos 
candidatos. 

II - DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA 

O Exame de ilpt1di!o Físi<a constará de 5 (cinco) testes 
práticas poro o sexo masculino e 04 (quatro) testes poro o 
sexo fe.nunino. obedecendo a ordem o segurr e:: 

I. Teste de equilíbrio: 

2. Teste de abdominais; 

3. Teste em borra fixa (somente poro o sexo masculino); 

4. Teste de impulsõo horizontal: 

5. Teste de resistência aeróbica: corrida de 12 (doze) 
m1nutos. 

Seró consrd~rado apto no Exame de Aptidão Física 
somente o condrdcto considerado apto nos cinco testes 
fis1cos (04 para o sexo feminino) descri tos acima. O 
cand1dato considerado inapto em um dos cinco testes 
físicos relocioMdo$ no subitem ohterior estará elimiMdo 
do Concurso, nõo podendo, inclusive, permanecer no local 
de realização dos testes subseqüentes. . ,..... 

TESTE DE EQVIUBRIO 

A preparação e a execução para os candidatos de ambos as 
sexos consistirão de: 

Posiçao inicial: na solo, em pi. desrolço, pés para~los 
antes da trave de equilíbrio. 

ExeC\Jçilo: o cond1dato deverá cominhar, apoiando 
calcanhar e ponta de pi, sobre uma trave de equilíbrio com 
as dimensões de 4 metros de comprimento, 30 
ce.ntíme.tros de altura e. 10 ce.nthnetros de klrgura até. o 
sua me.1cide.; quando atingir esse ponto de:verd executar um 
g~ra de 90 graus e oaminhar lateralmente. até o final do 
percurso, no tempo nviximo de 5{cinco) minutos. 

Não será permitido oo candidato, quando da realizaçõo do 
Teste de equilíbrio, tocar com o(s) pé(s) o solo. ou com 
a(s) mé!o(s) o solo ou a trave após o início da prova, bem 
como re~ber qualquer tipo de ajuda físiro ou qualquer 
outro artifício poro seu auxrlio no teste.. 

A desempenho mínimo exigida está aprescnt<1da no 
quadro abaixo: 

r;NDIDATO DISTÂNCIA MÍNIMA EXIGIDA 

Masculina 4,00 metros 

L Feminino 3,50 metros ------' 

5erd concedida uma segunda tentativa ao candidato que 
não obtiver o desempenho mínimo na primeiro. 

O candidato que não atingir a performance mínima 
estabelecida na quadro acima, na segundo tentativa, ser<! 
considerada inapto e estará eliminado do Concurso. 

TESTE DE ABDOMINAIS 

A preporoçõo e a execuçõo poro os candidatos de ambos os 
sexos consistirõo de: 

Posição inicial: O candidato deitará em pasiçõo decúbito 
dorsal sobre uma superflcie plana com os dedos das mé!os 
entrelaçadas na nuca. os joelhos flexionados formando um 
ângulo inferior a 90 graus, a planto dos pés em contato 
com o solo e afastados ati a largura dos ombros. O 
avaliador deverá manter o.s pis do condtdato em contato 
com o solo e presos poro não escorregar. 

Execuçõo: O candidato e~vará as costas do solo, 
flexionando o tronco e o auadril até os cotovelos tocarem 

nos joelhos, voltando à posiçao inicool, repetindo o 
movimento tõo depressa e tantas vezes quantas forem 
possíve1s até otingír o performance mínima, no tempo 
máx1mo de 60 (sessenta) segundos a , conforme quadro 
OboiXO. 

Não será permitido ao condidato. quando da realizaçao da 
Teste de abdominal. receber qualquer tipo de ajuda física 
ou qualquer outro artifício poro seu auxilio no teste. 
Será C<Jncedida uma segunda tentativa ao candidato que 
nõo obtiver o desempenho mlnima na primeira. 

O candidato que nõo atingir a performan<e mínima, no 

seg\lnda tentativa. será considerado inapto e estará 
eliminado do Concurso, 

TESTE EM BARRA FIXA 

Para os candidatos da sexo masculino 

Para os candidatos. a preparaçõo e a execuçõo do teste em 
barra fixa consisttrão de: 

Paslç<!o Inicial: o cand1dota deverá dependurar-se na 
borra com pegoda em pronaçõo (dorso das mõos voltado 
para o condi dOto). mantendo braços estendidos e. quando 
autorizado, deverá iniciar a execuçõo. 

Execução: iniciar o movimento com a fleJ<õo dos cotovelos 
ati que o que1xo ultrapasse a parte superior da borra, 
estendendo novamente os cotovelos e voltando à postçõo 
i,iciol, sendo ossim considerado um movimento eompleto 
(uma flexão dos cotovelos). O movimento só se completa 
com a total extensão dos cotovelos. 

A nõo extensão total dos cotovelos e início de nova 
execuça'o caracteriza movimento incorreto e não é 
computada na performance do candidato. 

Não ser<! permitido ao candidato quanda do reahzação do 
Teste ·em borra f1xa: 

a) Tocar com o (s) pi(s) no solo após início das execuções 
(é permitida a flexõa de perna(s) poro ev1tar o toque ao 
solo). 

b) Receber qualquer tipo de aJUda flsica. 

c) Utilizar qualquer artiflcio pore proteçõa das mãos 
(exeeto poro cobrir ferimentos). 

d) ~poiar o que.ixo na barra. 

A pertormCII\Ce mínima exigida est<l apresentada no 
quadro abaixa: 

CANDIDATO NÚMERO DE REPETIÇÕES 

~---------+----~(B~~~~~A~) __ __ 

Masculono 4 (quatro) 

O desempenho mínimo exigido na teste de borra fixa será 

1 
de 04 repetições do movimento completa. 

Será concedida uma segunda tentativa aa candidato que 
nao obtiver o desempenho mínimo "" primeira tentativa. 

O candidato que não atingir a performance mínima. na 
segundo tentativa. será considerado inapto e. estará 
eliminado do Concurso. 

TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAl 

A preparaçãa "a execução do teste de impulsõo hori1ontal 
para os candidatos de ambos os sexos consistirão de: 

(' ...... 
Poslçõo Inicial: Em pé, parada. com os pés apoiados na solo, 
paralelos entre si e atrás da linha de partida morcada na 
solo, sem tocá-lo. 

Exe C\Jçi!o: Ao sinal da avaliador, o candidato deverá saltar 
no sentido horizontal à. frente. com os dois pés. te.ntando 
alcançar o ponto mais dist011te pos~ível. Serão permitidas 
a flexilo do joelho e a movimentação livre dos braços. 

O salto iniciado Q\le t ooue a linha de partida (queimar\ 
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será contado como tentahvo 

Nilo será permitido ao cCllldidoto. quando de realização do 
teste de impulsilo hor.zontol. receber qualquer tipo de 
OJUd<l físico nem utd•zor quolquu ~qu•pomento (aporelho 
ou mot~r>al de owclho d lmpuls<ío) ou qualquer outro 
ortiffcio paro se.u auxílio no teste. 

A d.stôncio soltado suá med•d<l do l•nho de port1da até o 
morco otu>g1d<l pelo porte ont~rior do pé ou por outro 
port~ do corpo que mc11s se oproximorda l•nho de portoda 

Será concedoda umo s~gundo t~ntotivo ao C411did<lto que 
não obtiver o des.,mpenho mínuno no prnneoro. O mtervolo 
entre o pruneira e a segundo tentotovos será de I (um) 
minuto. 

A porformonce mín1mo exigld<l estd apresentod<l no quadro 
abaixo: 

CANDIDATO DISTÂNCIA MÍNIMA EX .>IDA 

1.50 metros 

J 1,30 metros 

O candidato que não ot1ngir o performance mlnomo 
estabolee~da aCima, na segunda tentativa, serd 
considerado inapto e estará elo minado do Concurso. 

TESTE DE RESISTÊNCIA AERÓBICA (TESTE DE 
COOPER) 

11 preporoçlro e o execução do teste de corr.da de daze 
minutos. para os candodotos de ambos os sexos consost.ré!o 
de: 

Posição inicial: em ~. parado e otrés da linho de partido 
morcod<l no solo, sem tocá-lo. 

Execuçi!o: ao s1nal, o candid<lto deverá percorr~r o 
dostône~a mínima ex1g>do, no tempo máximo de 12 minutos. 

O cond1d<lto, durante os 12 minutos, poderâ deslocar-se 
om qualquer r.tma, correndo ou caminhando, podenda, 
inclusive, parar e depois prosseguir 

O 1nCcio e o té.rtnmo do teste s~rõo deterrntnados pelo 
eoordeMdor da teste por meio de sonal sonoro. 

Nilo seró permitido ao cand1dato quando da real izoçilo do 
teste de resistência «róbica: 

o) Depois de inic1odo o teste obondoMr a p•sta sem a 
autorização do avaliador. 

b) ~locar-se no sent1do progreSSIVO ou regressivo ap6s 
f1ndos os doze minutos, sem o autorização do avaliador. 
c) Dor OU reCCW qualquer t opo de OJuda física (como 
p.JXar. omp.Jrrar. carregar, segurar na mõo. e!<.). 

d) PratiCar qualquer ato de deslealdade com candodato 
concorrente. 

A ~rformance mínima exigido estó apresentado nos 
guodros abaixo· 

Tem 

............ 
I--

femULINI I '--

FAIXA ET ÁJUA I OIST ÂNCIA MlNtMA EM lo\ETI>OS 

Até Ce 26 
Z5 o lO .... ---

2300 2200 

1100 1600 

-

o .. )t 
• )5 .... 

I 2100 

I 1500 

"' . )l:t bc 41 
40 a "'5 .,.., 

000 1900 2 

00 1300 ·~ 
O condidcto quo não Cltfnglr o performance mínima 
estabelecida nos quadros ocomo, não terá segunda 
tentativa, senda consoderada onopto o. portanto, el1m1noda 
do Concurso. 

O Exame de 11pt1dilo Físoca suá aplicado por Bonca 
Examinadora des•gnado pela Com>ssõo Contrai do 

Concurso 

Caberá à Com•ss3D Central do Concurso det1d1r sobre 
quaisquer imprevistos ocarr•dos durnnte o toso dos testes 

fi socos. 

Imediatamente opds a reohzação dos testes ffs~tos, os 
candid<ltos considerados aptos, poderõo ser sub,.,tidos o 
~ame tox~eológ~eo, que serei proced1do por equipe médico 

des1gnod<l pela Polícia Civ1l 

A coleto de urina dos condod<ltos sere! of~tuado no loc.al 
dos testes por oquipe ~sognado pela equ1pe médico 

0 co.ndodoto que obtiver resultado pos•tovo no exame 
toxológico seró prontamente elom nado do Concurso 

PúbliCO. 

Mocapci, 20 de a90sto de 2007 

L\:1"'~ 
WCUN&TON DE CARVALHO CAMPOS 
Secretário de Estado do /ldm'"1stroçõo 

Presodonte do ComiSsão ' 
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ANEXO I - EDITAL N" . 020/2007 

CONVOCAÇÃO PARA EXAME .DE APTIDÃO FÍsiCA 

DATA: 30 e 31 de agosto de 2007. 

LOCAL: ComAnda Geral do Policio MllltOI'. 

ENDEREÇO: Rua Jovlno Dlnad. s/n. Beiral. 

HORÁRIO: 7h 30min 

Cio 

102 

rwJ' 
lo4 
lo5 
106 

~? 
108 

109 

113 
I--

~ 
115 

CU& rm-
~ 

119 

120 

~2 
'123 
~ 
125 

126 

127 rm 
129 

130 

131 

132 

133 
134 
137 

136 
140 

Nome 

S1lv•a Maria Ramos lllves 

Germon Javier Lao U Junio 

Benedito Alexandre Rodr•9_ ues Laboto 
Bor~gt 

Cor mo 

Andrea Patrício de Freitas 
Rafael Lutiani Cordeoro da 

Robolono Viegos Alcolumbre 

Lodo Marile_ne AraÚJO Dias 
Ub>romlson do Solvo Macedo 

Mareio J ~Imo do Silvo P1<a nço 
Morcilene Nascimento da Si 
Domingos sóvlo do Carmo L 

'"" -,-------l 
acerda 

sóvio ~9" Rio M..ndonça Nascimento 
D1e~ Neris Isidoro 
Sheila da Cruz das Santos 

Rosembt.rg Pi~iro Mont~• r o 
Lucolia Rodr.gues uma Ltit 

Mary Lnna de J eS\ls 

~rone.Marieta Edw1d9t.5 do Olivo1ro Lucien 
Cloudete Ferreira Mociol -
Lidione Santos d<l Cunho 

Jefferson Andrt do Silva F erreiro 

Alex Sandro de Melo Pontoj a 
Vagner Andrt Silvo da Silvo 

lldison da Silvo Furtado 
Roven1a She.olo Moto Maciol Marbo Solvo 
My~e La~ M..ndes 

Doyse Mar•~ de Oloveíra Co mpos 
Admison Jean Cobro! de So UZO --
~Jdoizo Jerônimo Silveirel 

Eliene Seno de Vilheno Borb OSQ 

Francisco Murilo da Silva 
ZLnaide Palheta Mirand<l 

L:IJ:o~7~~ 
WELINGTON DE CARVALHO CAMPOs 
Secretdrio ~Estado do Adm1nistraçi!o 

Presidonto da Comiss<ío 

EDITAL N°. 030/2007 

RESULTADO DO CURSO DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 
PSICOLDGICA 

CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de svas atribuiçõos e na qualodode de Presidente da 
Comiss<ío Organizadora do Concurso Públ~to Estadual. poro 
ingresso ao provimento dos Çqrgos de Medico LN/sta ! 
Peritp Crímioai-NMI ~. pertencontes oo Qu<>dro de 
Pessoal d<l eQJJg~ TfCNICQ CIENrlfiCA, conforme 
dosposto no Docreto n•. 1369, de 28 de maio de 2004, 
p.Jbhcodo na Didroo Ofocial do Est ado n°. 3287. dotado de 28 
de ma1o ~ 2004; Edital n•. 004/04. do 16 ~ setembro de 
2004, publocodo no DOE n•. 3363, datado de 20 d" setembro 
de 2004; Edital n•. 007/05, d~ 17 de janeiro de 2005, 
public:ndo no DOE n•. 3441, dotado de 17 de JOneiro de 2005, 
segundc i\ TA da dia 25 de janeiro de 2005, quarto i\ TA do 
d1a 28 d~ janeiro de 2005, publicados no DOE n•. 3496. 
datado de 11 de abri l de 2005, Ed•tol n• 008/05, de 16 do 
Inalo de 2005, p.Jblieodo ,., DOE n" 3520, datado de 17 de 
maio de 2005 e Edital 009/05, 21 de outubro de 2005. 
publicado no DOE n•. 3624, de 25 de 10 de outubro de 2005; 
Ed1tal n•. 010. de 25 de outubro de 2005. publicado no DOE 
n° 3632, de 26 de outubro de 2005; Edotal n°. 011/2006, ~ 
13 ~ Jone.oro do 2006. publicada no DOE n•. 3685, de 17 de 
jone>ro de 2006; Edit01s n°. 012, 013/06 e 014/06, de 20 de 
mnrço de 2006, DOE n°. 3736 de mooo de 2006; Edito! n•. 
015/06 de 03 de obr~l, DOE n•. 3737, de 03 do abro I; Editais 
n•. 016/0ó, 017/06 e 018/06 de 19 de junho, DOE n• 3768, 
de 20 de junho; Edital 019/06 de 21 ~ junho , COE n•. 3795, 
de 29 de junho 2006; Edital n•. 20/06 de 15 de setembro, 
DOE n•. 3851, de 19 de setembro de 2006; Edital n•. 021106, 
de 22 ~ novembro, DOE n•. 3891, de 22 de novembro de 
2006; Edital n•. 022/2006, ~ 19 ~junho, DOE n• 3788, de 
20 de JUnho ~ 2006; Edital n•. 023/2007, ~ 29 de abril, 
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DOE n•. 3989, de 20 de obro I de 2007. Ed•tal 024/07, de 11 
~ ma1o. DOE n•. 4006, de 16 de mo•o de 2007; Edital 
025/2007. de 05 de junho de 2007. DOE n" 4021 de 06 de 
junho d" 2007; Edital 026 e 027/2007 de 31 ~julho, DOE 
n•. 4059 de 31 de JUlho; Edotal 028/2007 ~ 09 de agosto, 
DOE n•. 4067 de 10 de agosto de 2007 e Edito.! n•. 
029/2007. de 16 de agosto~ 2007 

RESOLVE: 

TortiOI' Público o resultado do CUrso de 
capocitoç<ro e Avalloçlro Psicológico, encaminhado através 
do Ofício n•. 116/2007 - AIFII. dos cond1dotos oboixo 
relaCionados, optas em tod<ls os fo.ses e obedecendo o ordom 
de classificação. conforme capítulo XVI - DO CURSO DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL. do Ed1tal 004/2004 - de 
Aborturo. 

Cio 
I--
4 
r-
5 

6 

7 

8 

Munlclpio do LOI'onjol do J orí 

Perito Criminal - E~nhoiro Civil 

----~ - - 3 esultado 

Flóvio Machado Cambraia Aprovado 

Aprovado 

Porlto Criminal - Engenheiro Florutal 

Nome 

R1nã Celeste Rodngues Gemaque 

Munlcfplo de Oiapoque 

Perita Qoiminol - Engenheiro Civil 

N 

CésOI' Augusto Quo~roz Nascimento 

Chorlts Moisés Pt.~xoto do Costa 

Ed•en do Socorro Serro PeM 

Er•ck Almeida. Ribe•ro 

ntes 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

.4provodo 

Paulo Sérgio da Sdvo Be Aprovado 
--:------L~ 

~ Mocapd 20 ~ a90sto de 2007. 

'-'-J, ,t-:-~-~ 
WELINGTON DE CARVALHO CAW'OS 
Secretário de Estado do Admonistraçõo 

Pre,dente da ComiSsi!o 

COMISSÃO PERMANENTE DE L/CITA(A-0 

L/:.18666. 93 e Al.TF.RAÇÕES 

IRT :U- INCISO !r 

Ratifico 

Secrttârto dt! ú tadn da .-ldnrlnistr(lriío 

JUSTIFICA Til:~ v• 0116 2fllr - CPLSEAD 

•ISS UNTO 
PROCESSO 
PEll/DO DE COTA( 'ÃO 
rOR.\'F:CEDOR 
VALOR 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
}(}()lt~8301 

!185 /}(}()7 
I . S. PANTO/,J 
R~- 228 . ./9R.36 f{)u:cntus r 

I'Jnl~ r Otto ~fi/, Qua.'rocentos e iYO\-'i!ntn c Otto reui3 e 

Trmto e S,u reniOVO>) 

Suhmttcmos a '·ussa &celincia U 
pr~untt J0STIFICA11i',t paro Rat•flcaçfio. •stando o 
tffjprsa em apreço rtlpoldoda 110 rnntrutu n• 0/{J.l(l()6. 
SéAD. qur tem funda,,emo /~gol o d1spo.ttt> na Art. 37 
/nnw 1/ da Constituiçflo Federal. Art /19, Inciso XXI'll 
du ('on<tllwção tlu Estado do Amapd ~ Art }.1 Incisa !I' da 
I c i n• 8666: '9.l r suos alterações posteriores. com u 
finahrlode dt ~ustear despr1m ~..-om serviços prtstndos pela 
tmpresa r s I'ANIOJA de l.lfflf"':O. Ca!IS!I'VOÇI!O _nos 
!kaetaflas SEAD. SEFAZ • Rf.PRESF..VT,t('AO DO GEA 
&\f S.4NTAN.4 .·IP nos mes•s de Julho. Oflo•tn e setembro 
de 1007. por moti,·o dn ltclloçllo tncontra·se em 
a11domento.cncerrondu o rtferido ~onlrato onim que ,,ejo 
concluído o licito(·ào, CUJ!!...J!_OfE!.....!!!E!J.!!! R5 118 ./98.16 



Macapá, 21.08.2007 

(fJu:ento.t e I 'in r e r Oito Mil, Quatrocemos e l \ 'O\"l'nta ~ 

Oito reais e Trima e Seis Cemavos I 
Rf!,·nrrenw.'í o esre desi?,nü>. em face do 

empresa já prc.ttar n re,fortdo serl'iço. E-Stando no agunrdo 
da licitação em andamento. cujo preço prnttc:ado (; 
ex~qriivel. com experif ncitl no rumo. 

Diaul<' do c:rpnsto. levamos a A.uessona 
.lurídu..·a J:N.~ra anált.rc c parecer. em seguida o l 'ossa 
Ratiflcnçàn, remetendo logo opôs a public-açtio nu 
Imprensa Ojicial do Estado. 

Cumpre·sí! dessa forma as exrginclas do 
Art. 16 "" l. ei 11666 93 

MuMpá·A P. 21 de agosto de ]007. 

Enoiiaf 1 ~Ff!:::,da 
Presid:,~,: f~'~~:..'>'EW 

(Setiãp~~-= ~1 
Rodolfo-~es d~ilv~ .__ ' 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços n• 007/2007-CPUSETRAP 

OBJETO: Contrataçlo de Serviços de Manutençao 
Mecânica para os Equipamentos de Pavlmentaçao 
Asfáltica, pertencentes a SETRAP. 

A Secretaria de Estado de Transportos, através da 
Comissão Permanente de Llcltaç:lo, por conveniência e 
oportunidade resolve ADIAR a o em eplgrafe do dia 
20/08/2007, para 10/09/2007, • 09:0 h, na sala de reuniões 
da SETRAP 

Trabalho e Empreendedoris~~ 
· Maria Anésia Nunes 

COMISSÃO ESPECIAL DE UCIT AÇÃO 

DESPACHO AOJUOICATÓRIO 

A S!:CRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO. com base na Lei 8 666/93 e suas tespectrvas 
a lerações, lendo em V1SI3 o resuliado do Procedimento L1cita:6no na 

1 Mooa <!adc Ca~ta Ccnvite n'. 0312007. que rem como objeto a ConrataçOO de 
empresa espec10lizada pata pteslação de se<v.ços de cf>g rtaçao, pata atuar na 
manutcnçoo de dados pai a halillilaçllo do seguro desemp<ago e lnte<med13Ç30 
de mao de obra, nas uncades que compõem o Sislema Público de Emprego, 
Trobalho e Renda (SINE CENTRAL. SINE Santana e Central do Trabalhador 
Auli>nomo) da Secretaria de Estado do Trabalho c Empreendo<tsmo-SETE. 
lendo como adjud;cada a Firma. FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS L TOA. 

TOTAL DA CARTA CONVITE: RS 53.979,15 (CinqOenta e 
trê~ mi1 noveeentos e setenta e nove reais e Qui~ze centavos), 

CO~IISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

Cana Convite N'. OJ/2007 -CELISETE 

Abertur.1. 17 de agoi1ode 2007 
Horo: 12 00 (DOZE) Horas 
Objeto Conua!açOO de Emp<esa Espeoafilada pota prestaç.lo de seMços de 
c g tação, po~a atuar na manutsnçOO de dados para habi'1laç<lo do seguro 
dese"1're9o e 10tennedi~ de mao de obra, nas Unidades ~uc compõem o 
S.stema Púbico de EmPiego, Tra!lalho e Renda (SINE CENTRAL, SINE 
Sanlal\a e Central do Trabalhador AuiOnorno). da Seaetana de Estaào do 
TrabaDlo e Emp<eendotismo·SETE 
Firma Vencooota FENIX SERVIÇOS ESPECIAL 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE UC[ACÃO 

A Seaetaria de Est.:ldo do Trabalho e Empreenaedorlsmo/SETE. a1ravôs de 
sua Ccmssi!Cl EspeCial de LICitsçQo-CEL. toma pub~oo para conheOmento 
~Interessados no ramo que rcafizará U:itaçao nos s!l)uontes termos. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Modalídooe: CARTA CONVITE N'. 0412007 .C E L/SETE. 
npo: MENOO PREÇO UNITÁRIO 
Data· 29 108/ 2007 
Hora 10.00 (DEZ). 

Objeto. Aquisiçao de Combustive~ para abastecer os veiculas a se<vfço dOS 
Centros Integrados de Atendimenlt> ao Trabalhador.CT/SETE nos Munir:lpbs 
de Ma capa e Santana, de a coroe com os ANEXOS deste convite . 

Local: CEUSETE. Rua Leopoldo l/achado n• 3055, esquina com Avenida 1' 
de Maio. bairro do Trem. 

As demais lnfonnaçoes e Edhal, encontram-se à d~ 
na SETE, no endereço acima, alll 24 [vinte e 
rnalizaçao do Processo Licitalórto. 

lo de 2007. 

EXTRHO DO CONTRATO roi" tS/2007/SETE 

I',U!TES: GOYER.'IO DO ESTADO DO AMAPÁ, atrav<• da 
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO F. 
t::MPRF.F.NDEDORISMO E J. C . . ~1. CARDOSO-ME. 

FUNDAMENTO lEGAL: : Es1< inllrum<nto multa do CO:'IVITE 
0712007-CEUSETE t fundament~ ~)t no Artico 22, lnci.so IJJ, § J' 
da Lc.i 8.666/93 t suu " lteraç~eoJ po•tuiores, Dt Lti 4320/64, Lei 
Complemtn. lar 10112000 c demwiJ norm.as que rrguh1m • matlrla. 

OWETO: O prcsenf(' Contrato ltm por objtco 1 lot.açAo dt 02 (dois 
} Hiculu.:s automotoru. de acordo com o d escrito no anuo I, parte 
intr~~:rantt da Carta Convitt n• 007/2007. 

VIGF.SCIA: O Praz.o de locaçfo t.ontat·)~HÍ da datA de ~s.sinatura 
ati Jl/1212007. 
no \'ALOR: o Yllnr global do prenntc contrato t de total de RS 
47.033,40 (quutnta e sere mil, trinto c rri1 rui1 t quarenta 
Cl:r'ltJI\'0$) 

DA DOTAÇÃO OR("AMt.:~TÁRIA: As dl"Sitc,:.s 4Jecorrentts destt 
Contra io corrtrlo • conta 101, Progntm:u de TrAbalho 
11.222.00111200!0000, t:ltmeatu dt Dr>ptsa 33.90.39, conrorme .'i ora 
dt Empenho 2007NE00352, emiridu '"' 12107/2007. 

D.\T,\ OE ASSTN,\TURk ll de julho d.Z007. 

SlCNATÁR!OSo Aninoram We Conturo MARIA ANÉSIA 
i\111\'ES, pela Controtante JOSF. CARLOS DE MELO 
CAilDOSO 

EXTRA TO DO CONTRATO N° 016/2007 

PARTES: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, através da 
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO E DIGIMAQ INFORMAÁ TICA L TOA. 

FUNDAMENTO LEGAL: O prosonta CONTRATO, 
fundamonta·so no Artigo 24, Inciso 11, da Lei 8.666/93 o suas 
attoraçOes postorlores, quo ..-go as LlcHaçõas e Contratos da 
Administraçao Publica. 

OBJETO: O presente Contrato tom como objeto a 
contratação de emprosa ospoclallzada, para locação (com 
lnstalaçAo) de uma máquina fotocopiadora Digital, incluindo 
material de consumo (exceto papol), reposição de poças, 
mio do obra (assistência cécnlca) o troinamonto dos 
sorvidoros que Jrao oporar o oquipamento, com as seguintes 
caracterlsticas: Máquina Copiadora Digital, Marca l'ansung, 
Modolo SCX-4216F, Série BIBL201567H. 

VIGENCIA· O prazo para oxecuçào do objoto doste Contrato 
se ré do 06 (seis) meses, a contar da assinatura do Contrato. 

DO VALOR: - A LOCATÁRIA pagará a LOCADORA pela 
locação da maquina o valor monsal do R$ 666,00 (seiscentos 
e sessenta e seis reais) O valor global do presente 
instrumento o de R$ 3.996,00 (três mil novecentos o novonta 
e seis reais). 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As desposas com a 
oxecução do prosento Contrato correrão no presente 
axorclcio, à conta d3 verba constante do Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 171 Programa do 
Trabalho 11333018025410000 
DATA DE ASSINATURA: 02do jutho do 2007. 
SIGNATÁRIOS: Assinaram este Contrato MARIA ANÉSIA 
NUNES, pola Contratanlo o JOSÉ ADRIANO AZEDO DE 
OLIVEIRA. 

~ustria e Comércio 

~~stião Rosa Maxlmo 

JUSTIFICATIVA N" 01212007/SEICOM 
PROCESSO N' 5000290/2007 • 
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO 
FUNDAMENTO LEGAL· Art 25. 11, ele art. 13, VI da ler n• 
8 666/93 e alterações 
OBJETO Par!Jcipaç:lo de Servidor no " 6' c onoresso Nacional 
do& Chefes de Gabinetes dos Podere& Públicos e Pnvados ", 
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promovido pela Associação Nacional dos Chefes de Gabinetes 
dos Poderes Públicos c Privados - ANCHEGAB. a ser realizado 
na cidade de Belo HonzontcJMG, nos dias 02 e 05 de setembro 
do 2007. 
EXECUTANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CHEFES DE 
GABINETES DOS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS -
ANCHEGAB 
VALOR: R$ 500.00 (0<>nhentoe tears). 
RECURSO. Programa de Trabalho 231220012001, Fonte 10 1, 
Elemento de Despesa 33.90.39. Nota de Empenho 
2007NEOD221 

Ratifico nos termo& do art 26, da L~i n• 8.666193 e 
alterações. 

Em. 15J08/2007 

~C/.,._ 
- Seeretário-SEIC~~ • 

Sen Socretáno, I 
Ju 1f.ca-se a presente d•spensa e~ favor de Assoclaçao 

Nacion dos Chefes de GablneiO$ dos Poderes Publlcos e 
Privados - ANCHEGAB, no valor total de R$ 500,00 
(Quinhentos reais). referente ao pagamento de inscrtçao para 
part rc1pação do tervidor Otni Miranda Alencar Júnior, no "6" 
Congresco Nacional doa Cheres de GabinetK doa Poderes 
Públicos e Privados", a ser realizado na cidade de Belo 
Hotizonte/MG, nos dias 02 a 05 do setembro de 2007. Havendo, 
portanto, invrabmdade de compotiçiio, encontrando amparo legal 
no art. 25, 11. ele art. 13, Vi, da Lei n•/ 8.666193 e aneraçõeo 
posteriores, caracterizando inexigibilidade de licttaçao 

Ante o expOSio, em cumprínento ao art. 26. da lei no 
8 666/93 e alterações, rogo a V. Exa , que se digne ralrftear a 
presente justificativa e determ1nar sua publtcaçâo no Diário 
Ofrclal do Estado para que se P<oduzam oous efeitos legars. 

Macapà-AP, 15 de agosto de 2007. 

(Ciência e Tecnologia 

Aristóteles Viana Fernandes 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃOISETEC 

AVISO OE ADJUOICACAQ 

A 5ecmtaria de Estado aa Ciência e Tecnologia, 
attavés de sua Comlss.ao Permanente de Ucitaçao, com base nos 
ans.38, VIl ele art.43, VI e 109, 1. b, da Lei n" 8.666193 e suas 
alleraÇj)es posteriores. e nas informaçlles constanles do PtoeêBSO 
n• 35.000.09712007- SETEC, dttldf odfudlcllr para empresa R. L. 
V. DE AZEVEDO, por tet atendido todas espedlitaçóes do Edital e 
ter apresentada a proposta mais vanlajosa, oferecendo o menor 
preço global, na ordem de R$ 27.000,00 {VInte o Sol• Mil Rooll ), 
prnstaçao de setviços grárrcos de produçao a lmpressao de 
1000(hum mil) oxemptams do livro ·o~gnNfk:o Soelo .. on~mtco 
do Setor Ofolro-C.rlmlto do Eor.do do Arm~'. 

Publique-se. 

AVISO O~ HQIIOLOGACÁO 

A 5ecmraria de Estado da Ciência e TacnoloQia, 
através de sua Comissao Permanente de Utitaçao, subsidiada nas 
lnformaçlles coostantes do Processo n• 35.000.19012003 - SETEC, 
111ferenle ao Convite 00712003/CPUSETEC. tendo cano objoto e 
prestaçao de serviços grárrcos de produçao e impressao de 
1 OOO{hum rrll) exemplares do i vro •cu.gn.ntlco 
Soclo.con6mlco do S.for Olfllro-C.,mleo do &r.do do 
Amopl", e coosiderando que fomm observados os !)<azos 
recurt.als, HOMOLOGO o proc:e<imemo licltatOrio nos lermos do 
artigo 43. Inciso VI, da Lei n" 8.666193 e sua• alteraçoes 
posterioras, em consaqtlência, lica coovocada a licitante, R. L. V. 
DE AZ~VEOO. par.~ relirar a nota de 8fll>8nho, nos termos do an 
64, t<lpot, do citado diploma 19901, sob •• penalidades aa lei. 

Pulrliqua-se. 

Mata~. 21 de agosto da 2007. 
~ 

~ 
Jcnú..,b'Cn4M.t.~·'l'~ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAOISETEC 

RESULTADO OE LICrTAÇÀO 

Processo N' 35 000.09712007 - SETEC 

Convite 00212007/SETEC • CPVSETEC 

Tipo: meno< preço global 

Data de Anenura. 14 do agosto da 2007 âs 10:00h 

Fundamento legal - Alt 38, XI. da Lei 8.666/93 e suas alreraçOeS 
postsnores. 

Objeto - Prestaçao de serviços gráfrcos do produç:lo e lmpressao 
de 1 OOO{hum mil) exemplares do i•ro · " Diogn6srteo 
Soelo.cen6mlto do S.tor Ofoln>-Cflrlmlco do &r.do do 
Amo~·. 

Empra~aa P•rtklpantn: 



Macapá, 21.08.2007 

+ J M Ed11ora Gr.lfica LTDA 

Empren Vencedor I 
+ R L V DE AZEVEDO 

+V•Ior Tolol - RS 27.000.00 (VInlt t Stlt Mil R" I•) 

M.te.~p6. 21 de agoslo do 2007 

~~J.'Jil-
1"rlla4t!cll fV't.lr.r.'lU 

EXTRATO 

CONTRATO N • 016/2007- SESA 

CONT~TO QUE ENTRE SI CElEBRAM C ESTADO DO 
AM~PA. ATRAVIÕS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE. COMO CONTRATANTE E A EMPRESA EXATA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. COMO 
CONTRA l/IDA PARA OS FINS NELE DECLJIRADOS 
Pelo presenlc instrumento e nos melhOfcs termos de d1re11o de 
um lado como CONTRATANTE a SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAUDE - SESA. pessoa JUUd•ca de d11e1t0 púbko lnlerro 
nscnto no CNPJ1MF Sob o n• 23.066 t76/0001-03 ••tuado a 
Av Fab.: no 069, Ba~rro Ce.ntro. neste ato rcprcsenla.do por sua 
Secrel<lua nomeada alraves do decrelo n' OJ 1212007 a Dr' 
ROSALIA MARIA DE FREITAS FIGUEIRA bras•le11a casad; 
CPF n • 252 395 542-34 e RG n' 09961813-4 res,denle t; 
dom.clltado no mun~cipco de MacapâJAr doravanre denomtn~uJu 
CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADO a 
empresa EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 
S•luada á Rua Samuel Campeia, n' 3<:6, Bavro Encruz,;hada 
CEP n• 52050·041 loscrna no CNP J (t/.F) snb o 
05.008 240/0001-56. Telefone n• (81) 21389000, na cidade de 
Recrre - P(, neste ato representado pelo Sr. ELIZETE DO 
SOCORRO PEREIRA LIMA, bras•lo,ra. casada , CPF 
129 662 662·81 e RG 337207. re•olvem r,rmar o presenlo 
CONTRATO. su1e•lo as normas c cond1Çôes a seguir 
expend1das que se obrigam a cumpnr, respc•lar e obedecer. 

, CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGI\L O 
presente CONTRATO fundamenra-se 

I • No Pregao E:euOn•co n• 00112007 do Processo n 
2180512007 homologado pela Excelenllss,ma Sr" Secre1ana de 
Estado da Saúde em 26106/2007. com supedaneo na Let n• 
3 

0
55512000. Decreto n' 5 504/2005. con btnado com o an 25 § 

I da ConstiiUiçao Federal. Ar! 12 § 4° da Consl,lu•ç~o 
E:stadual/91 aphcando-se subsKhanamenta no que co~..·ber a lc• 
8 666193. com suas alleraçôes e lcg•sl.:~çao correlata, 

~rou~an~~enr~ermos propostos ~Ja Contratada que, 

a) Constem no Processo Adm1rus!rativo ,1° 021 8051'.?007 
b) Nfto contraucm o •ntercssc publ•co 

UI- Nas dema•s delerrn•naÇôes da L c• n• 8666193; 
IV- Nos precc~tos de dire1to púbhco; c 
V- Su~letivamcntc, nos pnncipros da teor ~a geral do~ contrato~ 
e n~s d•sposições do dre.to privado 
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO const••w O~jelo aesle 
Contrato. a aqu•SIÇjO de med;camP.ntos e correlatos para a 
Secretarta de Estado da Saudc. de acordo com :\S 
caracterist•cas descritas no Anexo I deste •nsttumcnto. que 
correspondc ao Lolo 3. para alcnder ao consumo por 02 (dOIS) 
meses 
CLÁUSULA TERCEIRA- DA ENTREGA DO OBJETO a 
entrega far·se-à da segwnle lorma 
1 - Os prazos para enlrega de todos os 1tens serao de qwnze 
dtas comdos que serao contados a part1r do recetwnenlo da 
conlralada pela nota de empenho I!JCPCdlda pela Seç3o de 
PatnmOn•o, a qual devera ser re11rada no prazo max1mo de t•"~CO 
dias úteis. a contar da dala da convocaçao da empresa 
2 - No r.aso de mpossib;lldadc de er1re9a no prazo aoma 
estipulado a contratada devera comun1car por 1scnto no 
contratanrc, podendo a JUSitfical!va ser Jcc11a ou n.ao caso não 
ace1tc 1ncorrer~ as sanções prevJ..'>Ias no Edrtal e Let 8 666:93 
Parágrafo Prime1ro A entreg1 do produto em 
desconrormtdadc com o especifiCado acarretarâ a correção ou 
troca. caso nao 5@18 possivel, o matC"lal sera devclvtdo âs 

expensas do conuatado com apl•ca~o das sa•.çOes legais 
cablve1s 
Paràgrafo Sogundo - Os medicamentos dcverao ser entregues 
na Coordenadoria de AsSISiénc~a rormacéullca- CAF da 
Secretaria de Estado da Saüde. soto ll RodoVIa BR 156 KM O. n 
353. Bairro Sao Lazaro. Macapá/Ap. em d•~s ute•s. no hor~no 
de 7 30 as 13:30 horas 
Pa~grafo Torcolro- Os volumes conrerdo os med~camentos e 
C()(Teialos deverão e!ilat odent~licados e-xternamente com os 
dados constanles da nota fiscaVfalura e o endereço de cn1rega 
CLÁUSULA QUARTA DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 
1 - O recebtmcnlo proviS6no dar-se a no local des1gnado na 
clauSlJia scgundtl, 
2 - Os medicamentos e correlatos dever ao ser entregues de 
forma corretamente acondiCIOnada de forma a garanllr a 
completa se-gurança durante o transporte 
3 - Após a conrerencia dos med1cam~ntos e correlatos, se 
constatado o forneCimento tncompleto ou dtvergentc daquele 
ofertado pela contratada, esta. esrará obogada a subshhJ•r 
•meaialamcntc o matenal 
CLÁUSULA QUINTA- DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 
1 - O receblmcnto defiml!vo dar·se-á llpós o recebimento. 
co:1sisttndo na eomparaçâo das cspcc1fcaçóes dos 
med.camentos e correlatos e sua nota fls·.;al como cons~anle no 
Anexo I 
2 - Serão dcvolvKjos os mcdlcamcmos e correla!os qUt~ n.1o 
atenderem as espeofça.;ões ex•g•das no Anexo 1. 
J - O rcceb,mento defim~vo complelar·Sê·:l após o ateste de 
servidor ou comissao encamegada da fiscahzaç.1o do contrato. o 
qual ser a aposto no verso da No la F1scal 
CLÁUSULA SEXTA- DA NOTA FISCAL 
1 - A Contratada e/ou a Com,ssao de ReccD1menlo devera 
apresentar junto a Se~o de PatnmOn•o Nola Fiscal da orOpna 

, empresa. em 02 v•as no mirumo 

(DIÀRIO OFICIAL) 

2 • A Nola Fiscal so será encam1nhada para pagamemo após 0 
rccebunento e o ace•te completos do mate na I 
CLAUSULA SETIMA- DO TRANSPORTE 00 MATERIAL 
t de responsab•lidade da Contralada o 1ransporte dos mater1a1S 
para o loca1s des,gnados na Cl.lusula Terce1ra 
CLÁUSULA OITAVA- DA GARANTIA 
I · A garan~a mlnlma do prOduto será de acordo cem a 
presc11çao labcra1ona1. contada a part<r da data de receb1mcnlo 
dcfin!IIVO 

2- A nao prestação da garan11a ex:glda sera considerada recusa 
1nJusta a assinar o Contrato, Implicando nas sançOes prev1s!a 
em ~e1 e neste contrato. 
CLAUSULA NONA· DA VIGENCIA: Esle Contraio v:gorará alé 
a entrega lotai dos med~Camcn!os contfdos no anexo 1 deste 
contrato. 
CLÁUSULA DECIMA - DA OOTAÇÀO: As despesas com a 
execuçao deste CONTRA TO corresponde ao monl anle lolal de 
RS 989 999.64 (Novecentos e 01tenla c Nove M1l c Novecentos 
e Noventa e Nove Rca1s e Sesscrlla e Quatro Centavos) 
Conforme Cronograma de Desembolso 'lUC correrá â conta da 
Dotaçao Orçamenlária consignada no Programa de Trabalhe 
10 303.0089 2308. Fonte 0101 e 0116. (lemento de Despesa 
3390-30 conforme empenho LOTE 03 2007NE01991 

CLÁUSULA D~CIMA ·PRIMEIRA- DAS OBRIGAÇ0ES: 

1- DO CONTRATANTE: 

01) 

02) 

OJ) 

04) 

05) 

Repassar os recursos alocados para ater'!der a 
execução e o ob,~ehvo fJo presen!c Contrato, em 
consonanoa com o Cronograma de Desembolso 
e Plano de Apicaçao que são panes do presente 
Instrumento. 
Proporcionar todas as facilidade• •ndispenstlve•s 
à boa cxecuçao das obngaçOes contratuais 
Inclusive. perrn•hr o livre acesso de 
representantes, propostos OlJ emprC9ados da 
Conlralada ãs dependêooas da Secrelana de 
Estado da Saude do Amapá. 
Fornecer atestados de capaodade técnca 
quando softcnado. como reqws.to de 
cumpnmenlo das obnga.;ões da CONTRATADA 
Proceder o acompanhflmento e fisca/izaçao do 
presente CONTRATO. alravés da pessoa 
legalmente habilitada e credenciada pela 
Secre1ana de Estado da Saúde do Amapá, 
Promover por anterméd10 de comissão ou servidor 
deSignado na forma do art 67 da Le1 8"666193. o 
acompanharnenlo e a fiscahzaçao da exeC<Jç.1o 
do ob)Oto do contrato sob os aspectos 
quanl.lahvo e qualla~vo anotando em regiStro 
própno os defe•los detectados e comunicando as 
ocorr~nctas de quatsquer ratos que a seu ailéno 
eXIJam o reparo ou subslitUiç3o dos ObJelos por 
parte da contratada A ex,slênc•a de fiscalllaç~o 
da contratante de modo algum atenua ou cx1mc a 
rcsponsabiidade da contratada por qualquer v•oo 
ou dere1to presente nos objetos forneodos . 

11- DA CONTRATADA: 

O I) ODríga·se a execular o fomeom•nto dos 
medtcamcn!os obedecendo ngorosarnente às 
especificaçOcs diSettmtnadas no Anexo 

02) A contratada obnga.sc a•nda. manter durante o 
fOI'ncc•mcnto, rodas as condrçOes dP. habthtaç.Ao ~ 
quahficaçAo eXIgidas no Ed~ol. e. amda na o 
lransfer .. a outrem no todo ou em pane o ob1eto do 
contrato a ser finnado 

03) Enuegar os produlos no local e horáriOs constanles 
da Cláusula Terce•ra· 

04) En1regar o matenal, obJelo do presenle conlrato. com 
prazo de validade nunca Inferior a 12 (doze) meses 
contados a partir da da la do rccetl•mento 

05) Or10ntar quando necessáf!o for. o melhor uso dos 
produlos entregues á Conuatante para o alcance de 
melhor resullado. 

06) As entregas poderao ser anlecipadas em casos de 
urgênoa ou na falta do Med,camenlo. 

07) Manter durante toda a cxecuçao ao contrato a 
compahblhdade das obngaçOes assumidas assrn 
como todas as condiÇOes de habtlllação e 
quaur,r.açao exigidas no Ed•lal, 

08) Na entrega prevalecerao os espeof/Caçoes dos 
produtos i•c1tados conl•dos no Anexo 1 deste 
Contraio. 

09) Responsab•hz.ar-Be pela !roca de qualquer dos 
produtos, que estejam em desacordo com o 
solíolado, 

1 O) Enlrcgar as notas fiscais a seMdor responsável pela 
fiscahzaçao devendo espec.ficor o seguinte: 

Data de fabncaçao. 
Dala de validade 
Numero de lote 
Quantidade rorncc.da; 

lt) A Contratada e responsável pelos encargos 
trabalh•sta$, prevtdentii\riOS, r;SC81S e cornercia•s 
resultantes da execuçao do CONTRATO. 

12) Cumpnr todas as espec1fica.;ões prev•slas no Ed•tal 
do Pregão EletrOmco n' 001/2007 que deu ongem ao 
presente tnstrumento 

PARÁGRAFO PRIMEIRO A mad•mpténc•a da 
CONTRA T AOA, com relerénoa aos encargos lrabalh,slas 
fiscats e comerda•s não transf~rcm a adm·~~('t 

PUblica a rcsponsabihdadc por seu pagamento nem 
poder<! onerar o obJeiO do presente CONTRATO 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 11 contralada provldenoorá a 
subsllluiÇao do produto no prazo da 2• (v1n1e e qua110) 
horas após a ciência formal sobre a ex1stênaa de vicios 
aparcntos de Qualidade ou quar.hdade que estejam em 
desacordo com o Ed~al ou !amem os prOdu!os rnprópnos 
ou inadequados ao consumo. 

PARAGRAFO TERCEIRO A conlratado provdenoara a 
subsltiUIÇão do produto no prazo do 07 (sele) d•as após a 
ciência formal sobne a exiStência de vícios ocultos de 
qualidade ou quant;dade que forem descobertos duranle a 
execuçAo do contrato e que tornem os ptodu1os 1mprópnos 
ou madequados ao con~umo. 
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PARAGRAFO QUARTO Os orodutos torneados peta 
CONTRA T AOA dever ao a:ender aos padrOes d~ 
qual:dadc. segurança durabilidade e desempenho ex•g1do 
pelo 6rgao competente. 

PARAGRAFO QUINTO A CONTRATADA e responsavel 
pelos danos causados d~retamente ã Adm•n•slraç~o ou a 
tercetros. decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do contrato nào exdu~ndo ou reduz1ndo essa 
responsabilidade â fiscalrzaçJo ou o acompanhamento 
pelo 6rgAo 1nleressado 

CLÁUSULA OECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO O 
pagamento '$Cr ã efeluado até 30 diaS, contados a parllf da data 
de apresentaçJo da Nota F1stat com " aev:da certificação do 
setor competente 

a) Os pagamentos serão leitos através de ordem 
banCária. mediante dcpos11o na conta corrente da 
Contratada. no prazo de de< dias ule•s após a 
entrega dos medicamentos e correlatos na central 
de Farrnacéu~ca da Secretana de Estado da 
Sauae do Amapá. acompanhado da respectrva 
No1a F•scai/Falura de acordo com a nola de 
empenho a qual serã contenda e 31eslada pelo 
seN1dor ou Comissão responsável pelo 
receb•mento. observndn o an 5 da Lc• 8 666/93 
desde que 11ào haja fator •mpcdttiVO provocado 
pelo ajJudacatár1o 

b) As rotas tiscais/faturas que apresentar~m 
•ncorre.;ões serão devolVIdas i CONTRATADA e 
o;cu venc~menlo ocorrer~ 30 (lnnla) dias ut~1S 
apos a data de sua apresenta~o válida. 

C) A Contratada deverá apresentar atua:.Lados, para 
o fim de pagamenlo. os segyintes documentos 

I - Cerlldao de q01taçao de Tnbu1os e Con!rlbuiçoer. 
Feder<Jis. Cer~dao de Qullaçao da D1voda Allva da Un•ao 
FGTS. INSS) e da Fazenda Esladual devldamer.to 
atuahzada 

d) Nenhum' pagamento serâ -efet\Jada a contratada 
enquanlo peocente de hqu•daçao qualquer obngaçao 
financc~ra "'qliC lhe fct 1m posta. em w1ude de penahdade de 
anadtmpléncsa sem que isso gere dtre110 an pleJto de 
reajustamento dos preços ou corrcçtlo monetária 
e) A Secrelana de Eslado da Saúde do Amapa 
reserva-se o d•retto de recusar o pagamento sem no ato da i 
Atestaçtto. os rrcdteamentos nao estwerem de acordo r.om 
as espec,fica.;ões apresentadas e aoe,tas 
f) A Seaetaoa de Estado do Amapá poderá deduz" do 
montante a pagar os valores correspondentes as muhas ou 
tndemtaçõcs devtdas pela licitante vencedora dos termos 
do PreQao ' 

g) Nos casos de evenluo•s atrasos de pagamento. 
desde que a liCitante vencedora não tenha concorrodo de 
alguma forma pa~a 1anto, fica convencionado que o ind1cc 
de componsaçao finance1ra dovtdo pela Secretar•il de 
Eslado da Saude do Amapa. enue a deta aoma rele11da e 
a correspondentt! dU t:fe:1,vo adrnplemento da parce!a. rcrâ 
a aphcaçao da SP)wntc fórmula 

EM • I x N • VP 

Onde 

EM = Encargos moratónos. 
N ~ Número de d•as entre a data prev.sta para o 
pagamento e a do eretivo pagamento. 
VP =valor da parcela a ser paga, 
I;: lndtce de com;lensaçao financ.~Na • 0,00016438 asSJm 
apurado 

I= (TX) I= (611001• 0.00016438 
365 365 

T X = Percentual da taxa anual = 6% 

h) A compensaçao r10ance~a preVIsta nesta 
Condiçao serA 11cluida em fatura lnol.a (isc.al em111da 
poster.ormente á ocorrénoa 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AL TERAÇÀO DO 
CONTRA TO O preserle mlrumen1o pOder a ser allerado. com 
as devidas jushfocallvas. conforme Art 65. I. 11 da Le1 8.666193 e 
suas a1leraç6es 
f'L\1 Sl·LA Oll"l~l\ QI.ART~ - 0 ,\S Plr- \LlO.\IlES' ScT 
;'l~ejui7.o dC' ourru ~ .. ~ç·~!o lci!a•s. 3 CO:'\ITRA 1 AD." e.sta SUjC•t:t ;1.5 

.;egumtcs. pcnal•d~de: 
a) Adverténc•a 
b) MuUa de 0.5% (meio por cento) sobre o valor da 

~nexecuçâo jo contrato. até o lfm•te de 10% por 
dcscumpm«nlo de obngaçao fixada no ed•tal: 

c) Suspensão temporérla de paruopaçao em licitações e 
rnpodímenlo de contralar com n adm~n•straçao. por 
prazo nao supenor a 2 (do1s) anos. garantido o d1re•1o 
prév10 da citação e da ampla defesa enquanlo 
perdurarem os mot1vos determNntes da pun•ç:lo ou 
ale que sef8 promoVIda a reabohlação peranle a 
pr6p1ia autcndade que apl<eou a penalidade, a 
hoten!e que 

~.1 - n3o a5su,or o contrato 

c 2 - enseJar o re1ardamen1o da execuçao do ObJelo desle 
contrato. 

c 3 - lazer dectaraçao falsa 

c 4 - Cometer ft3ude fiscal 

d) lllêm das penalidades olados a l;c/lante vencedora 
ficará suJetta, a1nda ao cancclamenro esc sua 
tnscr.ç~o no Cadastro de Fornecedores da Sccccrana 
de Eslado da Saúde do Amopó e. no que couber ás 
demaiS penalidades referidas no Cap•tulo IV da Le1 n 
8 666193 

e) Comprovado wnped.mento ou reconhecrnento rorca 
mator. devdamente JUStrficado e ace1t0 pela 
Adm<niSiraçao do Secretaria do Estado da Saüde do 
Estado do Amapá. a líeJtante vencedora ficara Isenta 
das penalidades mencionadas 

f) As sanções de advertência e de imped•mento de I1C1tar 
e contralar com a Admin•slraçao da Secretaoa de 
Eslado da Saúde poderêo ser apl•cadas a llolanle 



Macàpá, 21.08.2007 

Vencr.dora JUntamente com a de multa descontando-o 
dos pagamentos f' serem eretuados e se neccssâno 
da garant1a prestada 

g) Declaraçao de idoneidade para hc1tar e contratar com 
a adml'l1straçao enquanto persrSt:rem os moltvos 
determmantcs da pumçao ou até que sc1a promavtda 
a reabihtaçao perante a própria autoridade que apf,cou 
a penalidade que ser~ concedida sempre que o 
contrato rcssarctr a AdmtntStraçAo pelos preJuizos 
resu~ante e após decO<Tidos o pra1o da sançao 
aplicada com base no inciSo anteuor 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O atraso "W"•f·cado no prazo 
de alendtmcnto tmphcará na aplicação de multa correspondcnle 
a 1% por dta de atraso. calculada sobre o vator to tOJI do 
contratado, até o hmne de 30 "4 desse valor 
SUBCLAUSULA SEGUNDA - As munas porve111ura oplicadas 
serao descontadas dos pagamentos devidos pelo Conlratanle 
da garant•a ofenada ou cobradas diariamente da Contratada, 
amtgavet ou JUdtcte1menle, e poderâo ser aplicadas 
cumulatrvamente as dema~s sançOes prev•stas nesta C•áusura 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA Serão conSJoerodO> 
lnJUStlflcados os atrattos nào comun~cados rempeslivamentc c 
Indevidamente fundamentados. e a ace,taçao da JUSI!fteauva 
ficará a cnténo do Contratante 
SUBCLÂUSULA QUARTA - A apilcaç3o das pcnal1dadcs ser~ 
preced1da da concessêo da oportumdadc de ampla de'esa pot 
par1e da Contratada, na forma da lct 
CLÁUSULA DECIMA - QUINTA - DA RESCISAO DO 
CONTRA TO: Constttu1~sc mohvo para resc.sao do presc1'ltc 
conlrato. assegurado o contradtiOrto e a ampla defesa. B 
ocorrêncta de qualquer das htpóleses prcv1s1as no art 78 da ,.c 
n• 8 666193 e alleraçocs desde que cabiveJS á presente 
controtação. resguardadas as prcrrogallvas conlendas pelo an 
58. observados lambem os crnénos contdos f'IOS ar1•gos 77. 79, 
mclustvc com as conseqü~ncias do art 80 da rc fenda 
lcg•slação 
PARAGRAFO ÚNICO: F1ca rcconheodo os dirclios da 
Arlm.nts1ração para os casos de resc.is:\o admtn!Siraltva, uma 
vez ocorrida a inexccuçao total ou parcial deste CONTRATO, de 
acordo com os art.gos 55, fiem IX e 77 da Le• n• 8 666193 c 
alteraçOes 
CLÁUSULA DECIMA • SEXTA - DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 
Da penalidade aplicada ca\Jer~ recurso. no prazo de 05 (cmco) 
dias uteiS da nolif•cação. a autondaoe supenor ~quela que 
aphcou a s.anção. ficando sobrestada a mesma até o Julgamento 
do plelio 
CLÁUSULA DÉCIMA • SÉTIMA - DO AUMENTO OU 
SUPRESSAO DO VALOR A SER CONTRATADO 

a) no 1nleresse da Adrmnistração do 
CONl R11TA'lTE o valor '""''ai atualizado deste contra!o pooerá 
ser aumentado ou !iuporrndo até o ltmtte de 25% (vtnte e cmco 
por cento), conforme d•sposto no an 65, parágrafos t e 2 da 
Lei 8 666193 

b) A Conlratada fcca obngada a ac:e11ar nos 
mesmas condtçõcs hcitadas os acrésc'm~ ou supre5sôes Que 
SE'" fizerem ncccssc\nos P 

c) Nenhum actésetmo ou supressão poderâ 
excedrr o ~m11c estabc~ldo nesta cond'ç.âo. salvo .1~ 
supressOes rcsuttantcs de acordo celebrado entre AS par1es 
CLÁUSULA DECIMA - OITAVA - DAS CONDJÇOES DE 
HABILITAÇÃO DA CONTRATADA fi contratada dcdora no 
ato da r.P.Icbraç~o do preseniP conlralo es tar pl~namenlP. 
hablldada a ossunçao do~ encargos conttatuoJIS e assume o 
compromisso de manler durante a cyecução do contr~lo . todas 
as cond1ç0es de hab1htação e quailf•caçao ex•gidas na !icllaçao 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇAO Este 
conlrato de•era ser pubhcado no prazo de 20 (vlflte) d1as ou at~ 
o qwnto dta úl!l do mês subscquentc a contar da sua asstnatura 

em resumo no D'ilriO Ofioal do Estado de Amapá confo<me 
prevê o parágrafo uni co do a~ 61 da Le• n• 8.666193 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS Os casos 
om•s~os serao resolv•dos a luz da Le1 n(l 8.666193 c suas 

~~~~~~~os~~~~~~MA PRIMEIRA - DAS DISPOSJÇ0ES 
FINAIS: A Admm.istraçào do Contratan:e ana,rsafâ julgam e 
dCCidlrá, em r.ndc1 caso as questOes alus•vas ;1 1'1ctdentes Ql•C 

se fundamentem em motiVO$ de caso fortu•lo ou de força ma~or 
SUBCLÁUSULA PRIMEiRA - Para os casos prOVIStOs no 
caput deste c!áu~ula . o contrat\1nte poderá Btt1buit a ulné.\ 
comtssào, por es!e destgnacfa a rcsponsabi~tdade de apur;;tr os 
aiO$ e tatos comrsstvos ou omisstvos que se fundamentem 
naquele~ mo~: vos 
SUBCLAUSULA SEGUNDA Os ag•ntes públiCOS 
rcspondcrâo. na forma da te• po1 preJUt2'0S que em dccorrénoi:J 
de açao ou omi::.são dCI:osa ou ::LJ!posn causarem é 
P.dmtntstraçà• no c:tcrc:cto de at ~vtdildes espeafas de 
cwnpnmenlu deste contrato tncluSIVC na:» an~hses f'U 
autorilaçõc5 excepc•onat~ constantes nestas "D•spostçóes 
Fna•s' 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - 1\s exceç6P.s aq111 refe•cnr,adas 
!erao semC:'C tratadas. com max.ma cavtela . ze:o profiss.cn31. 
t.enso de responsabilidade e pondcraçilO, para que ato dP wcra 
e cxcl!pcional concessão do Contratantt!. CUJO o objeltvo final I! 

0 de aten:kr tão· somente ao 1ntercsse pLi!:!l co. nno SCJ.l 
Interpretado t1)mo rcqra contratua. 
SUOCLÂUSIJLA QUARTA -"aro ass~~urar r.~pKJa <oi'l~ào as 
1ueslões ;{ · Jdas e:m toce da pL·rfc·' :t '.~:.-:cr . .u:;â"" do presente 
contraln f:.-.-, desde Jcl t;'liTlpt rdu a Co:1:ra:ac:a a .1v.s~r 001 
esa.to P. :-!·· ma;iJ3\0 q~J.:tiQuer a~eraçâo no tllCer, ... ço o .. nc 
telelof\C da ; 1m a 
SUBCLÁUSULA QUINTA - Qu,•squcr loleranclaS entre a• 
partes nac 1mpor~<Jrlo em "0'-';"lPO de quAlquer \Jma da!. 
csausutas o·.· conjrçl":~s ~stahllc'ilS r.c~tl~ centram. as qva·s 

~rAJ~~~~~~~~~é~~~~~ SEGUNDA - 00 FORO· Pa~a J nm1r 
flU3tqucr c: ''bda surgroas em d~orrõnctil do n~o cumpr1men!o 
deste tnstrumcnto. as pJt1cs elegem o fero da rtd3de ur~ 
r .. 1acapá em exdus~o de qualquer outro por ma~s p1 ~v~ eg~1do 

rt~::,'~. por estarem de acordo atustada• e contratadas apo:; 
hdo e ad1.1do conforme, as partes. as ruH. flfmam o pr~scnt~ 
contrato. em 3 (ttês) vta~ de tQ\J/11 teor e forma. p3r.1 um Só 

efeito. na presença de duas testemunhas 

~acapé AP. 30 de Jull>o de 2007 

,·(-v\.CL'-'--
ROSÁLIA dE FREITAS FIGUEIRA 

SQC do Estado da Saúdo 
CONTRATANTE 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Rncf ~Jo r • Q36.1C7- CI91AP \'a::ap..110'!aaç:wode2007 

A Com1ssAo lntergestores B1partite do Amapa 
no uso das atnbuiçOes que lhes são contendas pe~ 
Reg•mento Interno da CIB·AP, publicado no D1ât10 OfiCIAl 
do Estado de 15 de Dezembro de t997, e com fulcro nas 
del1berações da reuniAo ord1nát1a realiZada no d1a 03 de 
julhode 2007, e. 

Considerando Portana n• 31 t GMI MS, de 14 de 
ma1o de 2007 

Cons•derando Portaria GM/ MS n• 399 de 22 de 
fevere>ro de 2006 

Considerando Portana GM MS n• 699. de 30 de 
março de 2006, que regulamenta as dlfetrlles 
operac10na•s dos Pactos Pela Vida e de Gestão que 
estabelece no Item 111 b do Art.go 7° que a transferência 
Fundo a Fundo do M•msténo da Saude para Estados, 
Otstrtto Federal e Muntcip~os serão suspensas. na falta de 
a;,mentação dos Bancos de Dados NaCionaiS obngatOrios 
por (02) do1s meses conseculivos ou (03) trés meses 
alternados. no prazo de um ano 

Considerando a difiCuldade de alguns municlpios 
oela falia de Internet com exce~o de Macapá c S~tana 

Resolve: 

Aprovar pactuaçao. onde os Mun•cip•os que nao 
disponham atualmente de cond•çOes TéCniCas a 
operaCiona•s de encaminharem as bases do dados 
diretamente ao DATASUS. cabera a Seeretafla Estadual 
de Saude em mantef o envio da base de dados, com 
exceçao dos Mun,clplos de Macapá o Santana, os 
segu•ntes Munic•pios. Amapá, Calçoene. O•apoquo. 
Pracuuba, Tartarugall!nho, Ferre1ra Gomes Porto Grande, 
Serra do Nav•o. Pedra Branca Cu tias do Araguan ltaubal, 
LaranJal do Jari V1tória do Jari e Mazag~o. até que os 
mesmos d1sponham das condiÇões necessanas, para 
conhecmento e devidas providenc•as 

A ComiSsão Jnlergestores B1partrte do 
Amapá no uso das &trlbu•ç6es que lhes são conferdas 
pelo Reg•mento lnoerno da CIB-AP pub!•cado no D•auo 
O f,c1al do Estado de 15 de Dezembro do t997. e com fulcro 
nas deliberações da reunião ordtn:wa realizada no daa 03 
de JUihocle 2007. e 

Considerando memo n• 4021 2007/ 
CVS/ SESA de 08 de agosto de 2007 que apresenta 
Plan•lha de D•stnbu•çao de Recursos aos Mumclpoos, 
deslmados a Campanha de Vacmaçao Contra Ra•va an•mal 
para Cães e Gatos, 2" Etapa de 2007 

Resolva: 

Aprovar dislflbu•çao dos Recursos 
para a 2' ~tapa da Campanha de Vac•naç~o. Anti Raboca, 
Ammal para Cães Gato de 2007 dos MunJC•p•os do Estado 
do Amapá. conforme Plamlha CVS/ WE/ ZOONOSES 

Qfuran _ _5) 
Cel. ~M José Furtado de Sousa Júni;;l~ - --

MINUTA DE CONTRATO N". 00612007·DETRANIAP 

CO"' IIt\TO Dl. PRI..STA(:i.O I>E SER\'IÇOS Qllf. ESTIH' 
SI (fLEBil\\1 O Df.PARl .Ht~'IO ESTADl \I. llf. 
lK.\1\~ITOIOETRA:-.'·AI' f; i\ LMPRES ... A S. G. M.\JHI.I • 
I:rl', PAR\ OS FI'S 'El.F llECL\IUI)OS. 

O llrl'.\llT .... \tl:t\TO ~-~ l'ADtAL DL TR \NSITO, e~m «~o 
nesla ttdade de \.1acapj, Estado dn >\map:t, si1o à Rua Ti7J.n.:te...!.1 
Ne\C<, n• 217 DDifTO Silo LttAIO, crP-68.609 130, '"""'O no Cl'PJ 
\Oh <.l n" 02.9)5.851.'0001·5 I, rcprt~cntado pelo seu Dn'ctor. St:nhor 
JOS~ Fl.!R' .\DO DE SOUSA JU:-.'IOR, porta001 d~ C P r n' 
217.RH822·91 e da C I. n' 136627 1-BM/IIP, d<ln>vru>te denomina~" 
CO:-.'l'RA 1 \ YfE,, • Empresa A. S G MfiRTEL · EPP. t(lm sede 
na. Rua Jo\lno Dmo6 n• 37·1\, naarro roooval, inseribt no CNPJ 
07.124 092/00J.Q4, ~nne (096) 9125· 1737, O<lornvontc denommadn 
CO;\ TRATADA., neste ato rcpn:scntadll poc- seu ~crente, ~r. 
A.'\TÓ'IIO StRGIO GRAÇA MARTf:L. brudelfo. solt<lfll, 
empresério. rortador da C. l n'. t607S3·AP e do CPF n'. 

Pág. 13 

8S4 048.022.00. c:clebr.un o presente contrato, mediante as cltu.•ulas 
c cond1çôc:s scgumtes. 

C I .Á USt:L.<\ PRfMEIRA • 00 OBJETO: 

Constll11cm obJeto deste Contt•to os s.r-·iços de: manutrnçAo 
prc\'tntwa e eorrcltvn. n~ centraiS c. aparelhos de ar eond•cionados dn 
DETRAN!fiP, com fomeelfnento e repos1Çilo de peças ongmaJS 

Cl..Ál'SlJLA QUART.\ • DA DOTAÇÃO ORÇAMF.!HÁRIA E 
EMPENHO: 

A<.. dc:speslts dec:orn:.nh:\ deste COl\TTRA TO, correra<> por con1a da 
Fonte 0107. Pmgr11m3 de T rabalhO n' 06122.000120010000, 
Fl<mento de: Despe;as n' 33.90 39. pt'OCcsso n' 10 000 424312007· 
DETRAN/Al'. no valor ~tal de RS 8 OOO,UO(oito m1l reaiS) 

Cl.ÁLSlll.i\ QUINTA· DO PAGAMENTO: 

4 O As panes BJUSlam·St ltvn:mcnlc tntrc si. a forma de pagMnento 

scr6 de acordo com os servaços: rcali7ados, ou SCJ&. nàn há um valor 

mr:nsalfi'<o. 

CI.ÁUSULA DÉCIM•\. DA VICt:-"C:IA: 

btc CONTRA TO terá •nlc•n a pan1t do dia OI de Ag,..to de 2007. 
que conespondc ao IniCIO da dnt3 da sua as.sanaturu. c seu termmo 
serAJI de lkzcmbro de 2007 

CI.Ál'SliLA DtCI\oiA TERCEIRA- DO t'ORO: 

f1ca ekatn o foro da Comarca de Mncapi. Capttal do r stado do 
Amup~ pllt"a di.nmir qurusquer questOCs onunda~ des[c Contraia, 
excluindo-se: qualquer outro. por mais priv,lcgiu.do que seja 

E, por eswcm de: acordo com todas as Clíwsulas, as p3r1es firmMl o 
prt;.Senle mstrumcnto em 03 (T~) ''ias de tgual tco', para um só 
cfeno. dcvcndu 'i.Cr pubhcado o utraiO do prcstn~c Otrall), no 
DrMio Oficial do Estado 00 Am:J.pá., pnra salvaguar os ngores da 
Lei 

CO''TRA 1 O N" 00712007·DI:IR-\ "'IAP 

Cv;,JRAfO J'lF PR!:S rAÇÃO DE SERVIÇOS QL'!; EN fRL 'i 
CELEBRAM O OFPARTAMI:J'o/TO ESTADUAL DE TRÀNSITO 0<) 
AMAPAIAP E A EMPRESA R J r DE A1..\1f.II)A. PARA O~ Fil'S 
Nr-J.E DECLARIIOOS 

O DE!'ARTAMFNTO f.ST,\DUAL DF. TRÀNSITO DO 1\MAI'II. cor>' 

sede nc!ttl cldadc de MJ~.;apâ, Estado de\ Amap6. SJto a Rua Taneredt-. 
Ne .. c=-s. n• 211, 8llfTO $5o lAzaro, cr.P.68609~ 1 30, msco&o no c.-JPJ 

soh n n° 0::!.93S .8SI/OOOI ~SJ, nc5tc oto rcprcscnmdo pelo Sc:u 01rctor. 

Senhor Cf'l. BM JOSÊ FURTADO DE SOUSA JÚI'.IOR, porw!O< 
do CPF n' 2t7 887 822·91 < do C I n' 1366271·BM/AP, doravanoo 
denom10adoCON1'AATi\NTE, c • Emprcso. RJ F DE AL"tEIDA, com 
sede na Rua Par.~na. n• SOO [};.urro Sano R1a,. menta no CNilJ !fob o 
n• 02 5Jl579KX"!Ol·SJ Fone % 3224·1615, doravante t.!cnommad.J 
CO:"'"IltATADA, neste :uo rcprc:scntada por SCIJ Propnc:t:irttt. Sr 
RAIM\J~OO JOSIÔ. FERNAND(S DE ALMEIDA. br.,ilc•ro. e.L....t<>, 

pnrtador da Can<~r.> de ldeot1dade n' O 802 16S.9. c do CP r n' 
OW~98020.921S. re$01\"Ct:l, de comum ac.on.Jo, fitrr . .u o rre'...C:-'.lv 

ln-.trumcnto Conrrarua!. con0unlC as clau~ui:J.S c c.ondJÇÕt:'i SC:gulnh~S 

CLAUSULA PRIMEIRA ·DO OBJETO 

O presente mstn.unentn tem cotnn objelo) a contrtt3Çio de cmp~C'SA dC"l 
r:uno pc'r1Jn~lt , para pr~b~ dos SCf"\'tÇ-01 d<: m3nut~nçao c 
coo<Cf1.·ao;lo nt\< veiculos do Ot:TR.AN/AP. de: loCOfdn cor-1 1\ota c.!.<. 
Pro·11sAo n' OZJ.Il7· 0ANDETR.A!'o.IAP 

CLAllstii.A QUti'IT i\ -DA REMIJ'>'ERAÇÃO C 0.\ S CO"'UI('ÔE' 
Of.. PAGA.\olENTO 

Pe:a rcgulat e compleu c:.~~;ccuçlo t!os :;m lÇO$ objelu do,) pt~sen'r 

C'onlrat(l, fur~ Jll!o .d. COI'ITRA1ADA, ~ \•elor global cstanul.l'l e=n F:~ 
8 000,00 (otto md frot'i) ~o csu uma dtSj)C1l.S.I dt ltcJta('!i~. 

C'T .\tJSl:I.A SEXTA. Ofl 001 AÇÃO ORÇAMF.NTARIA 

Os recuf'St)j orçnmentirlli'S n~t~no:, o r~l<Z;O.Çl.l d.a. d10 ... _. 
t1<:c0frcntt•'J deste lnw-umento Contra111.1' totahar.l.., a ur.pvrtotnr 
ent.'rod3 de: RS 8 000.00 (ot~~ m.Ji rc.:u.) .e s::t5o crr.rcr.. ' 
cn,.ttncntO do Ol.!nAN.IAP. nu t:~t.rt"1C10 de: liXl7. nl! j;)"tc rtl~ 
rmsmli\3 de tr3~Jho n• 06 1:'2 OOOi 11WI O,)(), f_c:r.cnll1 ""f"t ~1. 

n' 1; 9(\ 39 

1\ vt~~r:c.a du wntr<Ho IC"t3. \ Jh:i~c • ~Jrtlr do dta :.JI odr- ·\:}"!"tO ô: 
2107. que cvrn::"~.ée 60 m.c·o .ia data ..te su~:. ass.Jn3hKill c~ ll!rtm.'lü 
li de l~tr.."f ~""' d: 1:JO,. 

C:..ALSUlA DECI~IA TI'RCEIRA ·DO FORO 

[lceern as pane~ o foro da l:omllCD 4 ~1-.... 

q®lquer 0\iltO, por mais pnvtle.udo qtn -t:J-1, r"' 
C(UestOes onund..n do rtrescnU! Contrato 

,/ 



Macapá, 21.08.2007 

(&pen -_ --~ 

Cel. Walcyr ~~~1.!,=-~-~-n-~os--~-:J 

PORTARIA N•. 0303/2007 • GAB/IAPEN 

O Dlretor·Presidento do instituto de 
Administraçao Penitenciaria do Esllldo do Amap;l, no uso 
das atrtbulçOes quo lhe foram conferidas pelo Decreto n•. 
0311 de14 do foverelro de 2007. 

Considerando o teor do relatório da Comissão de 
lnvestigaçao, Portaria n• 00712007- CORREGEPEN de 14 
de maio do 2007, a obre fatos ocorridos no Centro de 
Custódia do Olapoquc. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Constituir Comiss~o de Procosso 
Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores 
Nella Maria Gomes de Souza, Educadora Penitenciaria 
Antonio Carlos Evangelista, Educador Penitcnciãrio ~ 
André Benedito da Sousa Barreiros, Educador 
Penitenciário, todos pertencentes ao quadro do pessoal 
efetivo de servidores civis do Govomo do Estado do 
Amapâ, para, sob a presidência da primeira, apurar as 
posslvcis irregularidades relacionadas à condução da 
função da entao chefe do Centro do Custódia do municlplo 
do Olapoquo, cometidas em teso, pela servidora Jaclroma 
dos Santos Sena. bem como as demais infrações conexas 
que viorom a ser dotoctadas no decorrer dos trabalhos 
estando Incursa no art. 133 11 o IX da Lei 0066/93, ' 

Art. 2" - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta doas) 
para conclusão dos trabalhos da Comlssao; 

Art. J• - Esb Portaria entra em vigor na dalll de 
sua publlcaçao. 

Macr;xdJ1 e a+ 2007. 

Cei.U~al yr ~oCo~ntos 
Direto Pf dente do IAPI'NIAP 

PORTA RIA N• 0304/2007- IAPEN 

O DIRETOR 
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ- IAPEN. 
no uso das atribuições que lhe sao confendas pelo 
Decreto n• 0311. de 14 de fevereiro de 2007. tendo em 
vista o Raquenmento do servtdor e o seu deferomento 

RESOLVE: 

Destgnar a servtdora 
Educadora Penitenciãna DULCINEIA BARBOSA 
DA LUZ, para responder pelo servidor ROBSON 
DE SOUZA DIAS, Chefe do Grupo de Ativ1dade 
da Untdade de VigtiMcia, no perlodo das férias de 
seu titular a contar a partir de 01 a 30 de JUnho de 
2007 

Registre-se. Publique-se e Dê-se Ciênoa 

Maca pá AP, 17 de agosto de 2007. 

wU!.~±:.ros 
Diretor M1inta do IAPEN 

PORTARIA N• 030512007·1APEN 

O DIRETO! 
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO' 
PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ- IAPEN. 
no uso das atribuoçOes que lhe são conferidas pelo 
Decreto n• 0311. de 14 de fevereiro de 2007 tendo em 
vista o Requenmento do servidO( e o seu defenmento. 

RESOLVE: 

Designar a servidora 
SD PM FEM MARIA IZABEL SENA DA SILVA, 
para responder pelo servidor EDNEY 
ALESSANDRO FARIAS CARDOSO,· Chefe da 

(DIÁRIO O FICIAL) 

Unidade de Vigilancta segurança, no perlodo das 
férias de seu titular a contar a partir de 01 a 30 de 
junho de 2007. 

Registre-se, Publique-se e D~se Ciência. 

Macapá AP, 17 de agosto de 2007 

PORTARIA N" 0306/2007- IAPEN 

O DIRETOR 
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, 
no uso das atribuoçOes que lhe ~~~o conferidas pelo 
Decreto n• 0311. de 14 de fevere~ro de 2007, tendo em 
vista o Requerimenlo do servidor e o seu deferimento. 

RESOLVE: 

Homologar a viagem 
dos Policiais Militares: CB PM JEAN CARLOS 
BASTOS NUNES, SD PM SERGIO PINTO 
PANTOJA, SD PM RALPH WILLIAM CORREA 
DE SOUZA e SD PM ADILSON ALENCAR 
CASTRO e dos Agentes Penitenciários EVERTON 
ALHO DA SILVA e EDSON BARBOSA 
BANDBRA, que viajaram da sede de suas 
ativtdades em Macapâ - AP, para o Muntclpoo de 
LARANJAL DO JARI - AP, escoltando interno no 
perfodo de 05 a 09 de agosto de 2007. 

Registre-se, Publique-se e D~se Ciência. 

Macapá AP. 17 de agosto de 2007. 

WAJ/f.(~1c~ SANTOS Dlreto~Lente do IAPEN 

Prodap 
Fernando Antônio Hora Menezes 

P 0 R TA R I A (I') !';"02912007 · !'RODAr 

O Pn;s1dcntc dv rrvctS$1mento d~ O;dos no é.s1ado do AmJpá. no 
uso das suas atnbulÇ\)es que lhe slo con!t'.nda.~ pe\o Decre1o n• OSSS de 
17 de fe•erclfo do 1997 e Leo n• 0310 lk OS de dezembro de 1996 • 
alterada pela Le1 n• 3 l8 de 23 de de.t:<mbro l.lc 1996. conforme Mcmo n• 
0.16·1007 do GABIIPRODII.P de lO OS 2007. 

R ESOL \'E: 

l),.,gn:u- MARc-F.l.A DF OI.IVF.IRA DO NASCIMENTO, 
P1n1dtnlc da CPl - FGS 2. par.1 viaJar de M:tcapl., sede: de suas 
altvKb.d\.S, alé a c•dadc de: Dc:lCm- rA. no pcrtodo de 2().08 a 
.;o o~ 2001. cum ob;e\IVO de piniclpat do Cu r~ LlCttlÇOe.s. Contratos, 
SRP &. Prq:Ao, n>quci> cidade 

f)C.(,(: C't~nc• ::t, Cumpra-se c Pubhque-sc 

GARINF.TF. DO PRESIDENTE DO /'ROCE.SSAME:NTO Dê 

OAOOS .VO ESTADO DO AMAPÃ. cmtpá·AI'. 20 de agos10 
~c 1007 

----?-Ti 
FE.Rf'IÃNÓ;~tVTÓN/0 lt/~ ti!N ES 
. PrcSidtnoe do PRODII.P 

COMISSÃO PERMAMENTE DE UCITAÇÃQ-CPL/PRODAP 

Homologo: 

JUSTIFICATIVA n D 015/ 2007 
ASSUNTO: Inexigibilidade da Uçit•ç6o. 
EMPRESA: TREJDE - TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO. 
VALOR: R$ 2.7BO,OO{do!s mil setecentos e o/tt!nt:IJ 
r~~isl 

Pág. 14 

Em cumprimentn ao Alt.26 da Lei 8.666, de 21 
de Junho de 1993, encaminhamos a JUSTIACATIVA, para 
efeto de homologaç3o da despesa realizada no valor de R$ 
2.780,00(dois mil setecentos e oitenta reais) com o 
pagamen~ de 02(duas) taxas de lnscriç~o no CURSO DE 
LICITAÇOES, CONTRATOSO, SRP E PREGÃO, para o Sr. 
IVANDO OE OLIVEIRA MAGNO - Chefe do Núdeo de 
Planejamento do PRODAP e para S... MARCELA DE 
OLIVEIRA DO NASCIMENTO, Presidente da CPL do 
PRODAP, que será ministrado pela empresa TREIOE -
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, no período de 26 a 
JfJ/08/ 2007, na cidade de Belém/PA. 

Justifica·se a lni!Xigibilidade de lldtação, com fulcro 
no lndso 11 elo art. 25 da refenda L.,, pela singulandade do 
serviço a ser prestado e por ser o TREIDE ·Treinamento e 
Oesenvolvlmentn renomado e detentor de notóna 
espcclallzaçao no serviço a ser prestado, habllltlldo a mln•strar 
os tre•namentos supra referidos. 

Macapá-Ap, 17 de agosto de 2007. 

~
. 

MARCELA- EO RA NA t. 
Prf!SJ t:;1P, QAP 

: _ n ~ = 

~====================~ ~C/Super-Fácil -=:J 
Luzia Brito Grunho 

A Dm:tonl Geral do Sistema lntc,s:r.u.lo de Atendmll.1lln ar> 
C•cfadAo/SIAC. u.'iando das :unhuiçOcs que lhe forum confenda5 pelo 
Oc:c:tclo n• 103?. de Ot de lcver~uo de 2005. tmdf'l em vtsu u \ t:()f du 
Me mo n• 06)/0?·GAO:SIAC', 

RESOLVE: 

Art 1• Dt-slgnar o dc:slocamcnll.l do.~ sen·tdorc!. abatl(O 
discnmmbdCI( de Macap~ -.ecte 'dc SLQ.s 3tribuiç0cs, ate o MumeipHJ 
de L:!.r::.nJal do Jari. l)art tratarem de assunlus n:fercnte5 ao 
SIACISupc:r Hc•l. no periodo de IS n 11 de •gos~t><lc 2007 

\t.ril D~lb. dt Souu G6~. Coordenador;, C'~tral de 
Alendm>ento C'DS 2 
Esrv~rson da Silva Pic:anço, Assc~sor Técnico Nlvel f 
CDSI 
1.u1"X Souo Correia Alho, MoLunsta Ofic1aJ - CDI2 
Simone Claudl. W. dt Souu.. 'itrptMson 

GABINETF DA DIRETORA GERAL DO Stsn:o.tA 
INTEGRADO DE A rENDIMENTO AO CIDADAO 

Macapi·AP,l0dc ~gosonde 2007. 

- ---. 
~cola de administração Pública] 

Maria Goreth da Silva e Sousa 

EXTRATO DO CONTRATO R.• 007/2007 

INSTRUMENTO E PARTES: CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS celebrndo entoe a Escola elo 
Aelmlniatrnç;io PúbUea elo Amap6 · EAP, <orno 
CONTIV\TANTE ~ o Grupo Uucac;onal Ideal, como 
CONTRATADO. 

DO FUNDAMENTO LEGAL: O prrscnte CONTRATO tem 
por fundamento legAl o art . 21. incoso XIII da Lei 
8.666/93, ~ suas allernções postcraores, bem como 
Parecer da ASSEJUR/EAP N°021/2007 c JustJ!icalJvll du 
CPLJEAP N'OOS/2007, r demais diSposições legais 
aplicável!\, em face do objeuvo previsto c caracreri?,.ado 
nes te insrrumcnto 

DO OBJETO: O ~resente CONTRATO tem por objeto d 

Prestação de Sen·1ço de Ensino Superior, para Mini~lrnr o 
Curw de Pos~Graduaçl'io Lato Sensu em MBA em 
Descnvohnmento c Gestão de Pesson.a. para 02 ldot,) 
servidores da Escola dt" Adnunistraça o PUbhcn do Anlnp;i,, 
que d1spõe sobre a le1 9 131 de 25 de novembro, que rege 
;:JS políticas para os ~rvidorcs do Governo do Estado do 
Amapá, visando formar planejadorcs e gestores de 
polittcas pUbhcns, objctlvando a exceléncta no 
atend1mentn das demandas sociais. 

PARÁGRAFO tllfiCO: ~ Especta.hznç~o ~rá Mmosor .•d • 
em Fkltm • PA, •m sala estru turada pelo GRUPO 
EDUCACIONAL IDEAL. 

DOS RECURSOS FINANCEIROS A SEREM 
REPASSADOS PARA O GRUPO EDUCACIONAL IDEAL: 
As despesas dtC'orrcntes da execuçt\o do objeto de:o;te 
CONTRATO serão oll,nchdns pelo EAP, cabendo a EM' 
repassar o1o c;RUPO EDUCACIONAL IDEAL, o ,·aJor de R$ 
19.'2'21 ,00 (<lez.enove 1n1l duzentos e vin te e um renis) 

PARAGRÁFO PRIMEIRO: O valor •erà pago em 03 (trés) 
parcelas men.aJs no Valor de RS 6 407.00 («i• m•l 
quatrocentos e Sele r<'3") a Ser<'m pagas 0~ (três) di3S 
antes do inicio do curso. median1,. npresenw.çúo de 
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fatura/ nota fiscal emitida pelo GRUPO EDUCACIONAL 
IDEAl .. 

DA DOTAÇÀO ORCAMENTÁRIA: 
As despesas com a execução deste contralo rorrerf\o a 
conta dos rec u rsos oriuwJo!'l do ProJeto/ Ativ1dude: 
0·1 128.0032.2090.0000, Fonte dr Rccur.os· 101; 
Elemen to de Despesa 33.90 39, confnrme Nota de 
Empenho 2007NE __ , emitirln em I /2007 Os 
recursos fin nncctros ncc~ssáno~ ã real tzaçáo do Curso 
serão aplicados dt" ncordo com o Cronograma de 
Desembolso c do Plano de Trob!\lho que passmn a fozPr 
parte mtegrant• ct•ste CONTRATO 

DA VIG!tNC!A: 
O pre«:nte CONTRATO vigorar~ :>elo prazo de 09 de ma.o 
de 2007 a :ll de agosto de 2007. poclenrlo ser alterado o u 
prorrogado, mediante lavratu•a d,. Tf:'rmo Ad1uvo 
corrc.•sponde ntc. dcsd C' f111t' notificodo u ma tb .:: pnrles com 
anten :tlénda mini ma de JOttnn1 01) d10o:; 

~1 -<copn . ,,p, 09 de maio de 2007 

~p~=-~ ~--~~=~=~·~ 
~rio Ak lxo A;sclr~o N~b; _=.-:~ 

PORTARIA N' 081/07·ADAP 
O PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 

DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ·ADAP oo ~so de suas 
atrJCUIÇóes le-gats, ::jtsposras no Aft (s: ·O. lnc I e 40 lnc IX da 
Le1 o ' 0674 oe ~ 1 1 O 200 1, e Dccre!o Le1 n• 354 7 ce 
14 11 200 1 de conformidade co-n a lnsltução Norrnatrva 
001100-ADAP. lendo em v1s1a o conl1dc no MEMO N • 142107-
DAAIADAP co 16 de agosto de 2007 

RESOLVE: 
Art 1 :~ · Conceder o adiantamertc em nome 

oa Servtdora Marin Gorete Martins Lopes, Secrctãno 
E•ccut1vo. oo valor ce RS 3 000.00 (Toés M11 Rems1 dOS'IMdcs 
a CLIStear despesas rni1.1das de pronto pag3mento com Matenal 
de CorS.JI"lO e Serv,ço Terc.etro de Pessoa Juridtca 

Art 2°. O ad,~u,tamc1to conc:edtoo devera ser 
aot.eado ro prazo m•xcmo de 90 (Nover'lta) d•as a contar da 
data ao recebimen:c 

Art 3° · l\ refen::!a despesa devet a ser 
ompen'>ada na fonte de recursos 001. oo Poogran>a de 
Traba·no n" 04 122 001 200• Manutel"'çâo Admtr .. strat•!Ja da 
AOAP nos EleMentos de Despesas 33 90 30 • Mateual de 
Consu'T'O no valor de RS 1 500 CO (Hum M1. e Ouonhenlos 
Rea1s) 33 90 39 · Sen11ços de Te•ce11os Pessoa Juuc•ca no 
valor de RS 1 500 00 (Hum M11 e Ou1nhen1os Rea1s) 

Ar1 ..,u O rcspOr'l3~vel pelo adiémtéWltmlo 
concedido oeveta apresentar prestação de contas é Agéncta 
de Desenvolv.mcnto do Amapá, dentre de 10 (Dez) das utels . 
ap~s a execuçao das despesas 

O~ .SE CIÉNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
Macapa • AP • agosto de 2007 

I 
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Mil, Quinhentos e Seaaenta Ruia), pago de acordo eom o 
tllmero de requioiç>Oes enc:amlnhadaa, deYidam.,.,te 
autonzado pelo aet.or competente; 

~ 

g,_AUSULA..~ -_Dali.QQrl~R~ 
Pelos serviços predadoe na Clius ... a Segunda o Contrat.,te 
pagará a Corúelada, o valor estmado de R$ 7.320,00 (Sete 
Mil, Tnuentoa e Vlnle Reoala). pago de ac«do eom o n<rnero 
do rcquialço6es encaminhadas, devidamente autorizado pelo 
sctO< compotento; 

Fundação Estadual' 

Kátia Re;;;g;;;ln;;;a=B;;;a;;;li;;;e;;ir;;;;o;;;d;;;e;;;S:o=uz=a===- ~ 
PORTARIA '11' . 0'19/2007/FCRIA 

.\olacap~ - Ap. 14 de A~osto dt 2007. 
A Oirrtora Pruidcntt da FundllçAo da C rianfa t do 

A.doh:suntt do E.onado do Amap4/FCRIA. usaodo das atribuiçOu 
qur lhtt sln conferidas pelo Urcrcco N•. 0849 de 26 dr janeJro dr 
2005 r. de at'ordo t()m o c:stabel«ido no Art. 40. &çlo I , C.:tpflulo 
\ UI, do EsL11uto aprovado pdo Dtcrtto (N) n'. 2.3'n, ck OS dt 
tgO.J(U d~ 1998; 

RESOLVE: 
Art. 1• • Oulgau os scrvJdoru. SUEL Y DE 

OI I\' F' IRA M,\ TOS, Chtft da Divlslo dt Mt<lidu d< Prol<tlo • . 
(;~digo FGS-2, do Quadro Comissionado d<"SII Fundatlo, lotada 
na Secrrraria d~ lncluslo e .MobiUzaçlo Social. • dl.sposi(lo da 
funda~lo da Criança t do adnleutnl e: WALDIRENE llA 
COSlA CIL-1-GAS AJio'DRADE, Chtft dt Gabinctr, FC;S-2, do 
Quadro Comissionado dtsra FundaaçAo da Crlan~a t do 
Adole<ctnt<: U 1iS OTAVIO NUNES DA SILVA, Molnrista 
Ofirial, Códi~o FGI-2, do Quadro Cominlonado duto Fundatlo, 
lotado na S<cre1uia dt lnclu.sAo e \fobilluçlo Social. a dbpo.siçlo 
da Fundtçlo da Criança e do adoltMtntt para vj1jar~m dt wdt 
dt suos arrlbulçOes MacapA - Ap. alf o \tunidpio loranjol do 
.Jarf- Ap. a fim dt ruliLar calrrga de mate riais tonltrapltdo~ 
otra,fs do Convlnlo n'. 017106-SEDHIPR/FC.RIA 
Munlrlp•lil.íllçlo d•u Mtdldas Sócio t;dutati\'AJ de PSC:, LA e 
MbP. btm como rnliur reunilo r eftrtnlt ao Curto dt 
Cap11tltaçilio com os tl-cniro.s do Projeto de Muaicipaliuçlo. no 
ptrfodo de 15 • 17 dt A~osto dt 2007. 

Art. r. Rt \'ot;llm- St as displniç6es ~m C'ORirtrlo. 

-K~ •. ~_ AD( 
KA TIA iiiÇJ,N)\ B:;;:;-ElRO 'lf: SOL'ZA 

• Oir~tora Prtsidtnff' ::1 

~:::=:~ob=ato=~arv=.;alh=o ===-=~;;;;;::;::;~ · (PODER LEGISLATIVO) 
AVISO DE UCI'fAçAO 

CDIIVN'E Nb. 00:1/2010'? • CCt./ .J&JCA/IJ 

1\ JunUI Comm:ial do Ea1Hdo do Arna1u -
JUCAP1 Mravés de 'UI CominAo Espcçifll de l..1cihw.;io, comunica às 
fim11lA mfereuadM, quo ~ld f'Uh)' andn IH:11 aç.lo n• mndaluJ.adc. 
COI'.'\' 11 F., t 1po Mcoor Pn:ç.o. no honirio c fcnua a acguêr 
rdacionadot com bete no que dispõe • l...c1 n• 1.666.'93, alta~d.1 pela 
r .e. n• 1 .8Kl•94, r:ra •quisu;io de f) I \"CICUio. bpo P•~i<'l, hl· 
comburJ.i\:"Cl 

Abtrtui'O! J 1o'08t2007 
trona.: 09'()()h 

Local: Sab: da CQCDinio f'.spc:oial d~.; L1c.ataçJo/J UCAP, silo • Av 
r~W, &.1n. CcCllro. MaceP'·AP. 

ODS.: I:.OW coo:sph.to podcri .cr obhdo, SJ'Muil~~m~:ntc, na Sala d. 
Corruuio , DO ~o oc1ma çit~. mc~•nle .,...e!ienlllçlu de 
duqucte formallldo pelo int , juntam~lc com canmbo da 
fl11llll, ou p.>dcri ser 10hc11 u ncammhamcnto através de fa:< ou 
ç..majl 

~râ_P- . _-_· ____ --=:31 
G~~ de Lima Dantas ~~~ 
I INSTITUTO DE DESENVOL VlMENTO RURAL 
L - 00 AMAPA- RURAP -

~ -=-=- ERRATA 

No Extrato refere<ltc "" Contrato n• 03al2007, celebrado eom 
a Empresa 8 . M. R EMPREENDIMENTO LTOA, publicado no 
0111r1o onclal do Estado n• 4063. de 06 do Ag05lo do 2007 

Q!)gc sut: 

ÇJ.ÁUSvtA Te~RA ·JH~~ 
Poloe serviços presaadoe na Cláus ... a Segooda o Contratante 
pagar' a Contratada, o valor eotlmado de R$ 7.560.00 (Seta 

~ai de Contas do Estado~l 
Con_::. José Júlio de Miranda Coêlho 

1728 SESSÃO ORDINÁRIA 
Data: 22108/2007 

PAUTA DE APRECIACÃO/HOMOLOGACÃO 

REGl~TRO DO C9NTRATO 

Relatoria: Cons. MARGARETE SALOMÃO 
DE SANTANA FERREIRA 

01) PROCESSO N" 00283412004-TCE 
ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
003/2004-CBMAP I celebrado entre o Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá e a 
empresa Equinócio Turismo Ltda. 
RESPONSAVEL: José Furtado de Souza 
Júnior. 

02) PROCESSO N• 002839/2004-TCE 
ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
006/2004-CBMAPI celebrado entre o Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá e a 
empresa Posto Eldorado Comércio e 
Representação Ltda. 
RESPONSÁVEL; José Furtado de Souza 
Júnior. 

03) PROCESSO N• 004217/2004-TCE 

Pág. 15 

ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
013/2004-CBMAP, celebrado entre o Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá e a 
empresa Petrobrás Distribuidora S. A 
RESPONSÁVEL: José Furtado de Souza 
Júnior. 

04) PROCESSO N" 004214/2004-TCE 
ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
01412004-CBMAPI celebrado entre o Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá e a 
empresa Comercial Brito Nunes Ltda. 
RESPONSÁVEL: José Furtado de Souza 
Júnior. 

05) PROCESSO N" 004215/2004-TCE 
ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
015/2004-CBMAP, celebrado entre o Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá e a 
empresa R R. do Rego. 
RESPONSÁVEL: José Furtado de Souza 
Júnior. 

06) PROCESSO N" 004216/2004-TCE 
ASSUNTO; Registro do Contrato n• 
017/2004-CBMAPI celebrado entre o Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá e a 
empresa Alvo Comércio e Serviços ltda. 
RESPONSÁVEL: José Furtado de Souza 
Júnior. 

07) PROCESSO N" 0003-41/2006-TCE 
ASSUNTO; Registro do Contrato n• 
003/2005-CBMAP I celebrado entre o Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá e a 
empresa Belém Diesel S/A. 
RESPONSÁVEL; José Furtado de Souza 
Júnior. 

08) PROCESSO N" 00338/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
005/2005-CBMAP, celebrado entre o Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá e a 
empresa CRA-Ciínicas Reunidas do Amapá 
Lida-ME. 
RESPONSÁVEL: José Furtado de Souza 
Júnior. 

09) PROCESSO N" 000339/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
01 012005-CBMAP. celebrado entre o Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá e a 
empresa Brasllia Motors Lida. 
RESPONSÁVEL: José Furtado de Souza 
Júnior. 

10) PROCESSO N" 000340/2006-TCE 
ASSUNTO; Registro do Contrato n• 
O 11/2005-CBMAP, celebrado entre o Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá e a 
empresa Petrobrás Distribuidora S/A. 
RESPONSÁVEL; José Furtado de Souza 
Júnior. 

11) PROCESSO N" 00327912006-TCE 
ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
014/2004-DGPCI celebrado entre a Delegacia 
Geral de Polícia Civil e a empresa C.E.A. 
Nascimento. 
RESPONSÁVEL; Sra. Sandra de Fátima 
Dantas. 

Relatoria: Cona. LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA. 

12) PROCESSO N" 002628/2005-TCE 
ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
01 0/2005-SESAI celebrado entre a Secretaria 
de Estado da Saúde e a empresa Amapá 
Comércio e Serviço Ltda. 
RESPONSÁVEL: Uillon José Tavares. 

13) PROCESSO N" 001741/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
016/20~HEMOAP, celebrado entre o 
Instituto de Hematologia e Hemoterapia do 
Amapá e a Empresa Dental Norte Comércio e 
Serviço Lida. 
RESPONSÁVEL: João Ricardo Silva Almeida 

14) PROCESSO N • 003006/2006-TCE 
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ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
029/2005-SESA, celebrado entre a Secretaria 
de Estado da Saúde e a Empresa L O. da 
Silva ME. 
RESPONSÁVEL: Uilton José Tavares 

15) PROCESSO N" 003261/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
004/2006-FUNDECAP, celebrado entre a 
Fundação de Cultura do Amapá e a 
Associação dos Músicos e Compositores do 
Amapá-AMCAP. 
RESPONSÁVEL: João Alc1ndo Costa 
Milhomem 

Relli!Qd.!.; MANOEL ANTÔNIO DIAS 

16) PROCESSO N" 000312/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro do 2° Termo Aditivo ao 
Contrato n• 007/2005-GABIICIVIL, celebrado 
entre o Gabinete Civil do Estado do Amapá e 
a Empresa J.C.A. Serviços Especianzados 
Lida. 
RESPONSÁVEL. Sr Luis da Conceição 
Pereira Góes da Costa. 

17) PROCESSO N• 000370/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro do ao Termo Aditivo ao 
Contrato n• 042/2003-T JAP, celebrado entre 
o Tribunal de Just1ça do Estado do Amapá e a 
Empresa Elevax Comércio e Serviços Lida. 
RESPONSÁVEL: Des. Raimundo Nonato 

18) PROCESSO N• 000532/2006-TCE 
ASSUNTO: Reg1stro do Contrato n• 
001/2006-GABI/CIVIL, celebrado entre 
Gabinete Civil do Estado do Amapá e a Firma 
A K.Ada Silva-Me 
RESPONSÁVEL: Sr. Luis da Conceição 
Pereira Góes da Costa. 

19) PROCESSO N" 001363/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
003/2006-SECOM, celebrado entre Secretaria 
de Estado da Comunicação e a Empresa 
J.C.A. Servt,YOS Especializados Lida 
RESPONSAVEL: Sr Marcelo tgnacio da 
Roza. 

20) PROCESSO N° 000008/2007-TCE 
ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
038/2006-T JAP e seu 1° Termo Aditivo, 
celebrado entre Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá e a Empresa R. Costa da Silva-Me. 
RESPONSÁVEL: Des. Raimundo Nonato 
Fonseca Vales. 

21) PROCESSO N" 000197/2007-TCE 
ASSUNTO: Registro do 1• Termo Aditivo ao 
Contrato n• 023/2006-T JAP, celebrado entre 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e a 
Empresa NBA Ltda-Me. 
RESPONSÁVEL: Oes. Raimundo Nonato 
Fonseca Vales 

22) PROCESSO N" 000547/2007-TCE 
ASSUNTO: Reg1stro do Contrato n• 
006/2007 TJAP, celebrado entre Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá e a Empresa 
Gomes & Amaral Comércio e Representações 
Ltda. 
RE.";PmJSÁVEL: Des Raimundo Nonato 

<'c.J Vale~. 

.OCE..;,.;::O N· 001050/2007-TCE 
'lO· keg1stro do a· Te:mo Aditivo ao 
1 n' 009/2006-1 JAP. celebrado entre 

Justiça do Estado do Amapá e a 
I r AUTFC SIA- Grupo ltautec. 

ONSAVE'L. Des. Raimundo Nonato 

AMIRALDO DA SILVA 

..:.4) PROCESSO N" 003204/2005-TCE 
SSUNTO: Registro do Contrato n• 

028/2004-MPEA, celebrado entre Ministén? 
Público do Estado do Amapá e a empresa Brt 
Shop Indústria, Comércio, Exportação e 
Importação Lida. 
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RESPONSÁVEL: Sr. Paulo da Veiga Moreira. 

25) PROCESSO N" OOOOn/2006 e 
002695/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
003/2005-MPEA e seu 1" Termo Aditivo, 
celebrado entre Ministério Público do Estado 
do Amapá e a empresa P.G. Matos-ME. 
~ESPONSÁVEL: Sr. Ubirajara Valente 
Ephina. 

26) PROCESSO N" 002092/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro do Contrato n• 
016/2005-MPEA. celebrado entre Ministério 
Público do Estado do Amapá c a empresa 
Novatec Corporation Lida-ME. 
~ESPONSÁVEL: Sr. Ubirajara Valente 
Ephma. 

27) PROCESSO N• 000749/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro do 1• Termo Aditivo ao 
Contrato n• 016/2005-MPEA, celebrado entre 
Ministério Público do Estado do Amapá e a 
empresa Novatec Corporation Ltda-ME. 
RESPONSÁVEL: Sr. laci Pelaes dos Reis. 

Relataria: Cons. LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCÍÂ. 

28) PROCESSO N" 000952/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro do Convênio n• 
001/2006-LACEN, celebrado entre o 
Laboratório Central de Saúde Pública e o 
Centro de Integração Empresa Escola-CIEE. 
RESPONSÁVEL: Elza Lopes da Silva 

29) PROCESSO N• 003690/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro do Convênio n• 
030/2006-FUNDECAP, celebrado entre a 
Fundação Estadual de Cultura do Amaoá e o 

Conselho das Comunidades Afro-
Descendente do Amapá. 
RESPONSÁVEL: João Atcindo Costa 
Milhomem. 

Relataria: Cons. LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCÍÃ-

30) PROCESSO N" 003904/2003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensao 
PROCED~NCIA: Amapá Previdêncla
AMPREV 
INTERESSADO: Sra. Lilian Alves Costa 
Monteiro 

31) PROCESSO N" 004048/2003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência
AMPREV 
INTERESSADO: Sra. Débora Keyse Gomes 
da Mata 

32) PROCESSO N" 003264/2004-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência-
AMPREV 
INTERESSADO: Sra Maria de Belém 
Marques Paraguassu Smith de Oliveira 

33) PROCESSO N• 004285/2004-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência-
AMPREV 
INTERESSADO. Sra. Dulce Valadares dos 
Santos 

34) PROCESSO N" 002048/2005 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência-

AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Daniel dos Santos 

PAUTADE~YLGAMENIQ 

Relatoria: Cons. MARGARETE SALOMÃO 
DE SANTANA FERREIRA 
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35) PROCESSO N" 003315/2001-TCE 
ASSUNTO: Balanço Geral da Policia 
Técnico-Cientifica do Estado do Amapá, 
referente ao exercício de 2000 
RESPONSÁVEIS: Sr. Oilson Ferreira d~ Silva 

Período: 01/0112000 a 28/01/2000, 
Sr. Marco Aurélio 

Pacheco Ferreira 
Per!Q_gp: 29/Q1/2000 a 31/1212000. 

Relataria: Cons. LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

36) P~OCESSO N" 000701/2002 
ASSUNTO: Balanço Geral do HEMOAP, 
referente ao exerclcio de 2001. 
RESPONSÁVEL: Sr Jaci Pena Amanajás 

Relat~:_Cons. RAQUEL CAPIBERIBE DA 
SILVA 

37) PROCESSO N" 00362212001-TCE 
ASSUNTO: Auditoria realizada na Secretaria 
de Estado da Clênc1a e Tecnolog1a-SETEC, 
exercício de 2000. 
RESPONSÁVEIS: Sr. Manoel Cabral de 

Castro, 
Sr Francisco Edemburgo 

Ribeiro de Almeida. 

38) PROCESSO N" 001907/1998-TCE 
ASSUNTO: Auditoria realizada na 
Coordenadoria Estadual da Indústria 
Comércio e Mine'ação-CEICOM, exercício d~ 
1997. 
RESPONSÁVEIS: Sr. Artur de Jesus Barbosa 
Satã o; 

Sr. Fernando Guimarães 
Santos e 

Sr. Carlos Alberto 
Coutinho Viana. 

Retatoria: Cons. REGILDO WANDERLEY 
SALOMAO 

39) PROCESSO N" 002101/2001-TCE 
ASSUNTO: Balanço Geral da Câmara 
Municipal de Amapá, exercício de 1999. 
RESPONSÁVEL: Sr José Pena AmanaJáS 
Neto 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAIXAS 
ESCOLARES E OUTROS 

Relataria: Cons. MARGARETE SALOMÃO 
DE SANTANA FERREIRA 

40) PROCESSO N" 006337/1999-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do 
Convênio n• 035/1998-FUNOECAP, 
celebrado en:re a Fundação Estadual de 
Cultura do Amapá e a Prefeitura Municipal de 
Mazagão. 
RESPONSÁVEL: Sr. Alcides Gomes dos Reis 

Relataria: Cons. LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

41) PROCESSO N" 002402/1999 
ASSUNTO: Prestação de Contas do 
Convênio n• 1 008/1998-SEED, celebrado 
entre a Secretaria de Estado da Educação e o 
Caixa Escolar Jardim de Infância Meu é df' 
Laranja L1ma e seu 1" Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sra. Célia Lúcia de Cliveira 
Coutinho. 

42) PROCESSO N" 002956/1999 
ASSUNTO: Prestação de Contas do 
Convenio no 0956/1998-SEED/ Caixa Escolar 
David Miranda dos Santos e seu 1• Te:rmo 
Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sra. Maria das Graps da 
Silva Soares 

43) PROCESSO N" 003708/1999 
ASSUNTO: Prestação de Contas do 
Convênio n• 241 0/1998-SEED celebrado 
entre a Secretaria de Estado da Educação e o 
Caixa Escolar Sete de Setembro e seu 1• 
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Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sra. Maria de Fátima 
Façanha Guedes. 

44) PROCESSO N• 000149/2000 
ASSUNTO: Prestação de Contas do 
Convênio n° 1 080/1997-SEED, celebrado 
entre a Secretaria de Estado da Educação e o 
Caixa Escolar Vila dos Crentes. 
RESPONSÁVEL: Sra. Deusarina de Souza 
Boraes. 

45) PROCESSO N• 00352512001 
ASSUNTO: Prestaçao de Contas do 
Convênio no 01912001 -DDL, celebrado entre o 
Departamento do Desporto e Lazer e a 
Associaçao de Moradores do Bairro Pantanal 
RESPONSÁVEL: Sr. José de Nazaré Pereira. 

46) PROCESSO N• 000285/2003 
ASSUNTO: Prestaçao de Contas do 
Convênio oO 0564/1997-SEED e seu 1• Termo 
Aditivo celebrado entre a Secretaria de 
Estado da Educação e o Caixa Escolar Maria 
Merian dos Santos C. Fernandes. 
RESPONSÁVEL: Sra. Ana Maria Picanço 
Pereira. 

47) PROCESSO N• 000992/2003 
ASSUNTO: Prestaçao de Contas do 
Convênio no 0998/1997-SEED, celebrado 
entre a Secretaria de Estado da Educação e o 
Ca1xa Escolar Tiradentes. 
RESPONSÁVEL: Sr. Antonio Canos de 
Moraes Favacho. 

48) PROCESSO N" 001000/2003 
ASSUNTO: Prestação de Contas do 
Convênio n° 023/1997-SEED, celebrado entre 
a Secretaria de Estado da Educação e o 
Caixa Escolar Francisco Walcy Lobato. 
RESPONSÁVEL: Sr. Nilson da Silva. 

49) PROCESSO N" 003453/2003 
ASSUNTO: Prestação de Contas do 
Convênio n° 1 099/1998-SEED, celebrado 
entre a Secretaria de Estado da Educaçao e o 
Ca1xa Escolar Castro Alves. 
RESPONSÁVEL: Sra. Joelma de Souza 
Duarte. 

Relataria: Cons. RAQUEL CAPIBERIBE DA 
SILVA ~ 

50) PROCESSO N• 003101/2001-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do 
Convênio oO 013/2000- SEICOM, celebrado 
entre a Secretana de Estado da Indústria, 
Comércio e Mineraçao e a Associação 
Comercial de Oiapoque-ACOI. 
RESPONSÁVEL: Sr. Luiz Gonzaga Oliveira 
de Ataíde. 

Relatorla_;_Cons. AMIRALDO DA SILVA 
F A V ACHO 

51) PROCESSO W 000838/2002-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do 
Convênio n° 004/2001-SETRACI, celebrado 
entre a Secretaria de Estado do Trabalho e da 
Cidadania e a Prefeitura Municipal de Pedra 
Branca do Amapari. _ ---,., 
RESPONSÁVEL: Sra. ,Maria do \ Socorro 
Pelaes. 

PAULO CELSQ DA SILV 
Secretário Geral-TC 

/ 

@DER JUDICI~ 
~nal Regional Eleitoral 
>="-

) 
Des. Canno Antônio de Souza 
~~~~~~~~------·------

(DIÁRIO OFICIAL) 

Secretaria judiei.! ria e de ln form.ltica 

Proc. n " 897/2000 - Classe IX 
Interessado: Partido Socialismo e Liberdade- PSOL 
Relator: Juiz João Qos co 
Prestação de Contas do PSOL d e 2006 
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Wcndell MonteirO dn Silva 
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62,49 

Secretaria j udiCIAr:a, 20 de agosto de 2007. 
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JUDICL\R!O 00 'l'RIBWUU.. DE 
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APKl...MTB MARlO ERIVM.OO DA f:IlNA t.IJRI\'1'0 

ADVOOAXO :~URICIO SILVA PflUaRA 

:MlNJS'reRlO PURLICD 

AP~OUH:U~ No. 0002660-2/200? 

OJII~ ,CI:J<AACA Dll OlM'O()<JE 

APE'l..1\NI"E :HHll~O l't.IDt.tCO 

AO\IOGo\OO :OEFQ:SQR PUBl.tCO 

R.ELA.TOR tA) 1 Of:a Mo\RtO <JUR"'"(EV DE QUEIROZ 

no. 000!86.9-3/2007 

~ :l"J\RIA 00 SDO:lRRO O DE M2DEDt06 

PAC:IEN'n: ~ RC1W..00 TAVM.K$ BUell) 

AlJT. ~TOR.:UU120 t'8 DJJIZITO ~ 3 VM. DE P»m...U. OS K\C 

Rli:I.A'l'OR(~I :Dee. EDINARIX> K\RIA RCDUOOES OS S()(]U. 

1'AN:WX) IJ'K SECURANO\IHS) tio. OCOllOl-4/7.00"7 

I.MPI<I1UI.vrl! :LEANDRO RO!llUClUES 011 SQU1.A 

~ t HAR.C'IO A.LVBS P'ICXlEIRA 

lNFORHANre tsu:R.E'TAAIO AJMIN1S'TRAC1\0 ESTA.DO , E CXJl"RR{S) 

Rl!LATOR IA) 'Doo. EDDIARDO MAAT/1 ROORIGIJES DE S0UU1 
_______ _....... 

ATA DI!: Dl&"ni:IBUICAO E/00 RE .. 

DlS'nt:tBUJ.CAO 00 DEP.\RT/l.."1E%.UQ 

JUDic::LU:ro 00 TRtm.I:UU. DE 

~JSTICA 00 RSJ'ADO 00 J\HAPA. 

Aolol 09 dia(ol Co me.s do NlOSro do ano c1c 2001. 

12:00 horas, rMliU'\J~ae a Oistribuieao e/t:AJ R.edJ.s

tribuiee.o doe Proceell08 al»ixo relac.i.an.a.dos, confomn 

noi.TM.• do Regimr=n.to Interoo. 

REC\JRSO D1 SDtl'!:x) &'mt!'1'tl IRSEJ No . 0000488·5/2~07 

Rm.JF..A2N':'& ~ ~r.c'f\to 8.'1S(xt..,'jf. OCS t.Avr'""...G 

i\IMX"N.O ~~~ PUO!.J'C) 

REC:aJUOO ! KINIS"J"'ER.tO Pl:lBLtCO 

No. 0000516- fii/2007 



Macapá, 21.08.2007 

PARTEl ,n:J!EZINH>. DE JESUS SANrANA DOO SANTOS 

ADV'CX;A.OO :DBPI:N!JOR P'.JDLJOJ 

PAA1'B2 :DIRBTOR PRRSIDSNrE EMPRESA HUN. 'I"RAN'SPPR'I'E U 

R.Dtln'Hm"E :JUlZO DIRRl'IO le. v.M.A CIVEL o::MAACA 03 l'OI.CAP 

RnÃ'I'a< (A) :Oeo. LUIZ CARUlS c:xM:S DOS SAln'OS 

uo . 0003230-1/2007 
CRIGEM :lo. vARA C'tVEL B FAZENDA PUBLICA 08 MACA 

APEI..Atmi: 1 LI LI.Al\"E PAMPLCNA RE!S t<1JSRE 

I\DVOOI\IlO : 'l'lAOO STlWIJI' WAGNBR 

APBLAilO : ESTADO 00 AMAPA 

AD"V'(X;A]X) :Slli'YA SIHJNE 00RCEL. JUA.RBZ DAm'AS 

RnÃTOR (,\) 'De8. LUIZ CA1U.0S ClCKIS OOS SAlrt'OS 

ROtmO(S) 

E ot1I'RO I S) 

No. 0003231-1/'2001 

AP'Et.N.""tt : lflX UXliSl'lCA 00 A."tAPA L'J"QQ\ 

AO\I:XlADO :Aifi"CNIO TAVARES 1/l"EIRA N>:l') 

i\P~) :o:::Nr-:'..1. o:lr-t;'J'!(OCXJE!: S !!XPJU"UCI!"»">""' ... C: !,roJ'. 

~ : l!RI..QAW\ CAZSl, TE~4<EIJ""J. 

R.El .A'roR{-') :Dea. YARIO Q.JR'rfh'V DE ()tr&IROZ 

RE><aS.S.\ l<lC-O>"lCIOIR>Xl) No. OOOOS17-6/20D7 

ORlG&M : 4a. WJlA. CT'V'PL E FAZBNDA PUBLICA DE. MACA 

PARTSl : Ez:EXlUTEI, DOS SANTOS R.OCHA 

A.tM:CI\00 : PAUI.O Al.BRR'ro OOS SANTOS 

PARTE2 : t«ll\'1 CIPIO OB MACAPJ\ 

AO\IOGAOO :JOSE ~!ENRIQUE De MENDOOO. DIIIS 

RJ3Ir1ET'Dn'E' :JUIZO DtilEITO 4a VARA CIVEL PAZ. PUBL. Hli.CilP 

RBLl\l'OIHA) : Dee. LOIZ CAA1.DS 0CHES OOS SANTOS 

Al'FJJ<DD CI VEL No. 0003233-l/2007 

OfU~ : 4a. VARA ClVEL E PAZEN!lA. P\.'Br..IO. CE MM:A 

~et.AN"ra : l:SrAX oo At1N.'A 

ALVOGA!X) 10fA\'lO J!'lSE l'13 V"'~..:?J,,Ul.') FAir.A 

APW.....OO : SEltV!OO SOCIAL DA IN'Ot!S"'m.I.\. - S"".a.SI 

IJJ'II03AOO :RAIKJNOO ~ RIBEIRO CAI..IlAS 

I\EL..1<rot\(A) d:>ea. i!DUWU:O MAIUA RODRicms DR SOUZA 

JGRAVO No. 002COS · ll/2007 

AGRAWJn"E : ADDllt...SI:JN TENOR.IO OOS SNo.'TOS 

1UNCGAOO :30M) PAULO VAZ CAVAU:Nrl"E 

AGRAVADO : BA.'lCO .P'INASA !:/A 

AtMX1ND :JOSE AmONIO LEAL DA Ct.MfA 

Ril.ATOR {A) : Doo, WIZ CM1.0S tXJoiES OOS SMtt'OS 

APKLACAO CIVEL No. 00032)4-l/2007 

APBL.\NJ"B :PEDRO SOAAES M cruz 
ADVCX1AOO :.)J:SK MM.IA DE S01J'ZA BAROOSJ. 

~ :&Sl'AOO 00 AMAPA 

~ :ORl.ANtXl TRlXEJRA DS CAMPOS 

RELATOR {A) : Dea. MAR lO GURTYEV DB QUEIROZ 

APEIACAO crvm. }lo. 0003232 - t/2007 

APELAN'I'E' :C F Sll..\17\ - KE (CERA.!'11CA ~~ 

lii:IIO:iiiOO :AlrnJHIO l<LBB&R 0!1 SOUZA DOS SAI>"l''S 

.Al-::LAOO :Cl:lo!FANh"'A ~ TU.Zi'R:C!'.JY\DC 00 A""'1\. S ct.."'I'"c\01$1 

AD\'O""...AOO :"'ALD%}.-'Bl SJJ..."!'NIA p,;JJ.){A.li\3 

R.BL..k'I'OR lo\) : De8. Gl.LB!:RTO P Ht'h'EIJro 

-SI!OCAD t.tHCA 

REVISAO CRIMINAL IRvC:r) No. 000053-16/2007 

RI'Xlt.'tll~Em'E 'EDI1.90H PI!RElRA SlX»lDD 

AIM:lGAOO : J::LS!BER ASSIS 

Rl1LAl'OR (A) : Des. HI\.'UO GtJRTIEV OS OUElROZ 

No. 0001870-3/2007 

tl'tPE't'RNn'E :CARLOS Al.BD.'IO f~'J'O l.VofA 

AACIENTE : NBLIO [X)S REJ S DA. SILY.Jl 

AUr. CDM'OR~JUtzo DIREI'tO 3• 'l/ARA c::RIM.INAL c::t1AACA. 11ACAP 

RELATOR.(AI : Det:l. Ml\R.IO GUhT\'l.V DE QUBIROZ 

No. 0001871. - l/2007 

I f"'.Pf:I'RAN'l'E : MANOBJ.. CARLOS PJ;R.BI:RA. CE SOUZA. 

PACIE:l\"n! :MANOEL DAT!stA NKRY IR.MNJ 

).trr. COA'rofl:JUIZO O!R.Bl'TO la VARA CRIMiw.L MA.C\PA 

HAJ!l'.AS C'O.Rfl.llilCJ,.~ 
lmpe<ran« LUIZ MAGNO DO ROSÁRIO l'ICANÇO 
Pocict11c: JA'ilf.RESGAJ. VÁO 
Alll. Coo.torJ .n:fzo DE DI.IlEITO DA VARA OE EXECt:ÇO!!S 

PENAIS DO ESTADO DO A~IAl'Á 
Rdato..- DESEMBARGADOR DÕGI.AS EVANGF.LJSTA 

"DECISÃO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

O 1lustrc Advog•do. LUIZ MAGNO DO ROSÁRIO 
PlCANÇO. impetrou ordt::m ~ haQeas corpus... com expresso ~d1do 
hmiruu. em favor de JANlERES GALVÁO, com o escopo de afast.ar 
supostu const rangimento ilegal praticado pelo MM. Jui.l da Vo.ra de 
E>;:ecuções Pena1s do Estado do Amapi.. Dr Rçgjnaldo Gomes de 
Andrade, que, n01 autos da i\ç!o de Execuçilo n'. 9 .13912007. negou 
ao pacienle " progre~3o de regime app~ t.'G (uan sexto) do 
cumpnmo.:nto da pena.. 

Sustentou qu.e a autorithule ooatota submeteu o 
paciente, condroado 3 11 (onze) anos d~ reclus3o, com base na Lei n'. 
I J 464'07, como m06"tra a Guia de R~-:olhimmlo, ao rumprimento de 
2'5 (dois quiruns) da pena em que foi Knttnciado, pnra efeito de 
progn:sslo. 

Aduziu que. embora o crime tenha sido cometido 
antniormen1C' a 29.03.2007, o ~n.{. Juiz ooalor expediu Guia de 
Recolhimento, oom a progreulo pn;wisu para 07.07.2010. ou seja. 
:1~ n cumprimento de 215 (dois quint()f:) da ptna 

Colacionou decisAo desta Co.U, em qu(' foi re.aJt.or o 
eminente fRsembargador Gilberto Pinheiro. 

Juntou docu~ntos de Os. 4 c 5. 

Finalmcnt~. requereu, limina.rmente. a eonceulo da 
t~rdcrn. p.1r.1 dettnninar a progresslo do regime prisional do paciente 
para após o cwnprimc:nto de l /6 (um sexto) da ptna e. 30 final, SC:JB o 
\A.'rtf concedido em &:finitivo c:om a rctificaçlo d:a C.uta ck Guia~ 

É o relatório. 

DECIDO 

de liminar 
.o\Icnho·me, no momento. exélusivamen1~ . ao pedido 

O objeto do:.1e wrrt visa à cooe<>Sào da onk:m pano 
del~nnin:tr a progressJ.o do regime prisional do pacie-nte para após o 
cumprimeulo de l /6 (um scx10) da pena oomin•da na Açio Penal n•. 
7.39112006. da 2' Vara Criminal da Comarca de Maaap6. eonfonne •• 
abstrai das razões de ti•. 02106. 

Compulsando os autos, ea:pccialmcnte a Carta de Guia 
de ns os. o pacitnte responde A. txccuçlo pen.tJ. por crimes 
ttpific.ulos nos art. 12 e 14 da Lei n' 6.368'76, tnlfico de drogas. lendo 
se ~nado c:om li (onze) anot do rcclu.d.o, cujo regime est4belccido 
n:. r. sentença. foi o fechado. 

\'crifko qu~ o pedido cxpMto pelo impar.mce ~ , 
idc!nt1cO " t:urtos outr~ requeridos em ''&riu out.ra.s onJ~' 
prococoliudos ntSlJ1 Corte.. consi!i.tente au posUbilidadc: de progressão 
&: regime do euntprimento de pena. nas hipóteses de pac•enles 
condenados pela pr.itica de delitos coraidtra.cb'\ hediondo.'\ 

A mac.:ria a ser analisada é semelhante à do 
JUig3mento do Hábecu corplll n° J. ~l0/206, onde funcionou o 
cmmente D,."'Semb.vgador ~iário Gwtyev, que. ao final de seu \"'lO, 
upó~ oonsidtrar. naqueles autos. que nSo rcs'tava a mtnor dúvida do 
que o pa.ciento.: tinha direito a cumprir a p!na segregativa. qu..: lhe tinha 
sido cominada, em regime progl'\!ssivo, opinou pela CODCesSio da 
ord.!m. cujo &ferimento do beneficie') devia ficar \inwlado .1.0 

pr.:cnchimento dos demais requi!i.itos h:ga1s. 

:Va hipótese dos presentes autos. S!!gundo consta da 
Gu.a c.k Rtoolhimcnto. aCMtadA ÀS tls. OS. ~m direito â pC"ogrcssl~ 
ap&; o cumpnntento de 2/S, no entendimento do ~fM Ju iz de Dkeito 
d.:~. V~ de Execuções Penais, ou sej3., ~m 30.04.2013. 

Elltrctanto. sem adcotnr o mérito, contrari~te. o 
cnttndimcnto pacifico e domin.:mte nesta Corte t o de qL&e, após o 
l'tO\'O dtst.aph03mento do m.ttCri3. :10 teor cbs disposições da rcfetrda 
Lci n°, 11.4lt4:07. a progressio do rcgi1111:: de cumprimento de ptfU. 

pela prática de crimes htdiondos c asscmtlhsdoa será o in ic ialmente 
Fechado. Res.uhô que. para os crimes eomehdos a.rueriormente o. 
29.03.2007. oorno m ctuu concreto. o bencOcio da progressão de 
regt:n~ dever& ocorrer para depots de CumJlrido 1."6 (um sexto) 4a 
r~na. 

Pelo e~!a1o, vislumbrando a pre~nça do fomus bom 
runs e do pcnculum m moro. requisicos nccessirios l concess!to do 
pedido. dtlit<'~·O lunirwnumtc. para determmar ao Jui10 indigitado 
003.lor que procerla. à retit:icaçlo da Guia ~ Recolhimento do paciente, 
~atculando o prazo para a progress!o do regime pnsional para após o 
cumpnmento d< 116 (sexto) da peru, qlW>do se üri a anólise dos 
po:ssupostos objetivos e cubjetivo!õ exigidos pela Lt:i du Execuções 
Pen~i<~õ. dc \-endo o Juizo. sempre. em caso de deferimento ou n!o da 
progréss!o. decidir fUndamentadammte. como lhe parecer d.e direito. 

Comunique-se ao Jub.o indigjtado coator. para 
conhtdmenlo e providências. bem oomo remetam-se os autos .i d. 
Procuradoria de Justiço, para emi.sAo d< pm:cer. 

Apõa. condUJOS. 

PRL 

Macopâ, 17 de •COSi<> ~e 1007. 

Deum~o~r EVA.'IIGELJSTA 

Rdat ~ .. ---· é -
BelCLA A PAIVA 

Diretora ck: Secretaria da Sec:ç!o Única 

SI'.C(",\Q ÚXIU 

152' Pl iBI.ICM:.Ã.Qilli..ACÓRDÁQS 

Hdflt4S CORPOS N • I 70212~..1.!.llln - lmp«rat~~e: 

HELDER JOSÉ C.'\R.'IF.IRO DE SOLIZ.~ - Paci<01o: ANTÔ:-11.'1. 
.-U.\"ES CA V.-\LCA.\I"fE Aut Cooora: Jllil.O DE DIREITO OA 2 ' 
\"AR.-\ D•\ CO~!ARCA DE LARMJAL 00 JARI - ReiAior: 
O.:s<Ulbargador CARMO ANTÔNIO 

~ "CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 
PEI\"AL H.4JJE.IS CORPL'S. CESSAÇÃO DA COAÇAO 
APO:"'TADA COMO ILEGAL. INTF.RI!SSE DE AGlll I) O 
a .. ·!$•;,-, it \'in JUrisdi~,;iOT131 , JXM' me-~o de hob~aJ corpi•S. pn::s:s:uJ)''k que a 
pr .. ~taçio jurisdjcional sohdtnd.a: SCJI rl..Xc:súria ~ adi:qu3cb i pro1eçAo 
do du"e1to dC\ p:tC:1.::n1c: a liberdade~ looom~. mo., aua..."nle qualqud' 
- IL<[><'Cin<. deupar«e n int..-..se de agir do impdlllntt. 2) Ordem 
nllo eon.hccic..la. ·• 

~ .. Vi!loto.. rtlatad~ <discutido! os prcstT~tcs autoR, 
• SECÇÃO (INICA do cgrtgio TRIBUNAL DE Jl.JSTIÇ.>\ DO 
ESTADO 00 AMAP..\. io unanimidade, niu conheceu da Ordem. por 
falia de inltt~ cü: ag.ir. no~ Cem'~<)!; dos votOf. proferidos.-

Pág. 19 

~ CORJ>US rs• 1.731107 (A.!._1U.42} - Impetrante: 
MAN!)E!. 1\0RllERTO VALENTE C,\NT . .l.O- Pocientt: PLINtO 
AL1REUO DA SILVA PlCMÇO - .-\ui Cw.!ora: JU1W DE 
DIREITO D!\ I' VARA CRIMINAL DA CO~IARCA DE MACAPÁ
Rdotor· D<l<mbarg;>dor MELLO CASTRO 
Relator Oeoignodo:Oes<mhargodor GILBERTO PINHEIRO 

~ "HABEAS CORPUS- PROCESSO PEI\"AL
AUSi::";ClA DOS REQUSITOS AUTORIZAOORES DA 
CUSTÓDIA CAliTI!LAR - l .. lPOSSffiiLlDADE DE 
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVEI\"T!V,\ COM BASF. 
APE~AS NA GRAVIDADE DO DE LITO - 1\"ECESSIDADE DA 
PRESENÇA DE JIATOS CONCRETOS DEI\fOI\STRAl\"00 A 
PERICUWSIDADE DO AGEI\TE E A POSSIBILIDADE DE 
REII\TERAÇÁO CR[)UI\"OSA. I) Aus..,lcs os requlsho. 
aulorizaclon:s da CU5lódia cautelar nlo tem que u fatu em dtcra:ação 
ou manutençAo da ptislo Pft\'entiva. isso em r&Zlo &:: inexistir. ner1a 
fa.•.:. disoosslo ilCCI'~ da culpo1 ou dolo que deu ongcm pro..;esso, mas 
aptnas a cxi):léncia de tail requisitos necessários pm• uuuuer cercead:J a 
lib .. Tdade de locon1oçio. l ) A motivaç.io para manutenç!., da c:onsuiç-Ro 
c.:autelar do p:lci~~ d.:verã seT apre$Ciltada do forma idôoe:t. porquanto. 
em um primeiru mamemo. se amparada na gravidade genérica do delito. 
d~v~r.i d&!m ons1rar. com base em dados ooncretos extraidos dos :tutos. a 
n~dade de scgrcgaçl o nntectpada.. :\t!emai~. a gravidade do delito. a 
inquíctaçlo 'loocial. a ~oTedibilid4doc da Jusr.i~ e a sen.uçllo de 
in1punidaOO OOilSiiUU!m motivos W ln.IOS c msuticiemc:s à c_onfigur;iç-ao 
da amt:aça à ordem pública, exigindo-se p~ tanlo a cxistâlcia de fatO\ 
concretos a ~videncitrm1 a pcr ia)IO$íd:tdc intensa do agem e crimjnoso c 
a prohahilidadc real ~ rertcraçlo d<liwosa. 3) !lob~M corpus 
~onccdido.'" 

A.CQl.mJQ "" Vi!ltos, relatados c discuhdus os prtunles auto:,:. 
a SECÇÃO ÜNIC ·\ do Egrigio TRII:IlJNAL OE Jl.JSTIÇA IXl 
F$TADO DO ,\MAPA por unan1midade, cooh.:C<U da Onl<m e. no 
m~rito, por m:uoria ;:. C~Jnccdeu, vt.ocidos os IÃ:St:mhargadorcs Mello 
C.1.stro e Edinardo Souza Red1giri o acórdao o Oc$trnbargqdor Gi lb...--rto 
Pinhc:im, nos lo.!l'n"ttS ~ \'o40S prof~.Tidos. ·• 

llt1!1.M~._l:f21!fl!1:i 1\' 1.733107 (A<~} - imp.:tl1llll< 
JORGE ANAICE - P11C1,'11L<:SAI\'DRO MONTEIRO FARJUPi\.S -
Aut. Coaton: JUIZO DE DIREITO DA I' '-'ARA CR!M!N,\1. D-\ 
CO~HRC.-\ DJ:: MACAPA - K<lotur. D=mb:lrgador MElLO 
CASTRO - Rdator n.. .. ignodo: D«embargodor GILfiERT O 
Pll\HEIRO 

~ "HABEAS CORPUS - PROCESSO PE:-IAL -
AliSÊNCIA DOS REQIJISITOS AUTORILADORES DA 
CUSTÓDIA CAliTELAR IMPOSSIBILIDADE DE 
D[(."RETAÇÁO DA PRISÃO PREVENTIVA COM BASF. 
APKNAS I\" A GRA VIDA DF. DO DELITO - NECESSIDADE OA 
PRESE:-IÇA DE FATOS CONCRETOS DE:\!ONSTRANDO A 
PER!Cl:LOSJDADE DO AGF.NTE E A POSSIDILJDADE DE 
REI)ITERAÇÁO CRIMINOSA. I) Ausentes o. n:qui"'"' 
wtoril.adorc:s <h cw-.tôd1a caulclar nào tem qui! se falar em d~elação 
ou manutenção da pri.sào prc:\-enth·:s. 1.~ e:m razão tlc inex:Jstu, o....~ 
fase. d1~u&Siiu liC\....,-.."3 da culpa ou dôlo que deu origem ~. mb 

apenas a eJcis'lência & L1is r~isilos ncct:ssários para IUAJ\Jer cerceada a 
liberdade de locomoçlo. 2) A -i\·aç.!o para 1narurtcnçiio tia con.<triçlo 
cautelar do p3cientc dt.va'á s.et aprc:seotada de (Omut Idônea_ porquanto, 
~ um primeiro momemo. se anqnn.ds Rl gravidade geoêrica do l.klito, 
dcwrá demon,;trar, com base em dados ooocretos cXlraid05 dos 3Utos. a 
r~dadc de .~egretaçfto antecipada. Ademai~ A gravidade: do deliro, a 
inqui .. uçào social. a. credibitidatk da Jusliça e ~ sensação de 
unpunidade c:onsaituem motivos tbslra tos c ínsuficic:nt.::s j configur:aç.\o 
dlt. nmeaça i ordan púhfi(':t, e~igindo-se p3r.1 tanto a exi61~lCÍa de fatos 
concrc:tm a C\Ídn.iaran a ptriculosidadc: inlenu do agt;D~e criminoso e 
.a probabilidade n:-al de rdteraç!o ddituou. J ) Hobeas corpu r 
concedido" 

~PÃO "Visros. rebJitdM e discutidos os prescnles autos, 
a SECÇÃO ÚJ\ICA do cgrigio TRffiliNAL DE JtiSTIÇA DO 
l-:ST r\00 00 A).tAPA. por unanimidade, conhcc.:u da Ordem c. no 
mêrito. por maiorí11. a concedeu, Veõ!idos 01 Desembargador~ :Mello 
Castro e Edinordo Souu. Rcdigini o acórdão o De>tmbargador Gilberto 
Pinheiro. no' ttn:tlo.s dos votos proferidos.-

HABF.AS C08PUSJ!' 1 743!07 IM n• !L:w.J - lmpettonu:.: 
CICERO BORDALO IL>IIOR E CfCERO IIORDALO NETO -
Pacienus:JAMARY DE ~URA NETO E 1LSCELDIO CARLOS DE 
1....-\CERDA MIR.~ -Aut. Coat. · 11-"12.0 DE DIREITO DA I' VARA 
CRIMINAL OA COMARCA DE MACAPÁ- Rclalor· Dcumbw-godrn 
MELLO CASTRO - Re!Jitor D<>ignado: Desembargador GILBERT O 
PI~HEIRO 

f:Mf.l'tl~ "HABEAS CORPUS- PROCESSO PEI\"AL 
AIJSÊNC:IA DOS REQUISITOS AUTORlL\DORES DA 
CU!>TÓDIA CAUTElAR JMPOSSffiiLIDADE DE 
DECRETAÇAO DA PRISÃO PREVEI'<T!VA COM BASE 
ArF.NAS NA GRAVIDADE DO DEU'fO - NF.CESSIDADE D.\ 
PRESF-:'\ÇA DE FATOS COI\"CRETOS DEMOJiiSTRA!'\DO A 
PERICUWS!DADE DO AGP.NTI! E A POSSIBILIDADE DE 
REII\TERAÇÁO CRIMINOSA. 1) .-\uscnt<S os requisitos 
autoriza.don:.~ d.:t rustódia cautelar n1o um que se folar em decrctaçao 
ou mai\Utmçllo da prisJo preventiva. iS!SO an raz!o de inexistir, nesta 
fase. diSCl.lSSAo Acerca da culps ou dolo que deu origcn proce.s..w. n\4~ 
apenas a existincia de tais requ isitos neces.s!rios par• maneei' cerc:e.:a.d.1 a 
liberdade de IOCOI1lOÇão. l) A motivaçlo para nW\Utençlo da ()l)[l.<Uiçlo 
cautelas do pocieor~ dcv .. 'ti &cr aprcscnud:t de fonna idón.t:a. porquan1o. 
tm um primeiro momento. ae .mparacb na gravidade geobica do 
delito. de'11cri dt:monstr3r. c:om bue tm dados c:oncrctos extra.id~ do:s 
a.uto~ A (let:~dade de.segrcgaçlio Mtecipada. Adrmoi~ :1 gravidade do 
delito. ,a inquktoçio sociaL a crr:dib11idade da Justi~ c • scnsaçlo de 
impunidade cnnstituem motivos abstratos e iusuficiente!J ã conliguraç~o 
da amt3Çôl à ordem pública. cxigindc.>-sc para tAnto a c:<iscinda de fat<M 
ronc:reeos ~ cWidenciaretn a periculosid.:sde inunu. do agente criminoso c 
a probabilidade real d~ rt iteraç!o ~Ui ifu.osa. 3) Hahol corpus 
concedido. •• 

~""'VistO&. rellll&dos c disa.rtidos os presentes aut"'· 
a SECÇÃO úNICA do egrtgio TRIBUNAL DE 1LSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidodt. conhe«u da Ordem e, uo 
~rito. pot maioria a c:oncedeu. vencidos o~ Desanbatgadores MtUo 
Castro e Edinanlo Souza. Redigiri o acórdão o D<ocmbar~ 
Gilberto Pinheiro, nos termos dos VOI(lO proferido!"' 

HAIJEAS CORfUS N,• 1,75!!/!)7 IAc. n' 1126Sl - Impetrome
Ml\UR!CIO SILVA PEREIRA- l'loci<nt.e: UUEI..SON DA SILVA 
BASTOS- Autoridade Coatora: Jl.JiW DE OIREITO DA VARA DE 
Eli.'ECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MACAPÁ- Relator. 0... 
MELLO CASTRO 

f..MiiliiA •HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PE.'IIAL -
CRIME HEDIONDO - PROGRESSÃO DE REGIME DE 
U'MPRlMEI\TO DE PRNA - DECISÃO DO SUPRE.\10 
TRIDUNAL Ffl>ERAL -GUlA DE RECOUIIMENTO- LAPSO 
TF.MPORAL CALC"l:LAilO COM BASE NA LEI N.' 11.464107 · 
IRRF.TROATJVIDADF. - ORDEM CO~EClDA Á 
U:-IANOIIDADE F. fYlNf'I!DII)A POR MAIORlA. f) O iaDSo 



Macapá, 21.08.2007 

l~(!OC'3J r.ar:t .3 prc)~\"»10 de reg;nlt 0"" C'Oitlrr.."'!<o \"'OSUk.T'.ld..~~f, f\~ 

!..h_251) h001on~. .ipo) :l &..~laraçAo de m~On>htucion.tlid.a.ck ckl 
par:igrarn J"f101 .!tr0 dl) .lrttgl.' 2' d:l r d n ,. S 072 1990 pc:ll"l <\uprt'tiK"' 
Tnbunal f~rnl, r.: dC" um '-'!\10 &,, ctlmpnm.:otu da ptn."l~ 1) A 
>ph<~o do L,:, !l 11 .464 2()(17, com • mod1fi.-.,:lo de ""' para('111fo 
I 0 , q~ sulxutuiu a .:xprd>.'Jo 'mtegralnlCole' pur 'micia.ln11mte', d.:\:e 
rclro..s.gir p.3ro al~·ftr ~ IJlOS crinlin~ cx;omdus entes de W:.t 
\'lgênCi3., por \e tratar <k 'Jex milror· ~gundo t.;'OJn:t.ndo con.<-hntcio.ul 
_(.\rtrgo ~" XL da C!)Tl5trlurç3f' d.1 Rert-•bhc3), J ) \ ttpln:a~·lo do O;r1i~O 

1• § 1"" dJ L.:t n • ft 072 l990. com a nt~u rcdaslo d:ad:\ p.;::la L:i ~~· 
I 1.464:07, nlo pOO.: s.:.r (e.u em reb~o 405 ia tur.l.!dJtuO!<.()ll; ocornd~ 
<Ultdi de: ~u• visêncü., por se ltatar dt ·novnr.o h:gu "' P'-)uS', C'UJ! 

rl!troalli\"tc.Lid~ e pro1bids fk!la Cnnst:~turçJo 1-cd.:ra.l. ~} Ord..,>rn t.unhc.:.1d.t 
t cou~1d• J)lt."l dc.:t.:n)\ln.3.r .1.0 Juí1~ da Ex.xuçlo Ptn:~l qu.: prccc:d3 .1 

rrtitiaçlo da g\!13 ri..! r1!00U11mentn d.."l pr.:-..o. wlcul3.ndo o pr~zv 
kmp..)r.ll J~.&r n a. progrc<~o &: r~~mr.: dt .1.:ordo ~nHI o t!L"{)(Io;lo no .tn 
t 12 d3 I r v. 1113ph~.:.a\d qut: f A r~U'U~lt\"ltbde ru.:jUd~<..:ul da t 41 n 
ll4b4 '2CJ()7 :'h) d1rt1l1J dn pacJtnt~ O ckf~.'fmh .. -nto uu nln dn 
pro~o ~hcrá ao Juim d3.." [>.;,."Cuções Prnnas. ~m W:-.,do 
fundamcnl:tda após rn..)(!(:da-" an3hl:.c! dos rl!tlutMtu!l suhje'laH»e t-XlSJd>:li 
pcll L.et n.' 7 210·8·1 

~.\Q -\'i<H'Irl', relatou!~ c dl~tu1or., <h prcscnlt( .&UH" 
• SF.CÇÂO l"I'UC'A dro rer•,lu f!URI"\AI 1)1:: Jl'"fi('A DO 
F.!ot'TAOO 00 ...\\1.\.P,\.. 1 unammubd.: . .:onh.:.: ... 'lt d.l Orck:n ~ nv 
merllo. I'X>f mAtuna. \'en.:ido o {)..."$c:1llbMg3dor EduanJo, a co~d..:u 
nt."" t~ dll \'llto do Relatnr " 

IJ...I./JEJS CO!il'1.'S r;:, J."Wl!.lJ!4lL.(.M._ n:. 11 JIOl - Impetram< 
Lli!Z GO:>Z.\OA PEIU::IR·I OA SIL\.A - pa.;,.ntc ODII'-ALDO 
fF-RREI~\ \1 IG~O lnfunn:unc· n fiLO llL DIREITO IH '' 
\'\R·\ nmtl~\1. o~ <:mi.\RC.\ DF ~!At \P,\ R<lator 
o .. """'b;uydor EDI'\,\ROO sm·z" 

J;;M.I:.::\L). "PROC'f.SSLAL PF.NAI. H41JF..A .Ç CORPL'S. 
CITAÇÃO. ElltTAl- RRI' PRE!>O. SI 'SPF'SÁO DO PRA7..0 
PRESCRI('I0:-.,\1 ... 11.1D.\Dt. DA DFC't~.\0. REQIISI(ÃO. 
JNTERRQ(:\TOJIIO. CONTRAJJITOIHO f A \IPI..\ DEFESA. 
:>t LIDA DF. 00 I'ROCESSO. F.XTINÇÃO I>·\ Pl"\'IRILIDAil~
PRE.~CRIÇ.i.O RF.TR0.\1'1\'A. I ) Cot"liWliO m•.:.almclll< <1\'&da 
de nuhdade, r.:~ta ~l.ld..l a citaçlo cd1ta1ict.a do reu pre60 s~. ~c. Gf'Ó"• 
rt)l dc:vidamcntc fi!4Uiilta.do C inltrTogll.dll p(!(o J Uti', JlrOCCUoltHio-sc em 
r..:la~o a cte, ~do:qu.jdamcntc. f\~ cktNl! atos pr~"\:SW~b.. 1 ) Se t-nuc o 
r.:ccbimcnlo d.l d.:nuncta ta pubhcaçllio da ~nh:nç~ c<JI'lden:noriA r ... osto\.1 
uhrap~~adl) ., lap!.O prCGCncion.al. a e~1anç~o da punthlhdllril:. J'(ln 
prcs..11çAo r-:trooll\11, h.a que k.'f ~tarada l ) Ord..'tn ~oo..:eJ.id.l •· 

~ "\'tsto~. relatado!\ c du.cutJdos w pre\Cntc" auto,, 
a SFCÇAO Úl'IC \ do egrégio TRIDI 'I'AL DE JUSTIÇA DO 
I:.STADO 00 AMAP • .\., :J unammidadc, conh.eccu do halk!o.s corpus e 
no ntbltu, pdo m~o quorum. conc~d.."U a ~ f'IOI'> t~fll'H» do \'UI.O 

prCifaid•l reto Relator ' 

lJAJll;J~Ee!ú\2' 1. 7!1}~11· t.I .ZJ1.l lrr.pc-.ranoe 
ALCIMAR FERREIRA MORFIR.\ Paciente \\'YU.t~ ?E.REIRA 
DE SOUSA · Coaoor: JL•f.lO DE DIREITO ll.'\ COMARCA DL 
PORTO <.iRA."Df..Rclator D"cmb.,.pdor OII .BERTO P~IIEIRO 

~:S.lA "HAIJI::A.S CORPUS. A~,,LISE DE PROVAS 
1\IPOSSIBILIDADF. PRlMARIF.nADE F. 90"S 

A"TI::CEDFNTFS CO..,STRA:"'GIMF.'\TO lli::&AL 
l~EXJSTFS(·t\. 1) \\'ia c~a.m:tt• do /it.JhulJ Curp:.! nào se 
d~u\.5 a anahu de rro0vu. poMo que tAl exame: de\-c 1iCT rculwu.lu 
dun:ant.: a lfUI"1ç:~o pro..""C:\$U..I PQT meio dele llft:r.:•!Jt: wmcnt~ 'te hé OU 

n5o oonru•ngun<nlo •l<g>l decorrente cl.l posAo 2) A pnmm<cl.1dc. os 
bon~; an,cCC'denti!S r.: ~ rc,.tdincut fixa do parttculandad...~ qur:. por"'' <.Óft. 
ni\v autont.'lm :1 OOilU:)~ao da hhcrd.1<k pro\ '"1m:\ quanJo pn:stnt~ 
outros r~ua~õ1ICK pl\ra d<,"ret.u;Ao da \."Ustódia \s.sun . .:nAndo pr~ntt" 
os r<qutsit~ que ftutorium 3 prlslo n!o tem qu~ se tJiar em 
COf'IMnmgnn~nto ill!gal )anavcl rnr lnt'IO dl Ordem J) l·1ab~,;_, Corpus 
d...•ncgado."' 

!_'\_~0 ""\'lsto'li., rclaudos e dUoL."ultdnc. os prC"<tlt~ .1.ut~ 
a SECÇÃO t"'ICA do c(ITég1o TRIBLX\L OE ll.STI~'\ 00 
EST \.00 O A~tAl'A. por un.:tnimu.I.Adc. t::oohcccu da On.h:n1 c, nt\ 
m('ntn. J'!IO tn..'::ffih) f.jllNmn l\ dcn.:gtJU ~ Lem~ dv \.Oio proftn~> 
p<loN..el.ltM ·· 

lltBF.IS C:OlU'L'S ~~!ll] (o%..o:JUJ!!) lntpclunt<. 
Mo\l'RICIOS!l\'.\ PF.REIRA • Pocienu ALI'-E \P \RECtD.\ 
ALONSO PEREII! .\ 11A cosr A- Coalnr: JllllO llt. DIR FITO DA 
2' \'ARA t'Rl~!l:>: \I. D·\ <.:0~1,\RC \ DF \I \CAl'\ Rclo101 
lJc,.cmhu!l'dor GIUJ(RTO PINHEIRO 

W~TA "HAJJF.J!S CORPUS . PROCESSO Pt.:-/A!. 
INSTRl(.'ÁO E:-:CF.RRADA • Fh"\CE$50 DE PRAZO. I) NAo h.i 
QU~ ~ (ftl•r an o:·nçtr;mgun~o.---rt\U 1leg.1J, f'Ot' -·~.:~so de JM'&U" lU 

filfmaçiv W culp3, qU3n&.> a u't'>truçAo Cf'Ul\Ul.al c:st:o~ enet:naW.. u."' d.1 
Sumul3 ~2. do SuJ>!.Y10r Tnbunal d.: Jnstaç:t. 1) Jillbt?os CorptH 
cio!ll~dtJ 

~!:..(>....RP..iO \'1sto~. relntJtiol...: di~Lulado"' no;. pr~J11C-l auto>. J 

SI:.CÇ\0 UNI CA do <ETé&•o TRJBLI}.Al. DE l l'STIÇ A DO 
ESTADO O A.\1·\PA. por u1131lim>dad<. conh.xcu d.s Ord.:m .:. no 
m(íatl'\, pcloJ fl\C:Sil)l.) ql•OfUfll a d~tb'OO, nos ttrnl<K do \'\l10 J'I"UICnJo 
pelo Rclooor " 

lf.:illJ;~LCQBECU,'_!.liHiJI.Lítlio....n:JU66l - lmp,;tnnt<. 
M.\JUO IORGE MONTEIRO D\ SI L\.\ (I'RES!I)!ARIO) 
Poc'"'" GILCINE\ SILVA LI~!·\ .•\mond•d.: t:03tou JUI70 Df 
DIREITO DA \'.~R o\ OE EXECUÇÕES PF.lPJS Do\ Cmt.\RC·\ 
DF. \1\CAJ>,\ Relolor n,. \IELLOCISTRO 

t;.YE:ITt\ "H·\Jll~ CORPUS ·. I::.XU.'lC\0 PF.:-:.tJ • 
(Rl~lf IIEDIOM>O PROCRF.'lS.\0 DE RF.C:I\iE DI:. 
Cl~IPRI)IENTO DE PE:>A - DF.ClSAO DO St:PREMO 
TRIBUN.\L FEDERAL· GLIIA DE RECOJ.IIIMF.:->TO LAPSO 
TE"PORAL C.\LClLADO CO\ I BA.SE :"/ \ J.EI1'. ' 11.46~/07-
IRRETROATJVIDAIJE ORDEM CONllf.C'lDA E 
CONC'EDIOA. I) 0 lapso I•'Olf)Orol p.ra a prog~..slo d.: r<gmo< nOI 
cnmts c:onstdaa&h h"·<h~ apos a dccbr.aç.lo de 
11\..~llU..:tOil.llidJdc d.> p.aragrafo pnmtlr" do AnlgU 2 d.a UI n e 
$072 1990 pelo Supr<ntO Triburul F<der>l, < dc uon "'xto do 
ounpnmcnto <b (11-.,\3, 2) A aplicação d..-. ~in ° \I 46412007, com ;1. 

mochlicaç:lo &: t.o.:U parasrafo P', qu(' ~b)tttuau a 4!'"Jlr'"u.1o 
'mtcgr<t\menh.~' pr.>r ·uuetahncnt.c', dc\iC retroagir potr.l a\.:.tnçar OS rat\lS 
,,:riminoM' tX'OCTI~ antes dt ~ua \"ig~nC1a, PÇf JC lr3W de 't.u mmo~·. 
s~...-gundo \X'If'I"'J.nli> Con.sb1UC"'un.a.l (!\rugo S0

• XL da C~tttUlÇlO do 
Repubhca). J) A aphca,lo do arugo 2', § 2' c1.1 L.e1 ll 8 072 1990. 
com a 00,..:. rtd.lçao dada pela l....ei n.! l 1.464·07. ~~pode !.C1 (cus em 
rdaçio aos fatal dc:JiLUQSOI; ~ anh:s cL: iu.a v1gb1Cl.t, rww_ S4: lrnt"T 
dt 'no\oldtro fttg1$ m ~J'tL~: ~F rctroativid.a~ c pro1bida ~b 
Constiruiçlo f<dcr•l. 4) Ordcm conh«ula < ~1da pan dctcrmmor 
1u Juftn cb Exceuçlo Penal qu.:: procula a rttific.sç!.o da gut:l d: 
rccolhnl~\lo do pn:.1õ0 • .:al.:uiMdo o prii.Lo kmporal fW"' a progri!IS! 
ct.: r<&nt< c1.: acordo com o dl'flO<IO"" art 11 2 da LF.P, tMphah·cl que 
t 3 rtlfO.llÍVid.!ldl! pri!judiclal tb f ..ti n." 11.464•1007 10 din:1t0 do 
pa~t.mk O dd"tnnt.:nto oo nlo da progresd.o ~beni eo JuLZu dJ..s 

(DIÁRIO OFICIAL) 

f'<C..::t.IÇt.\:.s Peru.t"ô tn1 <kcth.iio fund..tmeow!a opós proçedc:r a Wltro..: ~ 
rtqUiS:tt05 ~ubj.:ti\'OS tiCigldOs p.:IH Lei n.• 7 21 Oi84 ·• 

~ ... Vistos. rela1ados t dJsc:uudol 01 prutntts autcc, 
a SF.CÇAO L'NIC,\ do egri&>o TRJill "\\AI Df Jl.ISTIÇ:\ DO 
ES1.1.1)0 00 A.\1APA. • WW\mndad<:, conheceu cl.l Ordcm c, no 
mérito. ~lu lh~'mo quorum. a ~o."oncedeu, nos tcnn01 do voto do Relator 
A Pr01..-uraduna de JU5liça se marufc~ou tm plt-n5no.' 

li.JJJF.AS C~Y\61~~1&!) · hnr-'traoto. M:\RIO 
JORGE MO'\'TEIRO DA SI I.\'\ (PR!:'SIDt\RIO) • Pact<nl< 
Rlvii'ALOO SIL\'A DE A."'DRADF e fR.">l'CISLEIDE \'f.LOSO 
TEIXEIRA Auloridadc COlllo,..· n.:lzo m; DIREITO DA VARA 
Ot: CXF.Ct'ÇOES PE:"'AIS DA COMARCA DF. MACAPA - Relator 
Oc< ~!ELI.O CASTRO 

~fF.li{A: "HABEAS CORPL'~ • EXEC'l:ÇÃO I'KN.\L • 
CRDIE IJEDIO~OO • PROCRE.o;;.AO DI' RECIMI:: DE 
C.U~I PRJME~TO DE PENA - OF.CISÃO DO St:PRE~tO 
TR16liNAI, PF.DF.RAL · GUIAS DE RU:OIIII~H:f\'TOS 

LAPSOS TKMPORAIS CALCULADOS COM BASF. "'" LEI N." 
11.464 '07 - IIIRf'.TROATIVJD!\DF.. ORDEM CO;o.liF.CIDA E 
CO"C'EDIDA. I) O lapoo t<mpor•l parn a proyml<> de rtglm< nn' 
1."'nmt\ C<'Ht.Sadcntdo' ht:daond~. ·~ d do.::lar.aljlo dt 
Ul\:('l~t•Lucaonahdstk: dô pari!V.lfo pnm..;•ro do vt•so 2" d.1 Ui u • 
8 07: l9~0 r<lo Supr<mo ·1 nltun.1l F<d..'T111. < d.: um <c>1o do 
cun~>nmcnto do p<n>. 2) A aphco>lo da L<i n • 11.'164'2007, rum a 
roocbfic:aç3o d..: seu parácr.t'o J•. que sub\olltulu a t"l\teuâo 
'mtegra.lmcntc' por 'Uliciahnent-=', de\ e f't'\r03gir para alcançar os fatO$ 
cnnunoo.th <"omd~ :unes ck sua '"'&ênCI.t. por h! trab.r ~ '(ex nunor' 
segundo ~onundo ~onstii UCtOOo\1 (t\nign ~~. XL dJ CC1l.'l::(ltuiçao d .. 
R.-puhh<• J) .\ aphca.;lo do ..rugo 2', ~ 2* cl.s l.t' n ' S 072·1!190. 
oorn .s non ftda.çlo dlda pela Lc1 n. .~ 11 464 07. nll.) pnde ~ fttla "-m 
relação a~ flltos dthtuosos oconicJo.s ant.ec. de wa \1g.::nci.t.. por ~ t.nttM 

ck ·,JO\Illllo lcg1s m pe;us'. I.'UJ.:t r.::ttMIJvid.Jde c pc"Oihtda pela 
Con::.11lutçlo f.edentl, 4) Ordem conht.:tda ~ wncedlda parcinlm.."fll...: 
par~ dttc:nnm:u .Ih> Ju110 da Exo .. :uçlo Pta~l qtl(: J)(Ot;.:dJ. a,~~t; rcutiCJÇÕ.!a 
dJ~ guu1~ dl' n:\.'Oihtm~nto d~ prc.'Wfi... c.Jl~,.-ulllndo o pruo km~ pttr3 
.1 Pf"'tr""'l" d.: regim< dt 11<0rdo com o W<po$1o no an. IIZ do I.FP, 
uuphc.l\'d qu..: ç 3 rctroalJ\1dad..: pt":Judicial d:ll.c1 n • 11.46,1 "2007 a~ 
direno..; do~ pac:u:mes Os dtferan:k!.ntos ou nlo d.1_' ptOSf~ÕCS ~r.i an 

_ll1110 da..c. F.'\:.xuçô.«. Pen3tS em d~i.sões fund.:J..mtnu.das~ prooetkr 1 
:mllaw: Qo... rU{UI!illOS subjrth:ól CK1gado\ pc:b L.:1 n '7. 210.~ ·• 

d.('O.Rf)ÁQ ""VJ.SlO$, rdab~ c d16CUitdos os prco.cnk-s auJn<~. 

> \L(;~·i,.o l::>IICA do osr<&>o TRJlllJ]I;AI DE JUSIIÇ.\ 00 
(ST.o\00 DO A.\L\Po\, ; u!Wlurudadc, <cnt....\1 do Ord..m <. oo 
m"Tlto. f'e)O rnesmu quorum. 21 cor~cdcu, nos termos do \"'to do Rcla.tor 
.•\ ?m.."unu1ona de Justit;a t.e M4J\af~ou ~m pk-ruirio"" 

!l.Jll&JS.J 'OBJ'!.S N• I 85211007 lAr, n' ll.l2J) • lmp.'irm< 
h.\11 \ O·"'T ,\~ D~ MF.I.O - P•ct<ulo· ELIAS JOSE IJARROS 
\ 11 F~ o\uloncl.ld' Coatnr>· Jl'IW DE DIREITO D.\ IARA 
L"-!C.\ 1).1 COMARCA OE SERRA DO "'A\10 • Rola!<X 
f>«<mrort•doc 1:.1>11\.\RDO ~OUZ.\ 

.Ei\lE'IT.A -PROC't.SSUAI PF.NAL. JIIIJE.4.\' CORPUS. 
PRI!.AO CIVIL. ALIMENTOS. P.\RCP.I.AS \ 'E!'i(.'I0,\5 :-:0 
( ' l R.o;o DA EXF.Cl ÇÃO. 1) ~ cabível o decrelo de pnsáo por 
lnadtmplernento de prestações alimenllclas ven<:ldas no curso da 
execução. em atenção ao dosposto nos art.gos 733. § 1' e 290, 
ambos do C6d1go de Processo CMI, máx1me se nao comprovado 
pelo execulado sua >nequlvoca 1mpossib1hdade de pagar a 
refertcla pensão. 2) Ordem denegada • 
~ -Vi1tos, relatados c dlSCUtldo\ O'J ~les ~utos. 

o SlCÇAO Lr.--IICA do cgr<fPo TRIO! 'NAL DE Jl.ISTIÇA DO 
f~~ r \DO l)O A.I!APÁ. à unarumidade, conho:ccu do lrab<or co'P"' c. 
no nlo."nto. ~a ordem. uostl!'fll1CM do voto f!rOft,ido pc:lu Relator.' 

M>capi 'AP. 11 d.: agoSlo de 2007. 

Bcl.~ 
Dtrctora de SecrctanJ. dà Sc:cç:lo t :nica 

De ordem do Excelentissimo Senhor Desembargador 
o0GLAS EVANGELISTA RAMOS. Presidente da ~mara 
única. em exercido. faço oente a todos os Interessados e aos 
que virom o presente EDITAL. ou dele CXlllhecimento tiverem. 
que no dl3 28 {vinte e oito) de agosto do a~ 2007 (terça· 
feira), às 8 {oito) horaa ou em sessão subsequenle. na Sala 
do Sessões do Plenário do Edlfido Sede do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá. situado na Rua General Rondon n• 
1295. Bairro Central. realizar-se-á a 611' Sessio Ordinârla 
para julgamento de processos ad•ados conslantes de paulas já 
publicadas. os apresenlados em mesa que Independem de 
publicação. e mais os seguintes processos 

RECURSO EM SENDOO ESTBITO 

~ 4§§121 - Origem: t• Vara Ctimulal da Comarca de 
Santana - Recorrente: José Arnaldo Magave de Souza 
Advogada: Ora. Maria de N~aré Santana de Sotm~ -
Recorrido M'nistllrio Públloo do Estado do Amapá - Relator 
Dcsemb.lrgador Gilberto Plnhello 

~~ • .Ç.RIM~ 

~~JI~ - Origem. 2' Vara Criminal da Comarca de 
Sanlana - Apelante: Ministério P(Jbhco do Estado do Amapá -
Apelado. João Paulo Batlsla Souza • Advogado: Defensor 
Público - Relator: Desembargador Mário Gurtyev 

~.l!Z- Origem: 1' vara da Comarca de Laranjal do Jari 
- Apelante: AntOnio Costa de Albuquerque Júnior- Advogado: 
Defensor PúbRco - Apelado: M!nlstMo PúbRco do Estado do 
Amapá • Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro 

~1101 - Origem: 1' Vara da Comarca de Laranjal do 
Jari - Apãíante: Cteidovan Frell:ls Rodrigues - Advogado: 
Defensor Púbbco - Apelado: Mnislério Púb&co do Estado do 
Amapá • Relator Desembargador Ednardo Souza 

N". 2.031/07 - Origem: 3' Vara Criminal e de Auditoria Mililar 
de Comarca de Mac:apá - Apelante: Ronety.de ~~ Brllo 
Advogado· Defensor Púb~co - Apelado: Mirnstério PúbDco do 
Eslado do Amapá - Relalor: Oesombarpador Edinardo Souza 
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REMESSA EX O.ff.lgQ 

~tQIQI - Origem 5' Vara Clvel e de F~enda Publica da 
Comarca de Macapá - Remetenle Ex Offido: Juizo de D~reilo 
da 5' Vara Clvel e de Fazenda Púbttca da Comarca de Macapa 
- Parte 1: Edson da Conce>ção de Sousa (Advogado: Dr 
."-<!elmo CaXJas de Souza) - Pane 2: Diretor Presidente tb 
Eo~pre::~ Muntopa! de lransportc~ Ur!>an~s ~c, M;;o..po 
!:MTU (Acvogaoo Dr. A!~• S21:1~~m ~ No:.círr.eo;,u) · 
Relaloc Desembargador W.;irio Gurtyev 

~~-Ongem: 3' Vara Cfvel e de Fazenda Púbhca da 
Comarca do Macapá - Apelantes: Banco do Brasil S/A e Mana 
Ellzabeth Gonçalves dos Sanlos (Rewrso Adoslvo) -
Advogados· Ora. Maria de Nazaré Santana de Souza e Ora 
Sandra Regina Martins Maclel Alcântara - Apelados Mana 
Ellzabeth Gonçalves dos Sanlos e Banco do Bras11 SIA • 
Advogados. Ora. Sandra Regtna Martins Maclel Alcânlara e 
Ora Mana de 1-jaurê Santana de Souza - Relator. 
Desembargador Edlnardo Souu 

~6 Origem. 3' Vara Clvel e de Fazenda Publica da 
Comarca de Macapá - Apelantes João Alberto Rodrigues 
Caplberibé, Jardel Adaillon Souza Nunes; Estado do Amapá e 
M•n•stério Público do Estado do Amapá - Advogados· Or 
Mãrcio Alves Figueora, Ora Mary Cétia Ramos de Nme•da c 
Dr Orlando TeiXeora de Campos - Apelados: 1) E mandes 
Lopes Pere<ro: 2) M•c.'tela rlc> Soco:m da Tnnd3do Luz -
Advog.1dc 1) [); Ruy Lco-?!: P<>'f'jro ~elar~r 
Dcsembarg<>dor Ed•na~do f.ouza 

f{', U.1~~- Ongem 1' Vara Civel da Comarca de Santana 
-Apelantes: Manoel dos Sanlos Loba lo -1\dvogado: Dr Jos~ 
Chagas Alves - Apelados. Eslado do Amapá {Batalhão de 
Polioa Amb,ental de Santana e Sectetana de Estado de Meto 
Ambiente) e MuniC•PIO de Macap;i (Seaetana Mun1opal do 
Meio Ambiente - Advogados: Dr. Raimundo Sergio de 
Vasconcellos S. Fllllo e Procurador Geral do MuniciPIO • 
Rolalor. Desembargador Gilberto Pinheiro 

N", 3,177/07 - Origem: 4' Vara Clvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Potto Seguro CIA de Segtros 
Gerais - Advogada Ora Glenda de Sousa dos Santos -
Apelada· Maria José dos Prazeres - Advogado: Or Paulo 
Sandro Albuquerque Sanlarém • Relator Desembargador 
Máno Gurtyov 

H•. 3 189/07 - Origem 2' Vara Clvel e de F~anda Pubhca da 
Comarca de Macapá - Apelante· Estado do Amapá -
Advogado: Dr. Paulo de Santana Vaz - Apelada: Ângela Mana 
Balieiro SanUago Pinlo - Advogado Dr Tlago Slaudl Wagner 
• Rola ror Desembargador Gilberto P1nhelro 

tf...}..1~- Origem: 3' Vara Cfvel e de Fa.enda Publica da 
Comarca de Macapá - Apelante: Pecúlio União Previdênda 
Prtvada - Advogada. Dra. Ke!ly Cristina Braga de Uma -
Apelado· Francisco Ca~os Duarte da Silva - Advogado: Dr. 
Cass!us Claf '-""'os Çarv~;no:; - Reldtor: Oús\lr"'b~•!Jddor 
Gilocrto P!nhelro 

te..UOJ.ll!I - Origem 31 Vara Clvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: AGF Brasil Seguros SIA -
Advogado: Or. José Mana de Souza Barbosa - Apelados. Ed•te 
Leile T eixelra VIeira. Ediane Leite Vieira e Anezenlldo L e< lo 
V>elra - Advogado: Dr. Luiz Auguslo dos Santos Pinheiro • 
Relator: Desembarg~or Gilberto P>nheiro 

~OI-Origem· 1' Vara Cfvel e de Fazenda Púbhca da 
Comarca de Macapá - Apelante: Sul américa CIA Nacional de 
Seguus - Advogado: Dr. AJex Sampaio do Nascimento -
Apelado: AJssatu de Souza Seide - Advogado: Dr. JoZ>mar 
Lopes dos Santos - Relalor: Desembargador Mário Gurtyev 

~7 - Origem· 51 Vara Cível o de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Ricardo Souza Oliveira -
Advogado: Or. Crtslovl!o Costa Miranda - Apelada Monte & 
CIA Lida - Advogado: Or. José Cláudio da Silva • Relator 
Desembargador Mário Gurtyev 

Macapá/AP. 20 de agosto de 2007 

. !\... '- h»../ 
Cla~~ 1~eira BarbOsa 

Dlrelora da Sectetafla da ~mara Urica 

CÂMARA ÚNICA 
SUBSECR~ !d}'g 

RECURSO ÇX~NOS EMBARGOS DE 
~CAO NO AGRAVO Rf;,ÇIMENTAl, NO AGRAVO 

~1§.W~006 
RECORRENTE: SANECIR lTDA 
ADVOGADO: MAX MARQUES STUDIER 
RECORRIDO: JOSENILDO DE OLiVEIRA CUIMAR 
ADVOGADO: Em causa própria 

SANECtR L TOA inlerpOs RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO dirigido ao Colendo Superior Trl.bunal de 
Justiça, contra a decisão da Colenda Clmara Unlca do 
Egrégio Tribunal de Justlça do Amapá, com fundamento no 
art. 102, 111, ai!nea ·a· da Constituição Federal. alacando 
Acórdão assm ementado: 

"EMENTA PROCESSUAl. CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL. DECISÃO QUE CONVERTE AGRAVO EM 
RETIOO.IRRECORRIBILIDADE. 1) Diante das nOYas regras 
do agravo, é lrreeorrival a deci!.ào que convarte agravu de 
instrumento ~m agravo rntido nos autos; 2) Agr~vo a 'JUe 
se noga segulnoento."(T JAP • AgRgnoA&I n.• . 1859/ • 
Ae6rdào n.• 10727 • Rei. LUIZ CARLOS • Cimara Unlca ·J. 
27/0212007 . v. Unánime • p. 30/0312007 ·DOE n..• 3970 ). 

Consta dos autos que a empresa Recorrento 
inlerpOS Agravo de Instrumento contra decisllo ln1etlocutória 
proferida pelo Juiz de Oireilo da 3' Vara Cível e de Fazenda 
Publica da Comarca de Macapá (Processo n.• 9454120061. oue 
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rElJellando ~ nomeação do Imóvel. <letermlnou a penhora e 
bloque.o dos valores d1spon1vels em contas bancanas da 
R~corrente, ao fundamento de quo o bem indicado à penhora 
nao . obedeceu à ordem legal de nomeação. além de se 
localizar fora desta comarca o enconlra·se gravado de vários 
Onus. 

Em deasão monocratJca de ns. 72!74. o 
Relator do Agravo negou seguimento limlnannento ao 
Recurso. com fulcro nos ans. 557 caput. c 527. 1 do CPC, 
sustentando ausênoa de cópia da decisAo agravada na 
petição de InterposiÇão do Agravo, constltuindo Onus da 
~~r~':tZ::,·c~l~.que trala·se de peça obrigatóna para formação 

Contra a decisão liminar, a Recorrente Interpôs 
Agravo Reg,mental, as ns 77/80, sob a alegação de que a 
ausênCia de cópoa da decisão recornda nao se tena dado por 
Cufp.a ~a. além do que nas razões do Agravo hâ transcnçáo 
do mte1ro teor da decisão, o quo prestJg1arla o pnnciplo da 
aparência 

Em nova decisão ns 95/97, o Em10onte 
Relator roconSiderou 5113 decisão e cr>rn ~~lrJO r.o art ';27 11 
<.1? CPC. conva~~u o Agravo de lnshu,,,p,:o em .n.~~ 
R:oc:do. sust~Jntando que o bk>q..:ChJ de oont<i:; em c::rocnsso 
executivo é pcrm/bdo peta junsprudencm, não l!lstumbrando cs 
reqUisitos de tesão grave e de d1ficlt reparação. 

Contra essa decisão a Recorrente tntC<põs 
Agravo Reg1mental (fts. 100/107), alegando. em resumo que. 
com o bloqueio de was contas. as abVidades da empresa 
ficariam paralisadas em razão da Inadimplência do Estado 
para com aquela. Pugnou e re1terov pela concessão de efeito 
suspensivo a deosão recorrida 

Em Acórdáo de fls 114/t17, a Câmara Ún1ca 
deste Tribunal, à u'klntmidade, conheceu do Agravo 
Reg,mental, e no r.•ênto n:•gou seguimento 

E· 1 relaçãJ ao referido Acórdão hosbllzado, a 
parto recorrente >l'l'!rpl' 5 Embargos de Declaração as fls. 
1241131, argumentando negativa de v1gênoa aos arbgos 527 e 
535, 11, do CPC, além dos tnosos XXXV e LV, do ar11g0 5° da 
Constituição Federal. requerendo pronuncJSmento SObre as 
questões susotadas. C<n especial SObre o conteúdo da prova 
produzida nos autos. sob pena de negativa de vigência ao 
artigo 535. 11, do CPC 

A Colenda C3mara Únoca. por unamm•dade. 
não conheceu dos embargos, consoante se atesta o Acórdão 
n.• 1t.062 de ns. 1371141 

Em longo arrazoado de ns 177/203, a 
Recorrente alegou. em slntese. que o Acórdão recorrido negou 
vigênCia aos a111gos 522 c segutnles, 527, 11 e 588. do Cód19o 
de Processo C1vil. e ao art. 5", InCisos XXXV o LV da 
Constit~>ç;lo Federal. 

Argumentou que houve viOlação ao art. ~3~. 11, 
Co CõC.go de Proc~so C:vil. &Jeo:rJrrcnto da "Jotuls.s4n n!in 
suprida, ap~ar dos Emba:pos Doclarcih:mcs ,ntcr.c•&t~ .... r.cta 
"acorrente. 

AduZJu vio/aç;lo aos artJgos 527. 11 e 527, do 
Código de Processo C1vil. em virlude da conclusão, pelo 
Acórdão atacado. de que não há lesão grave e de d1licil 
reparação na oonvolação C<n penhor.a do arresto de 25% do 
faturamento bruto da empresa 

Sustentou. a•nda, quo o Acórdão VIOlou o 
pnnciplo da OOiegialidaóe das decisões dos tribuna1s 
superiores. quando da decisão de 1mposslbl11dade jUrídica do 
ret>Jrso contra a decisão do Relator 

Ao fJnat, reque<ev a anufaç;lo do Acórdão, a 
~beração •med<ata do numerâno e que seja proced1da nova 
deci~ no Agravo de Instrumento. 

A parle Recorrida não apresentou contra
razOes. como consta na Certidão de fls. 231 dos autos. 

Este o relatório. 
Examino os pressupostos de 

Admtsslbllldado. 
Inicialmente. destaco que o art. 542, §3" do 

Código de Processo Civil estatui que. em regra. "O re<:urs .. 
elftnordínárlo, ou o recurso especial, quando interpostos 
contra drclsiio laterfsll:f/J§riL.JifJ. -Rf~~_uo __ cf!l 
ÇJillhecimearo, caurdar....R,u.JJJ!Llllr.JIOL~ _pfÇJJ,çjo ficará 
retido nos autos e somen~ será processado se o roiterar a 
parte, no prazo para a Interposição do recurso contra a 
decisão final, ou para as conlnHazõos". (Destaquei e 
grifei) 

Com efo110. não hâ preV\S~ para a 
aphc<;bii•d&dP. <!o referid<l d"posJ11VO toga! O"l la•';{" d~ c:'ec•r.õss 
lnterloo::ulóna< proferi<las P-m Prcceso;o oc E.xe!o;,l~iu A 
doutrina moderna poslcron.::a·se nesse mesmo sentido 
Vejamos os ensinamentos dos Professores FREDIE 010/ER 
JR. E JOSE CARNEIRO DA CUNHA'· 

"Deve ser ressaltada, ainda, a exclusão das 
decisões Interlocutórias proforldas em processo de 
execução: assim, recurso oxtraordlnárlo (lato acnsu) 
Interposto contra acórdão quo julgar agravo de 
Instrumento em tais situações não ficarà retido nos autos. 
sendo processado Imediatamente. ( ... ) em se tratando de 
processo de execução, o recurso especial ou 
extraordinário não ficará retido. A retenção somente se 
opera, se se tratar de processo da conhecimento, cautelar 
ou embargos à execuçlo". 

Assim, conquanto so trate o processo 
ong1nário em Execução por Quantia Certa, e o art. 542, § 3° do 
CPC trata oxciusivamento dos processos de conheCimento, 
cautelar e embargos à exet>Jç;lo, razão porque nao hã que se 
falar em retenção do presente Recurso E>Citaordináno. 

Com esses fundamentos, afasto a 
p05Sibllidade do retenr;Jo do Recurso ExtraO<dlnárto, e 
analiso os domais pressupostos de admissibilidade 
rocursal. 

O recurso ó próprio, pois a causa fOI deCidida 
em última instarlCla, sendo Improvido o Recurso de Agravo. à 
unanimidade. por esta Corte Estadual. 

Quanto à tempesbVIdade, venfico que a 
advogada dn Recorrente compareceu à Secretaria da Camara 
Ún1ca no d1a 1g/06107. oca!'<I!O em Que fel :ntlmaoa da dcosllo 
do /"córdao. conforme consta em c&rt;âào Co fl'i 1·W O 
rct>Jrso foi racobldo e protocolizado om U41f)7!20116. portanto. 
dentro do pram legal Logo. é tempestiVO. 

Presente também o requisllo da regulandade 
formal. porquanto o advogado habilitado nos autos possu1 
poderes para atuar nas lnstánCJas superiores (ns. 204). 

Ademais. a recorrente efetuou o pagamento 
das despesas oom o porte de remessa e retorno conforme 
constam às fls. 2051207, dos autos. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Observo, entretanto, que o Recurso 
Extraordinário não merece seguimento, conforme jusllflco. 

Adianto, desde logo, que a admissão do 
Recurso Extraordinário depende, dentre outros requiSitos. do 
préVio prequestionameoto, que se conf.gura quando a ques~o 
federal tenha sido posta a exame e o colegiado sobro ela 
tenha efetivamente s.!Pronunciado. 

• . . In casu, observa-se que em relação ao artigo 
5 . InCISO;" 'X)OW e LV da Constituição Federal, a maténa não 
la1 d•scubda pelo órgão colegiado, o que configura a ausência 
desse reqUJSIIO essencial aos recursos excepaona1s, ois que, 
consoant'! se atesta da anáhse do Acórdão recorrido. a 
Cámara Unica desta Corte de Justiça não decidiu com base 
nos dispositiVOS Indicados. padecendo o recurso. neste ponto, 
do necessáno prequestlonamento. 

Dessa forma, em relação ao dispositivo acima 
abordado tem aplicação, a vedação da ~ula n.• 282 do 
lli. /n verbls. 

"É inadmlssfvel o recurso extraordlnàr1o, 
quando nilo ventilada na decisão recorrida a questfto 
federal suscitada". 

Ouan/o â suposta nL'Qa:Na de v1gênda acs 
a11gos 522 o scgy1nte•. e artigos 527 il, ô5H. e S.:l5 I! t.>do:o 
~o CódJ90 oe Processo Clv1/, nes~., parllcciar. nào M como 
dtscvtll em sede de Ret>Jrso Extraordinàrio tnatena 
ln~aconst1tuCIOnal. pois compete ao Colando Supenor Tflbunat 
dn Justiça essa função (art 105, ut da CF) 

. No tocante à afirmativa de que as supostas 1 
negativas de VIQéncias ·estao levando à morte a empresa 
recorrente, mediante a apreensão ilegal de 25% de seu 
faturamento bruto· (sic), nao há como adentrar no mênto dessa 
d/SCIJSsão, OIS que questões de fato Mao podem ser apreciadaS 
po/o ~~ vtdacto da Súmula o. • 2~ que dispõe: 

" Para simples reexame de prova nAo cabe 
recurso extraordinário.'' 

Finalmente. destaco que segundo onentaç;lo 
do Ex_ce:so Supremo Tnbunal Federal, Ct"O julgamento de 
Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n • 664.567 -
Sessão de 18/0612007 (divulgado a traves do OfiCio-Circular n. • 
13/GP-STF), om se !ralando de Recurso Extraordinário cuja 
Intimação da decisão recorrida se aperfeiçoou ~pós o dia 
03/0512007 (como no presente caso), deverá ser obrigatória 
e alegação o a demonstração de repercussão geral como 
prehmmar de recurso extraord~n~no. Assim, com fulcro no 
art. 543·A, §2" do CPC, verifico que M2...t!á aflcrna,llo-ºY 
~ão da reoorçussAo geral da gu.ü!iQ 
çoostttucionQJ pala recorrente, o que, Igualmente, constttul 
óbice ao seu procoasamrnto. 

Com essos fundamentos ~guimento 
ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

PUBLIOUE·SE. 
INT/ME'M·Sf: 
~r.ap~·AP, 11 de ago~to de ~CJOi. 
Dos. OÕGLAS EVANGELISTA RAMOS 

V~ee- Presidente do T JAP, em exerci Cio" 
Maca~(AP['\ 20 de agosto de 2:00~ 

a~~~ 
Diretora rl:l SP.cret:r&"~:"c~~~;:-ÚnJc;~ 

!;:~A 
~~~. 

RECURSO ESPECIAL NOS I;MBARGOS DE DECLAB~ 
f:iO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO tr 1859/2006 

RECORRENTE: SANECIR L TOA 
ADVOGADO: MAA MARQUES STUOIER 
RECORRIDO: JOSENILDO DE OLIVEIRA CUIMAR 
ADVOGADO: Em causa própria. 

SANECIR L TOA interpôs RECURSO 
ESPECIAL dirigido ao Co/endo Superior Tribunal de Justiça, 
contra a decisão da Colenda Câmara Única do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Amapã, com fundamento no art 105, 
111, atinea ·a· da Constituição Federal. atacando Acórdão assim 
cmentado. 

"EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL. DECISÃO QUE CONVERTE AGRAVO EM 
RETIDO. IRRECORRIBILIOADE. 1) Diante das novas regras 
do agravo, 6 trrecorrivet a deels3o que converto agravo de 
lnsttumento em agravo retido nos autos; 2) Agravo a que 
se nega segulmento."(T JAP • AgRgnoAg n.• 1859/ • 
Acórdão n. • 10727 • Rei. LUIZ CARLOS • CAmara Única • j. 
2710212007 • v. UnAnime · p. 30/03/2007 • DOE n.0 3976 ). 

Consta dos autos que a empresa Recorrente 
lntC<põs Agravo de Instrumento contra decisão lnterloculóna 
profenda pato Juiz de Direito da 3' Vara Civel e rle F 3lmc!a 
Púohca rl.~ Comar~ de M3capá (Proce'iw 1, ~ ~.:~4/20C>el, ~~,;:o 
m;ettando a nomeação dO imóvel. t:eten"lhot.: a penhora e 
bloQue;o dos valores disponlveis em contas bancarias da 
Recorrente, ao fundamento de que o bem indtcado á penhora 
nao obedeceu â ordem legal de nomoaÇ<'io. além de se 
tocahzar fora desta comarca o encontra-se ~travado de vârios 
Onus. 

Em doei~ monocrática de ns. 72174. o 
Relator do Agravo negou seguimento timinarmente ao 
Recurso, com fulcro nos ans. 557, capcJ~ e 527. I do CPC. 
sustentando ausência de cópia da dCCJSào agravada na 
petição de interposição do Agravo, constituindo Onus da 
agravante. ets que trata-se de peça obllgatória para formação 
do Instrumento 

Conlra a deci~ liminar, a Recorrente tntefPÓS 
Agravo Reg1mental, às Rs. 77/80, sob a ~legação de que a 
ausência de cópia da decisão reçorrida não se teria dado por 
culpa sua, além do que nas razões do Agravo há transcrição 
do lnte•ro teor da decisão, o que prestigiaria o principio da 
aparênCia 

Em nova decisão fts. 95/97, o Em10ente Relator 
reconsiderou sua deosão e com fulcro no art 527, 1/, do CPC, 
converteu o Agravo de Instrumento em Agravo Retido, 
sustentando que o bloqueio de contas em processo executivo 
é permitido peta jurlsPNdêncla, nao vislumbrando os requisitos I 
do lesão grave e de difieit reparação. 

Contra essa decisão a Recorrente interpOs 
Agravo Reg1mentat (Rs. 100/107), alegando. em resumo que. 
com o bloqueio de was cont~s. as a«vidades da empresa 
focar12m paraliSadas em razão <la ir.adõrT'plêncta de Estado 
para com aquela. Pugnou c retlerou pc/3 CM~r!S'N?o r.e ~!e<:o 
suspenstYO a decisão rP.<'.nrrirl:.. 

Pá . 21 

Em Acórdão de fts. 1141117. a Câmara Ún1ca 
dest~ Tnbunal, é unan1mldade, conheceu do Agravo 
Reg1mental, e no mérito negou seguimento. 

Em retaç;lo ao referido Acórdão hostilizado, a 
parte recorrente Interpôs Embargos de Dectaraç;lo ás fls. 
f 241131, argumentando negativa de vigência aos artigos 527 e 
535, 11. do CPC, além dos Incisos XXXV e LV, do artigo s• da 
Constituição Federal, requerendo pron~.r~ciamento sobre as 
questões suSCitadas, em especial sobre o conteúdo da prova 
prodUZida nos autos. sob pena de negativa de vtgêncla ao 
artigo 535, ti, do CPC. 

A Coienda camara Única, por unanimidade, 
não conheceu dos embargos, consoante se alesta o Acórdão 
n."t1.062 de fts. 1371141. 

Em longo arrazoado de ns. 1491172. a 
Rocorrente alegou, em sintese. que o Acórdão recorrido negou 
Vlgênoa aos a111gos 522 e seguntes, 527, 11 e 588, do Cód1go 
de Processo C1vli, e ao art 5°, Incisos XXXV 0 LV. da 
Consllh.lção Federal. 

Argumentou violação ao art 535. 11. do Cód1go 
do Processo CoVIl, decorrente da suposta omissão não supnda, 
=en~:. tnterpos1ção de Embargos Declaratórios peta 

Aduzlu, aõnda. violação aos artigos 527, 11 e 
527. do Cód1go de Processo C1V1/, em vtrlUde da conclusllo, 
pelo Acórdão atacado, de que nao hâ lesão grave e de difíCil 
reparação na convotação om penhora do arresto de 25% do 
faturamento bruto da empresa 

Ao final, requereu a anutaç;lo do Acórd3o, a 
1/beraç;lo lrned1a:a do numerJr/o e q~oe seja procedi<!~ nova 
deosão rvJ />.gravo de ln::trumeoto. 

A parte RecoMda. por wa •J<!.z, o!e<tou ccr;tra· 
razOes às fts. 21 112t6 dos autos, requerendo, em resumo, que 
seja negado conhecimento ao Recurso e, caso seja conhecido. 
seja negado proVImento. 

é o relatório. 
Examino os pressupostos do 

AdmiHibllidade. 
Inicialmente. destaco quo o art. 542. §3° do 

Código de Processo Civil estatul que. em regra. "0 rrcurso 
QJCtraordlnárlo, ou o recurso especl~l, quando interpostos 
confra $/sjo lnterioçutória em Dn!CBUO d_g_ 
~h~imtnto c•uteliC. OU tmbaroos j txeÇUÇãO ficará 
retido nos autos e somente será processado se o roitorer a 
parte, no prazo para a lnt.rposl~o do recurso contra a 
dec/sAo final, ou para as conlra-t'ifzões". (Destaquei e 
gr ifei) 

Com efeito. não há previsão para a 
aplicabilidade do relendo dispositivo legal em t'ace de decisões 
1nterlocut0rias proferidas em ProCieSso de Execução. A 
doutrina moderna posic1ona-se nesse mesmo sentido. 
Vetamos os ensmamentos dos Professores FREDIE DIDIER 
JR E JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA'· 

"Deve ser ressaltada. ainda, a exctusio das 
decisões lnlertocutOr/as proferidas em processo de 
execução: asalm, recurso extraordinário (lato sensu) 
interposto contra acórdão quo julgar agravo de 
Instrumento em tais situações não ficará retido nos autos, 
sendo prvcesaado ímedlatamcnto. ( ... ) em s.e tsatando de 
processo de exe<:uçAo, o l't!curso especial ou 
eJCtr~ordinário nao ficará retido. A r~tençio SQm,c1 t~ ~ 
opera, se se tratar de procea•o de conhecimento, cautelar 
ou embargos à execuçAo"'. 

Assim. conquanto se trate de processo 
Originário em Execução por Quantia Cena. o art. 542, § 3• do 
CPC trata exclusivamente dos processos de conhecimento, 
cautelar e embargos à execução, razão porque nao há que se 
falar em retenção do presente Recurso Especial. 

Com essea hlndamentoa, afasto a 
possibil idade de retenção do Recurso Especial, e anal/co 
os demais pressupostos da admissibilidade recureal. 

O recurso é próprio. pois a causa foi decidida 
em última lnsl<'lncla, sendo ImproVIdO o Recurso de Agravo 
Regimental, a unanimidade, por esta Corte Estadual. 

Quanto à tempestividade, venfico que a 
advogada da Recorrente compareceu à Secretaria da Câmara 
Única no dia 1gJo6/07. ocasião em que foi lnbmada da doelsão 
do Acórdão, conforme consta em certidão de Rs. 146. O 
recurso foi recebtdo e protocohzado em 04/0712006, portanto, 
dentro do pram legal. 

Presente também o requisito da regularidade 
formal, porQuanto o advogado habiHiado nos autos poSSIJI 
poderes para atuar nas lnstancias superiores (fls. 173). 

Ademais, a recorrente efetuou o pagamento 
das despesas com o porle de remessa e retomo conforme 
constam às ns 1741175, dos autos. 

Observo. entretanto, que o Recurso 
Especial nlio merece seguimento, conforme justifico. 

Adianto, desde logo, que a adm1ssl!o do 
ReciJfso Espodat dcpcodl!, !jC.ntre O~'JO~ re-t;uiSI:os. dC'I r.>ré\fi!' 

preque~bonamento. QU') >C corrl.guro qu~rno a 'lVP.~t~:. ~etiarní 
lenha sido posta a exame e o 001egl8d') sobre ela tenha 
efebvamente se pronunciado. 

In casu. observa·se que em relação aos ~ 
~2 e seguintes art 527 11 557 e 558 Jodos do CQdjgQ.sl§ 
Processo Cjvtl a matéria não foi dist>Jtida peto Orgão COlegiado. 
o que configura a ausênaa <lesse requis110 essencial aõS 
recursos excepcionais. 

Oe outro giro, a alegação de IIIOiação do art. 
535. ti do CPC, mostra-se genórica, pois, da mesma forma, 
consoante se atesta da análise do Acórdão recorrido, a 
Cêmara Única desta Corte de Justiça não decidiu com base 
nos dispositivos Indicados, padecendo o recurso. neste ponto, 
do necessãrlo prequestlonamento. 

Dessa forma. em relação aos dispositivos 
acima abordados tem aplicaç;lo, mutatls mutandls, tanto a 
vedação da Súmula n.• 282 do SU:. quanto a Súmula n. • 2ll 
~. in verbls. 

Súmula 282·STF: 
ué fnadmlasivel o recurao •xtraordfn,rio, 

quando não ventilada na de<:lsáo recontda a questão 
federal suscita de". 

Súmula n.0 211·STJ: 
"lnadmiUfvel recurso especial quanto à 

questão quo, a despeito da oposlçJo de embargos 
decl aratórios, nAo foi apreciada pelo tribunal a quo." 

Finalmente, quanto à wposta negativa de 
vogência ao artigo s• XXXV e LV da Constituiç;lo Federal. o 
óbice ao processamento se apresenta sob dois prismas. 
Pnrne1ro. não ha como dlscuhr C!m Recurso E•uecial .,aléria 
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oonstJtucional. pois cornpete ao Exctl$:, Sv;·remn Tr:~un;.\1 
Fedewl ess~ funçilo (M. 1G2. a; •Ja CF) Scyt•r.oo. Qu~M~C. 
de fatos não podem ser aproc.adus pelo ~Tl. ante a v'lJtpdl! 
da Súmu.!;l ~que dospõe ---

"/\ protensão da slmptos reexame de prova 
não enseja recurso especial''. 

Com esses fundamentos, nQQ9_Hjjl!!mJ!ll\Q 
ao RECURSO ESPECIAL. 

PUBLIQUE-SE 
INTIMEM·SE. 
Macapii·AP. 17 de agosto de 2007 
Des. DÓGLAS EVANGEUSTA RAMOS 

Vice· Prcsodente do T JAP. em exercíciO" 

Macapilrvt\: __ ~e,2.007 
Cla;;;-ytto~bande<ra Barbosa 

O•etora da Secretaria da Cãmarn t'Jn•r" 

~~~ 
S..UBSECRETARIA CjVI;j. 

RECURSO ESPECIAl, NOS EMBARGOS DE DECL.ABAÇ~Q 
~.!iR&Q..m;~~-~lliS/~007 

Recorrente: SANECtR LTDA 
Advogadil MAX MAIIOUES STUDIER 
Recorrido: JOSEN!LOO DE OUVEIRA CUIMAR 
Advogado: Em causa própria 

SANECIR LTOA onle.-põs RECURSO 
ESPECIAL dongido ao Colendo Superior Tribunal de Ju$tlça, 
confia a decisão da Colenda Câmara Única do Egrégio 
Tribunal de JustJça do Amapa. com fundamenlo no ar1. 105. 
111, alínea ·a· da Conslltutção Federal. atacando Acordão assom 
em enfado: 

"EMENTA PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO 
QUE NÃO ADMITE APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE 
RECURSAL. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. 1) Pela docçAo 
do art. 518. parâgrafo único do CPC. o Juizo a quo e 
autorizado a realizar o exame prellmonar e prov1sório da 
admissibilidade do recurso. As&lm, correta é a decisão que 
não admite o recurso do apelação se falta a parte Interesso 
recursal ; 2) Agravo não provldo."(TJAP • Ag n.• 18951 • 
Acórdão n.0 10748 ·Rol. LUIZ CARLOS· Ci!mara Única· j . 
30/0112007 ·~-Unânime· p. 0310412007 -DOE n.• 3978 ). 

Consta dos autos que a recorrente Ingressou 
com Agravo de lnsllUmento em face da accisão prolenda pelo 
Juiz de Direito aa 3' Vara Clvel e de Fazenda Publica da 
Comarca de Macapil. que deixou de receber o recurso de 
apelação interposlo ao fundamento ae falta de interesse da 
parle. ets que a Ação Caulclar (Processo n.• 9.35112006) fora 
extonta. sem Julgamenlo de menlo, por perda de ObJeto. an1e a 
penhora levada a efeoto nos autos da ação pnnopal (Execuçlio 
n."9454/2006). 

O Trlbunal de Justiça do Amopa r.MheC<Ju ao 
Agravo de lnslruonento. e no mé'ilo :~cgou prc·Jimf·nt<> 
manl-Jndo a CecisAo t1 quo. tudo à un:::.nun;·Ja~~ r~õl~~J·rtto 

Acórdão n • 1 O. 7 48/2007 d<> 1ls 5W54 
Em relação ao tefeMo Acórdão hosbliz3do. a 

parte recorrente lnterp6s Emba'9QS de DeClaração de ns 
62168 argument<lndo om•ssões Quanto aos l:lJos 
~upostamonto PfOv;;ado& no& autos. ::aló:m do ncgatlvtt do 
vtgêncla aos artJgos 3° e 248 do C6dogo de Processo Covil, e 
artigo 5°. XXXV e LV da Constituição Federal. requerendo 
pronunCJamcnto sobre as omossOes suscitadas sob pena de 
negalova de oAgénoa ao artigo 535. 11. do CPC. 

A Colenda Câmara ÚnoC3. PD< unanomidade. 
não conhoceu dos embargos. consoante so atesta o Ac6<dão 
n.• 11 06412007 de ns. 7 4n8. 

Ern sode de Recurso Espec.al, a parte 
recorrente asseverou que ao decldor o Agravo esta Egrégia 
Corte negou vogêocia ao art 522 e seguontes, ar1 527. 11 e 556. 
todos do Cod<go de Processo Civil. além de negar vigêncta ao 
arngo 5° XXXV e LV aa ConstJtUlção Federal. peos, a seu ver. 
tais negativas de vog~ncJa ·estão levando à morte a empresa 
recorrente, mediante a apreensão Ilegal de 25% de seu 
faturamenlo bruto" (soe). 

AduzJU. também. que houve vootação ao art 
535. 11 do Código de Processo Covtl. poos os Embargos 
Oeclaral6rios não enfrentou a matéria posla (omissão), não 
obstante retlerados podidos da recorrente 

Requereu. ao final. o conhecimento e o 
provomento do Recurso Especial para anular a decisao 
recorrida, determinando a "liberação unedoata do numerário e 
procedoda I'Qva decisão no agravo de instrumenlo"(sic) 

A p3Tlo Rc:x.rrod.> n:.o <:'fer'?u CO<'I;a-r;nóe~-
cons01nt~ cnrtid~a d~ ns. 127 do~ 3U:c.o; 

É o rolalórlo. 
Examino os pressupestos de admlss.biliaade. 
Em que pese o art. 5-42. §3' do Código do 

Processo Cl~i l estatuir que. em regra. o Recurso Espeoal 
inlerposlo contra deosào profenda em processo caulelar 
deverá Ocar retido nos autos pnnopais, com v•stas a una 
decisao final do processo pnnctpal, venfico. contudo. que este 
dispesotovo legal não se aplica ao prescnlo caso 

Sucede que a decisão ontcrlocutóna que nao 
admoto a apelação moslra-se como excccão ã regra. poos. de 
fato. essa decisao acaoa sendo a própna "dedsão final" do 
processo. o que esvaztana a pOSSibilidade de reiteração em 
e·,entual Recurso Especial da ação pnnopat. excepclonando. 
as.~im. o art 542. §3°, CPC 

Nesse sentido. trago a colação o segulnle 
julgado da Corte Superior de Justiça. que mulatrs mutandrs 
apiiC<He 30 C3SO: 

·o recurso espedat contra acórdão que, em 
agravo de instrumenlo. ;ulgou deserta a apelação, não fica 
rebelo. como prellislo na Let n.• 9 756198 (art. 542. 3°. do CPC). 
mas deve ser normalmente processado e tulgado, pois não se 
aguarda decosão pestcMor' (ST J. 4' T . REsp 173863-SP. rol. 
Mon. Ruy Rosado de Aguoar. ). 18.03 1999, DJ 26.041999) 

Nesse mesmo senbdo solo as preciosas lições 
doulnnãnas de JOSIÔ MIGUEL GARCIA MEDINA. quando 
afirma: 

"( ... ) 
É o que ocorre. exemplificatlvamente, na 

hlp6tose de gravo interposto contra a decisão que não 
admite apelação. Cabo, no caso, agravo de lnstrumonto 
(cf. art. ~23, §4°, do CPC), mas a situação não n 
excepc10nada no art. 3' do art. 5-42 d" CPC. tnto!J)r~t-,ç;!o 
lotoral deste último prece1to levaria ao ent~ndhMt11o ~ 
que o recurso especial, na hlp6teso aventada d<!veria 
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observar o regime de retenção. Nilo 6 essa, contudo. a 
mens legls. pois, nasse caso, tal recurso e"PPclal jamais 
seria apreciado, ante a ulstêncla de "decisão final. Na 
hipótese mencionada, assim, caberá recurso 
extraordinário ou especial pela via tradicional, subindo 
imediatamente ao órgão ad quem compctente."(ln O 
PrequosUonamento nos Recursos ExtraordináriO e Especial o 
outras qucslões relativas a sua admissibilidade e ao seu 
processamonlo. 3' Edição • 2002. Editora RT. São Paulo. pg 
1601161) 

AsSim. afaslo a possoblildade de retenção do 
Recurso Especial. e analiso os demais pressupostos de 
admissibilidade recursal. 

lnlcialmenle. venfico que o recurso é próprio. 
pois a causa foi decidida em última Instância. sendo o agravo 
de lnstrumenlo conheodo por malona, e no mér"o, à 
unanlmodade, negado provimento per esta Cor1e Estadual. 

A parte recorrente oslenta. ainda. legobmidade 
e interesse, el$ que se onsurge confia dcosão que lhe é 
desfavorável. 

Além dosso, vejo presente o requisito da 
rc<Julandade formal. perquanlo a peça rocursal contém a 
lundamentaçao normaova constitucional. bem como é 
subscnta per advogado com procuração nos autos. com 
poderes para atuar nas 1nstáncias superioros (fls. 101 ). 

Há comprovação nos autos de recolhimento 
das despesAS com o porto de reme-:;sa l! re torro, co!"fonne 
QC~ia de fls. 102/103. 

Quanlo à tempcstivié•do. observo que o 
patrono da recorrente (Dr Haroldo da Solva Oliveira) tora 
onUmado do Acórdão em 1910612007 (certidêo de ns. 93), e, 
sendo protocolizado o Recurso Especial em 0410712007, 
apresenta-se tempesbvo. 

Todavia, quanto ao ~. constato 
que o Recurso Especi al se esbarra em óbice 
Intransponível ao seu seguimento, conforme jusliflco. 

Adianlo, desde logo. que a admossão do 
Recurso Especial depende, dentre oullos requosltos, do pr{)VIo 
prequesllonamento. que se configura quando a questão lc<leral 
lenha sodo pesta a exame e o eolegoado sobre ela lenha 
efetivAm~'"'" c;a pronunciad.Q.:.._ __ 

In usu, observa-se que em relação aos ~ 
522 e seaUinles arl 527 11 557 e 558 todos do C6dig!L~ 
E'm«!l~~ a maléria nao foi discutida pelo órgao colegiado. 
o que configura a ausência desse requiSito essencial aos 
recursos excepcionais 

De oulro giro. a alegação do violação do íiLl. 
535, 11 do cpc, mostra-se genérica. pels. da mesma forma. 
consoante se alesta da anãhse do Acórdão recorrido. a 
Câmara única desta COr1e de JU$tiça não deciãru com base 
nos dispeStlivo ondlcado. padecendo o recurso. neste pento. do 
necessàno prequestionamenlo 

Dessa forma. em relação aos dispesihvos 
acJma abordados tem aollcação. mutatis mutandls, tanto a 
vedação da sumula n.• 282 do Slf. quãiltõa ®mula n,• 211 
~-In verbls. 

Sümula 282..STF 
"É inadmlsslvet o rocurso extraordlnMo. 

cuanrto nâo vcn!Jiada na der.JsJo reccrrlda a qu~Uh., f~cr~l 
su5otada" 

Sümula n.• 211·STJ: 
.. lnadmjssfvel hlCUfSO espeetal <;uanto â 

quesi3o que. a despeito da oposiÇão de embargos 
dedaralóroos, não foi apreciada pelo tribunal a quo." 

Finalmcnlc. quanto a supesta negabva de 
vlg~noa ao il(tlao 5° XXXV e LY díl_ÇoosbluJS<AA Federal, e ao 
fato de que as suposlas negativas de vigêndas "estao levando 
a morle a empresa recorrente, mediante a apreensão ilegal de 
25% de seu taturamenlo bruto" (slc). a meu ver. o Obice ao 
processamenlo se apresenla sob dois prismas Pnmeiro. não 
há como discutir em Recurso Especial matéfia constitucional. 
peos ~ll§l~ ao ExCillso Suoreroo Tribunal federal essa 
!Y.oç,'lo (art 102, 111 da Ç.E). Segundo. quesiões de fatos nao 
podem ser apreciados pelo ~tu_vedacão da Súmulª 
~que dospõe: 

" A pretensão da simples reexame de prova 
não enseja recurso especial". 

Com esses fundamentos. mru:> .lllllillnC.DtQ 
ao RECURSO ESPECIAL. 

PUBLIQUE-SE. 
INTIMEM-SE 
Macapé-AP, 17 de agoslo de 2007 
Des. D0GLAS EVANGELISTA 

Vice- Presidente do TJAP. em exercício· 
Macapà~ 2~.007. 

Cla~~ndeira Barbos<! 
Doretora da Seuolana da C~mara Unica 

c~~ú~clv Bfi.Q!B§.O~:~JWN~BARGQS DE 
QECLARACAO NO AGRAVO DE INSIR\Jbl~IQ.If.. 

~QQI 
Rocorrente: SANECIP. LTOA 
Advçgoda· MAX MARQUES STUDIER 
Recorrido: JOSENILDO DE OLIVEIRA C UI MAR 
Advogado: Em causa própria 

SANECIR L TOA interpôs RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO d•rtgido ao Excelso Supremo _Tribunal 
federal, contra a decisão da Colenda CAmara Unlca do 
Egrégio Tribunal de JusUça do Amap;i. com fundamenlo no 
art. 102. 111. alínea ·a• da Consbtuh;ão Federal. atacando 
Ac6rdâo assim ementado: 

"EMENTA PROCESSUAL CIVIL DECISÃO 
QUE NÃO ADMITE APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE 
RECURSAL. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. 1) Pela dicção 
do art. 518, parágrafo tlnlco do CPC, o Juizo a quo ~ 
autorizado a realiur o exame preliminar e provisório da 
admissibilidade elo reçurso. Assim, correta é a decisl!o que 
niio admite o recurso de apelação se falta a parte Interesso 
recursnl; 2) Agravo nio provido."(T JAP - Ag n.~ 1895/ · , 
Acórdão n.• 10748 ·Rei. LUIZ CARLOS ·Câmara Unlca • J.J 
30/0112007 • v. Unânime • p. 0310412007 - DOE n.• 3978 ). 

Consta dos au\Ps que a recorrente Ingressou 1 

com Agravo de lnsllUmento em face da decisão proferida pelo 
Juoz de Diretto da 3' Vara r.tve~ e de Fazonda Pública da 
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Comarca de Macapa. que deixou de receber o recurso do 
apelação Interposto ao lundamenlo de falta de Interesse da 
parte. ois que a Ação Caulelar (Processo n.• 9 35112006) fora 
extinta, sem )ulgamcnto de ménto. por perda de obJelo. ante a 
penhora levada a efeito nos autos da ação princopal (Execução 
n "9454/2006) 

O Tn~unal do Justiça de· A::>aç-1 r.ooh~r{·t• ~" 
A!Jtavr, de lnstn,rNmto. e n.) n1élilo nftgou ~·o-..imer.to 
mantendo a decisão a quo. llJllo à unarllmidade. conwanre 
Acórdão n.0 10 74&'2007 de ns 50154. 

Em relação ao referido Acórdão hosbllzado. a 
parte recorrente onterp6s Embargos do Oeclaração de ns. 
62168. argumentando omissões quanto aos latos 
supestamenle provados nos autos. além de negaliva de 
vogência aos ar11gos 3° e 248 do Código de Processo Civil, e 
arllgo 5° XXXV e LV da Consotuição Federal, requerendo 
pronundamento sobre as omissões suSCIIadas. sob pooa de 
negabva de vogêocia ao er1igo 535, 11, do CPC 

A Colcnda Câmara únoca, per unanimodade. 
não conheceu dos embargos, consoante so alesta o Ac6<dAo 
n."1 1.064/2007 de fis 74//8 

Em sede de Recurso Extraordonano. a parte 
recorrente repetiu os mesmos argumen1os do Recurso 
Especial 1nterpesto. asseverando que ao decldir o Agravo esta 
Egrégia Corle negou vogénda ao art 522 e seguonles. ar1. 527. 
11 e 558, todos do Código de Processo Civtl. além de negar 
vigência ao artigo 5" XXXV e LV da ConsbtU<ção Federal. pois. 
a seu ver, Iaos negativas do vigência ·estao levando à morte a 
empresa recorrente. mediante a apreensão olegal de 25% de 
seu faturamenlo bruto" (slc). 

Aduziu, também. que houve víotaçao ao art 
535. 11 do Códogo de Processo Civil. pOIS os Embargos 
Declaratórios não enfrentou a matéria pesta (omissão), não 
obstante reoterados pedidos da recorrenle 

Requereu, ao final. o conhecimenlo c o 
prov1rnenlo do Roc.ursc- Extraordlr.áno p;v;:t anular n dt:t;lsáo 
recomd2 d•Hernunand~ a ·~bC..""fbÇih., tm~-~~!.:- uo nu:ne;-:',r-:ry :! 
proced:da nova oec1s~o n? agra•tG .::Je tnstrur1:cn:o·tsic} 

A parte Recorrida não ofertou conua-razóes. 
consoante cert•dão de ns. 127 dos autos 

E o relatório. 
Examino os pressupostos de admiss.b1lidade 
Em que pese o art. 5-42, §3° do Código do 

Pro~so Civil estatuor que, em regra. o Recurso 
ExtraordiOário interposto contra decisão proferida em processo 
cautelar deve.-<1 ficar retido nos autos principais. com vislas a 
uma decisão final do processo principal. verifico. conludo. que 
este dosposiUvo legal não se aolica ao presente caso._ 

Sucode quo a decisão lntcr1ocutória que nao 
admite a apelação mostra-se como exceção à regra, peis. de 
falo. essa decisão acaba sendo a própna "doosão final" do 
processo. o que esvazlarta a pessibilidade de reileração em 
eventual Recurso Extraordináno da ação principal, 
excopcionando, assim. o art 542, §3". CPC. 

Nesse scnbdo. fiago a colação o seguinte 
julgado da Suprema Corte. que mutatrs mutandis aplica-se ao 
caso: 

"PROCESSUAL CIVIL RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO NÃO DEFINITIVA -
RECURSO RETIDO - CPC, art. 542, § 3'. I. Recurso 
extraordinário Interposto do decisão não deflnltlva devo 
ficar retido (CPC, art. 542, § 3'). 11. Agravo não 
provido."(STF - AI-AgR 467603 - MG - 2' T - Rei. Mon 
Carlos Valioso - DJU 06 04.2005- p. 00028) 

Nesse mesmo sontido são as preciosas lições 
doutronánas ae JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA. quando 
afirma· 

"( ... ) 
É o que ocorre. Clil.(m,phric;ulvM"t~'1re. n;: 

'lip6tese de gra~o interposto conlra a decisão Gll6 nfoo 
admlt& apelação. Cabe, no caso, agravo d<! Instrumento 
(cf. art. 523, §4". do CPC), mas a situação não é 
excepcionada no art. 3' do art. 542 do CPC. Interpretação 
literal deste último preceito levaria ao entendimento de 
que o recurso especial, na hipótese aventada, deveria 
observar o regimo de retenção. NAo ~ .ssa, contudo, a 
men.s lagls, pois, nesse easo, tal recurso especial jamais 
seria apreciado, ante a ulstêncla de "decisão final. Na 
hipótese mencionada, assim. caberá recurso 
extraordínérlo ou especial pela via tradicional, subindo 
Imediatamente ao órgão ad quem compctente."(on O 
Prequesbonamento nos Recursos Extraordinário e Espedal e 
outras questões nelalivas a sua odrmssibUidade e ao seu 
processamento. 3' Ediçllo • 2002. Editora RT. São PaU:o. pg. 
1B0/181) 

Asstm, afeslo a possibilidade de retenção do 
Recurso Extraordinário. c analiso os demais pressupostos de 
admisSibilidade recursal 

lnioalmente, verifico que o recurso é própno, 
pois a causa foo decidida em última instância. sendo o agravo 
de instrumento conhccJdo per maoor1a. e no ménto. à 
unanomodade, negado provomento per esla Corte Estadual 

A parte recorrente ostenta. aonda. legitimodade 
e Interesse. eis que se insurge contra decisão que lhe é 
desfavorável 

Além ·disso. vejo presente o requisito da 
regulandade formal. perquanlo a IW".,S reetnal contêm " 
funcl\meotação nD'lT:~hv:l cocstlt:.rc!OP~: bem c~m~ Á 
subscrita pv~ advoçac:!o c.orr. procutc-;Ao flr.-$ .3l·:!.l~. r..Jm 
poderes para atuar nas onslánoos superiores (fls. 101). 

Ha comprovação nos autos de reeolhlmonto 
das despesas com o por1e de remessa c relemo. conforme 
gula de ns 1221124 

Quanto à tempestividade. observo que o 
palrono da recorrenle (Dr. Haroldo da Silva Oliveira) fora 
ontomado do Acórdão em 1910612007 (certJdão de fls. 93). c. 
sendo p<olocotlzado o recurso exlraordináno em 04/07/2007, 
apresenta-se tempesb.vo. 

Todavia, quanto ao ~ constato 
que o Recurso Extraordlnàrio se esbarra em óbice 
Intransponível ao seu seguimento. conforme justifico. 

Adianlo. desdo logo. quo a admossão do 
Recurso Extraordinário depende. denlre outros requisitos. do 
prévto prequestionamcnlo, que se configura quando a questão 
conslitucional lenha sido posta a examo c o colegiado sobre 
ela tenha efetivamente se pronunciado. 

In c.su. observa-se que em relaçlio ao artJgo 
5°. inosos XXXV e LV da ConsUD.Jição Federal. a maléna não 
foo dosculida oelo órgão colegiado, o que configura a ausência 
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desse requisito essencial aos recursos excepcionaiS, e1s que. 
consoante se· atesta da analise do Acórdão recorrido, a 
C>lmara Uruca desta Corte de Justiça não deddlu com base 
nos dlsposlto"" Indicado, padecendo o recurso. noste ponto. do 
necessário prequestionamMto 

Dessa forma, em relação ao dispos1bvo acima 
abordado tem aplicação. a vedação da Súmula o.• 282..!!2 
~!f. In vorbls. 

·é 1nadmlssivel o recurso extraord.náno. 
quando não venblada na decisão recorrida a queslão federal 
susdtad~· 

Quanto <' supusla n~~ü'IVt.~ Ue -vig4r:~.J or:s 
drtlgos 522 e segu1ntes. a11. 527, 11 558. r. 535. il tCJdos do 
Código de Processo Civil. nesse particular. não há como 
discutir em sede de Recurso Extraordrnário maténa 
lnfraconslltudonal. po1s oompete ao Cotcndo Superior Tnbunal 
de Jusbça essa função (art 105. 111 da CF) 

No tocanto a afinnahva de que as supostas 
negativas de VIgências "estão levandO a morte a empresa 
reoorrente, mediante a apreensão Ilegal de 25% de seu 
faturamento bruto' {slc). não hà como adentrar no ménto dessa 
discussão. POIS sabemos Que questões de fatos nao pOdem 
se< aprecradas pelo ~f .. A!1!~Ll!~Jl~ da ~üm!.!la n~79 
que d1SP0e. -

"Para simples reexame de prova não c;abe 
recurso extraordinário." 

Finalmente, destaco quo segundo orientação 
do Excelso Supremo Tribunal Federal. em julgamento de 
Questão de Ordem no Agra"" de lrostrurnento n .0 664.567 -
Sessão de 1810612007 (divulgado através do OficicrCrrcular n. o 
13/GP·STF). em se tratando de Recurso Extraordrnário 0<4a 
intimação da decisão recorrida se aperfeiçoou após o dia 
03/05/2007 (como no presente caso), deve<â ser obrigatória 
a alegação e a demonstração de repercussão gorai como 
prchmmat de recurso ex1raordmáno A.sslm, com fulcro no 
art. 543·A. §2" do CPC, verifico que ~'"!JlÇ~u 
~~raW-d.!L....J:el!!l!l'~,g__ ~'L...si.!!UWÓ 
~~i.tl!c;.lgnª' pela recorrente, o que, Igualmente, constitui 
óbice ao seu processamento. 

CO!"n cssos :•mdanlontos ~~.!.OY!.ID!!!l.Q 
~o RECURSO EXTRI.ORO!NÀRIO. 

PüBUOUE·SE. 
INTIMEM·SE 
Macapá·AP. 17 de agosto do 2007 
Oes D0GLAS EVANGELISTA 

V1ce- Presrdente dO TJAP, em exercido' 

MacaJ>fo-<fí>· 2~ ;?.007. 

Cla~~nderra Barbosa 
Diretora da Seaetana da Câmara úmca 

~M.tllil~ 
ª-'l~ill~E.L 

.BliQ.!B.S.Q.§P..fC!Al NOS EMBARGOS DE 
Qf:~~OJ!Q.A~BAYO DE INSTRUMENTO~ 

.1ill1.m1 
Recorrente: SANECIR L TOA 
Advogado: MAX MARQUES STUOIER 
Recorrido: JOSENILOO DE OLIVEIRA CUIMAR 
Advogado: Em causa po-6pria 

SANECIR LTDA interpôs RECURSO 
ESPECIAL dingido ao Excelso Superior T~ibunal de Justiça, 
contra a deosão da Cole<1da Câmara Unlca do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Amapá. com fundamento no art 105 
111, alínea ·a· da Conslltulção Federal, atacando Acórdao assi,; 
ementado: 

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. DANO IRREPARÁVEL E DE OÍFictL 
REPARAÇÃO. tNEXtSTtNCIA. 1) Não há dano irrapa<ávet e 
de difícil reparaç~o na decisão quo detefTilina o 
recolhimento de custas, se a parte não é beneficiária da 
Justiça gratuila; 2) A(] r avo convertirJo em retido." 
(TJAP • Ag n.• 1914/ • Acórdã<> n ° 1072:1 • Rei. l.IJ'l 
CARLOS • C4mara Úni.:a • J. 0610:112007 • v Un'r11me • p. 
30/0312007- DOE n.• 3976 ). 

Depreendo-sc da analrsc dos autos que 
Saneclr Interpôs Agravo de lnstrumonlo contra a doosao 
prolerida peJo M. M, Juiz do dtrcllo da 3• Vara Clvct e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapâ, nos autos da Ação 
de Embargos à Execução, que dcnogou o ped•do do 
recolh1mento das custas ao final 

O Tnbunal de JusUça do Amapá negou 
segu.mento ao recurso, convertendo em agravo retido nos 
autos. detemunando remessa â Vara de origem. onde dave<a 
permanecer e tramitar apenso ao feito principal. 

Em relação ao referido Acórd;lo hostilizado. a 
parte Recorrente lnlerpõs Embargos de Declaração, 
argumentando omissão no Acórdão quanto aos fatos provados 
nos autos. requerendO que sejam supridas as omissões sob 
pena de violação ao artiQO 525, 11. do Código de Processo CIVIl, 
e ainda. negatrva de JunsdiÇão e cerceamento de defesa. com 
violaç.1o ao artigo ~·. Incisos XXXV e LV da ConsUtulç.'lO 
Federal. 

A C>lmara Única, por unanimidade, não 
conheceu dOs Embargos. consoante so atesta o Acórdão n.• 
11 065 de fts. 68171. 

Assevera que o Acórdão recorrido nogou 
vigência aos artigos 532, 527. 11. e 558 do CPC, e ao art1go 5°, 
XXXV e LV da CF, além de outras normas federais e 
oonsbtuoonals, que estão levando a empresa recorrente â 
morto. mediante a apreensão Uegal de 25% (VInte e onco por 
cento) de seu t>tturamer.IQ b<\rto, no •ator ~c· RS l .Cl).l nr.o.oo 
(ui'\ m1ihào c2 reais) 

AdUI QLaU a docfsão dCt T• lbuna; a qu:> n~o :ovt: 
fundamento de fato, no sent1d0 de que a ação que determinou 
Ilegal a penhora sobre o laturamonto da empresa. 
comprometendo assim, o capital de giro e as operações da 
pessoa 1uridica. 

Requer que seja anulada a deosilo. 
detennNndO a ~beração imedlata do numeráno e procedida 
nova decisão no Agra"" de lrostrumento. 

. O Reconido não ofertou contra-razões eo 
Recurso Especial. oonsoante certidão de n. 11 1. 

Este o relatório. 
Decido. 

Trata-se de 1rres1gnação. via RECURSO 
ESPECIAL, oonua Acórdoo que manteve deosão intertocut6na 
prolertda pelo Juizo da J• Vara Cível o de Fazenda Pubhr..-. da 
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Comarca de Macapá autos da Ação do Embargos à Execução 
(Processo no 9.590/06), que denegou o pedido de 
reoothtrnento das custas ao final. 

Cort~. quanto aos tatos provados nos autos. por não ter 
anahsado sua salv~. a ilegalidade do arresto. sua 
oonvola~ em penhora c que não houve a demonstração. 
pelo. oxoquente: da prestação devida, requerendo Quo sejam 
supr1da~ as ornrssões sob pena de violação ao artigo 535, 11, 
do Cód1go de Processo Civil. e ainda. negativa de jurisdição e 
cerceamento de defesa, oom violação ao artigo 5°, incisos 
XXXV c LV da Constiturção Federal. 

Eselareço de antemão. oom advento da Lel n• 
9.756, de 17.12.1998, fot acrescentado o §3" ao art. 542 do 
Código de Processo Clllil, l1C!IY.e.l1d.o.. a oosslb!!Jdad~ 
~Q ~IJ!l!Qs exceocionm. quando advirem de 
d9Cisões interlocutórias em processo de conhecimento 
cautelar ou embargos á exea~ç;'lo · 

• A Colenda Câmara Ún.ca. por unanimidade. 

4, sistemátim processual adeqc:cu·se ao 
ooma""::t ciú próprio 1c11.to r.uns.titudcn;l \drt. 1P.5, ir\t~S:) 111. rlcJ 
~11SIItU1ÇoXl). M tccante dO cabimento C~ ~~CU:SU~ 
ex.raorulnànos (/ato sens11) H>mente quando csgútada as vias 
ord1nanas. 

In cuu. tram•ta no JUiZO monocrâtioo ação de 
oonheomento (Embargos ã Execução Processo n°. 9.590/06), 
onde se doscute o rocolhimento das custas. pois o Recorrento 
ass~vcra que ce<ca de 25% de soo crédllo esta bloqueadO por 
deCisJo 1legal do JUizo a quo o que estaria dificultando o 
pagamento destas. porém. ao que tudo indica, até porque não 
hà provas nos autos nesse sentJdo, o feito prioopal não fora 
JUlgado em deflfliti"" pelo Tnbunat. Logo, em princlpto. apUca· 
se o d•sposrtNo legal Invocado. tendo em vista a possrbr~dade 
de mamfestação, em ultima lnstanda. pelo Tnbunal do Juslrça. 

. Assim, om detda anãilse a estes autos. vertfioo 
tem .~lena aplicação o preceito contido no § 3° do art. 542. do 
CódiQO de Processo C.YII. eis que a diScussão acerca do 
rocolhlmento de custas podetá ser objeto de debato pelo 
tnbunal n quem. eis que a ação originãrta é de 
conheCimento. 

Sobre a retenção dos recursos excepcionais 
em decisões Interlocutórias. entendo oonvenlente destacar as 
prcclosas Uções de RODOLFO DE CAMARGO MAHCUSO', 
que nos ensina didaticamente Que •( ... ) Dentre as lnovaç6es 
advmdas com a Lei 9. 755198, cumpre destacar a inserç~o 
de mais uma moda/idade c1v Interposição de recurso em 
modo retido: !2...1Yi...t_Q BEsp, 'ouando ~~ 
~~~L...t!Il.Jl~ de conheciiiJ.i!!.('Q. 
~r. ou emAAmos A~~çA!á t'ltlldo no_u_ujQ§ 
.II~~.U~V.HfRP...D_l!_aJ!<:ar....:J..Ilill1. n_ru>!HJ' 
lh'll.~...J!M!J2Q~~CJ/f11r.i ~sJ~"'.Ji.(J{].J._ QP. 
/R~...J!LÇ..Q/lftr~~~.JI!~. Em moda 
somelhanr.. ao quo se pas~ com os RE e REsp adesivos, 
( ... )aqui também deP~Jramo-nos com um modo peculiar de 
';'anejo desses recursos excepcionais, que, .1!!'!. veL~ 
subirem cifre to', ctevw Ocac retidoUIRUllt!l.~ ( ... )". (Grifei) 

Nesse mesmo sentido. a jurisprudência do 
Colcndo Superior Tnbunal de Justiça é unissona: 

"EMBARGOS DE DECI.AAAÇÃO 
RECURSO ESPECIAL - RETENÇÃO - RENOVAÇÃO DE 
PROVA PERICIAL - 1. Q__~._IIJLalU!2 
l!!ler:w~to contra d"i~terlocyt6ria em proce.us>..J!i 
conhocrmerJ!o, oermanocerá retido OQS autos e 12!!1flll! 
li•rt processado se Q rtllerar a Parte no PliZo D&@ a 
ioterDQStcjo do recurso ~~sto final ou l!!m..H 
~.).@'~~~...J12...keCl. Esoóclp que _ni2 
i!l§!oliça a excacao da regra. 2. Cabe ao juiz da causa 
determinar as provas que entende necessárias à Instrução 
do processo (art. 130 do CPC). 3. Embargos declaratórios 
~cebldoo como regimental. Improvido". {STJ - EDEDAG 
200302344939 - (577779 RJ) - 4• T. - Rei. Min. Barros 
Monteiro - DJU 07.11.2005- p. 00291) (Grifei) 

Com esses fundamentos. recebo o RECURSO 
ESPECIAL na forma retida, devendo o feito se< remebdo â 
Vara de origem ou ã Catnara Única (caso o feito esteja em 
segundo grau). para apensamento aos autos dO Processo 
Onginarto. ficando o posterior exame de admissibilidade 
recursal oondiaonado ã reiteração pela parte recorrente. no 
prazo para intetpOSição do recurso contra a decisllo nnal do 
proc.>sso p11nopal. ou para as "'"ltra •zzces. 

PUBUQUE-5E 
INTIMEM-SE 
Macapá/AP, 17 de agosto do 2007. 
De&. DOUGLAS EVANGELISTA RAMOS 
Vice- Presidente dO T JAP. em exerci cio' 
Macapá ( • 20 de agosto de 2.007. 
~· 

Ctamy . O. andeira Barbosa 
Oiretora da Secre ria da C>lmara única 

Recorrente: SANECIR LTDA 
Advogado: MAX MARQUES STUOIER 
Recorrido: JOSENILDO DE OLIVEIRA CUIMAR 
Advogado: Em causa própria 

SANECIR LTt>A intorpOo RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO dirigido ao Exoelso Supramo Tribunal 
Federal, oontra a decisão da Colenda Câmara Única do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Amapâ. com fundamento no 
arl 102. 111. alínea ·a· da Corostihição Federal. atacando 
Acórdão assim ementado: 

"PROCESSUAL CIVIL. ~RAVO DE 
INSTRUMENTO. DANO IRREPARÁVEL E DE DfF(CIL 
REPARAÇÃO. tNEXISltNCIA 1) Nio há dano tmopar.ive!e 
de diflcil reparaçlio na decido que determina o 
recolhimento de custas, se a parte nlo 6 beneficiária da 
justiça gratuita; 2) Agravo convertido em retido.'' 
(T JAP • Ag n.• 19141 • Acórdlio n.• 10729 • Rei. LUIZ 
CARLOS • CAmara Única • j . 08/0312007 • v. Un~ntme - p. 
30/0312007 • DOE n.• 3976 ). 

Consta dos aulas que a empresa Raoorrente 
ingressou oom Agravo de Instrumento contra decisão 
intcrtocutórta proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3• Vara 
Clvel c de Fazenda Püblica da Comarca de Macapâ (Processo 
n ° 9.590106). que denegou o pedidO do recolhimento das 
custas ao final. 

O Tribunal de Justiça do Amapá à unanimidade 
negou scgui:nento ao r8CUISO. dotem>iMndo quo pcrm~neça 
retK:c nos autos. 

Em relação ;)() relendO Aror~Jo t.oslii!Zado. s 
parte recorronte interpôs Embargos ~o Declaração de fls 
60/63, sustontandO omissão na deosao orolertda por esta E 

nao oonheceu dos Embargos, consoante se atesta o Acórdão 
n • 11 065 de fls. 68171 

Asseverou que ao decld" o Agravo esta 
Egrégia Corte negou vigência ao artigo 522 e seguintes. 
especialmente o 527, 11 e 558. do Código de Processo C1V1L 
pois foi demorostrada a necess1dade de urgência da apreciação 
do caso. e ainda. ao artrgo 5°. XXXV. LV. e LXXIV da 
Constltução porque a decisão oonshtUIU em Inegável negativa 
de JUrlsdlç;'lo, levando assim. a morte da empresa Recorrente 
quo estarta com 25% dO seu crédito bloqueado por declsao 
Ilegal dO Jui~o • quo, o que dificulta o pagamento das custas. 

Requweu, ao flnat, que a decisão do Tribunal 
a quo seza antJada. determinando a hboração omediata do 
numerário e Procedida nova decisão no Agravo de 
Instrumento, no qual seja expedoda fundamentação para a 
deasão que lmpedru o conhecimento do recurso. 

O Rccr::rndc nã~ of'3rtou oontra·razGes ao 
RaeurGO E.'<tr.;:!OrdináriO. con!5oan!e cert:'l"o ú•·· f1 11 ·: 

Este o refatOr'o. 
DecidO. 
.Trata-se de lrresignação, Vl3 RECURSO 

EXTRAORDINARJO, oontra Acórdão que manteve decls<'io 
lnterloculória proferida pelo Juizo da 3• Vara Civel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá autos da Ação de 
Embargos à Execução (Processo n•. 9 590/06/2006). que 
denegou o ped1do de roooth1111ento das custas ao final. 

• A despeito da parte nao ter mencionado a 
prelrmlnar de Repercussão Geral, que é fonnatrnente exigível 
na 

0
P8ça de rnterposiçOO do recurso extraordrnario (art. 543·A. 

§2 •. CPC). entendo Que. conforme fundamento abaixo. osse 
requ1slto também pOderá ser apreaado quando do Julgamento 
da aç.1o principal . 

Esclareço do anternik>. oorn advento da Lei n°. 
SI. 756, do 17.12. 199!, foi acrescentado o §3° ao art. 542 do 
Código de Processo Civil, prevendo a possibllidado de 
retenção dos recursos excepcionais. quando adVIrem do 
decisões interioculóroas em processo de conhecimento. 
cautelar ou embargos à execução. 

A sistemática processual adequou-se ao 
comando do próprio texto oonstituaona! (arl 102. inciso 111, da 
Consbtulç.'lo). no tocante ao cabimento de recursos 
extraordlnànos (lólto sensu) somente quandO esgotada as VIas 
ordinárias. 

In casu, tramita no juizo monocrático ação de 
oonheclmonto (Embargos á Execução Procosso n•. 9.590106), 
onde se dlsrute o recolhimento das custas ao final. pois o 
Recorrente alega Que cerca de 25% de seu créd1to cstana 
bloqueado por decisão tlegat dO jufzo ~ quo, o que dificulta o 
pagamon!o cas =tas, porém. ao que tu1o indico o fnrtc> não 
rC'4"a ju~aào em detinabvo pe~o Tt::Junal. lo;;gr, ~ rril1-:~iP•'•· 
aplica· se o drsposi!I'JO lega; in110cado. tendo eo. v1sta ~ 
possibllldade de man~cstação em ültima Instância. peio 
Tnbunat de Justiça. 

Assom. em detida analise a estes autos. vorlfico 
tem plena aplicação o preceito contido no § 3° dO art. 542, do 
Cód~go de Processo C1v11. eis que a discussão acerca do 
reoolh1mento de cus1as pOderá ser objeto da debate pelo 
tribunal ad quem. e1s que a ação onginária ll de conhecimento. 

Sobre a retenç.1o dos recursos excepc1onais 
em dEoas6es interlocutórias. entendo oonvenrente destacar as 
preciosas hções de ROOOLFO DE CAMARGO MAHCUSO' 
que nos enSina didaticamente que "( ... ) Dentr. u Jnov~ç6e; 
advindas com a Le/ 9.7S&'P8, cumpre desfacar a lns~rção 
de mais Ltma modalidade de Jnterpos/çio de recurso em 
modo reUdo; o RE e o REso 'auandg Interpostos CQo f1:1 
ml::lo [nlerlgcllfórJt tm prpçnso dr conhecimea1P, 
cautelar, QU lffl!bargos ;! execuç.ilo. !Iça@ [JiidQ nos autos 
U52mJD.J.fl url D!OWSfdO H o retterar a Dlrte no pazQ. 
IM'i a loterposlciSo do rteurso contra • decisão final. ou 
IHY.L.f.S (;Qf!tn-nzões'~~rt._.§Jll. Em modo 
semelhanto •o que se p.tJSSIJ com os RE e REsp adesivos 
( ... ) aqul tamWm deparamo·nos com um modo peculiar d~ 
';'anejo desses recursos excepcionais, que, t:!!L.V~ 
~~.li.lt'ltto ' dwem fic«rcetidps nos •u~ ( ... )" (Gnfeo) 

Nosso mesmo sentido, a junsprudência do 
Excet.o Supremo Tribunal Federal é unfssona 

"- AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO 
RETIDO .... DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - ART. 542, § 3", 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OISCRJM!NAÇAO DE 
CONTA.<;. TELEF0HICAS - Q..QQI.I!OdjrTIOnt<L_d;t&ta C<>,je_t 
!l!L'W!1id:l!.....!!L !ll!L..2..._~~ur;o lot?rr>o~de dt.~i~ 
~t6óa <leve ti9r...!l!tdo. sajyo na$ h1!>6teu.u.m 
~o POSsa acactetar Drelulzo lrrevtrsiyel oara o 
recornonte. Agravo reglmenbll a que se nega provimento." 
{STF - Al·AgR 526758 - PE - 2' T, - Rol. Mln. Joaquim 
Barbosa- DJU 22.09.2006- p. 51) 

"- PROCESSUAL CIYIL - RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO NAO DEFINITIVA -
RECURSO RE1lDO - ~. art. 542. § 3°, t. Recu_no 
elltraordinárlo lnlefpolto do cleclsão nll<! de!inl!lya.....l!!L"! 
!içar ~!Ido !CPC, art. ~2 ..... § .... ~ • .JL Agravo não pnovido." 
(STF - AI·AgR 467G03 - MG - 2" T. - Rol. Min. Carlos 
Valioso - OJU 08.04.2005- p. 00028){Gnfoi) 

com esses fundamentos. r..:ebo o RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO na forma retida, devendo o feito ser 
remetido a Vara de ongem ou ã C>lmara Única (caso o feito 
esteJa em segundo grau), para apensamento aos autos do 
Processo Origin<lr!o, fiCando o posterior exame de 
admissibilidade recursal condicionado ã reitoração pela parte 
reoorrente. no prazo para interposição do recurso contra a 
decisão nnal dO processo prinapat, ou para as contra-razões. 

PUBLIOUE·SE. 
INTIMEM· SE. 
Macapá/AP, 17 de agosto de 2007. 

(a) Des. DOUGLAS EVANGELISTA RAMOS 
Vice- Presidente do T JAP. em exercício" 
Maca~ (t\'!:._~tq de 2 007. 

c'lãiii1H'ol t:'.a"""'"' Rarl)osa 
D1rel\>ra da SeerPt~n:) da Câmara ún;ca 



Macapá, 21.08.2007 

~\!.N.f~ 
S~~~Cjyj:L 

~I!M_O_E;SPECI/1.\....!i.~.MMS Df..QfCl...~E~ 
HA.Af_~_§,_~:l.8~1/W6 

RECORRENTE·JACINTA MARIA RODRIGUES DE C. 
GONÇALVES 
ADVOGADO: AMILCAR HECHT DA COSTA 
RECORRIDO: ESTADO DO AJI.APÁ 
ADVOGADO: ANAPAULATAVARESDESOUZA 

Trat.'l·se de RECURSO ESPECIAL ao Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, Interposto DOr JACINTA 
MARIA RODRIGUES DE CARVALHO GONÇALVES, com 
fundamento no art 105. 1ne~so lfl, alínea ·a· da Constitu•ç.1o 
Federal. contra acórdão profendo pela Coienda Câmara Ún1ca 
desta Corte do Just1ça. assun ementado. 

"ADMINISTRATIVO • PROCESSO CIVIL 
AÇAO DE COBRANÇA • DESVIO DE FUNÇÃO • 
DIFERENÇAS SALARIAIS ÔNUS DA PROVA • 
VENCIMENTO A SER CONSIDERADO • I'RIMEIR,jlo, 
REFERÊNCIA OU PADRÃO DA CLASSE EM QUE HOUVI! O 
EFETIVO EXERCJCIO • SUCUMBÉNCIA RECÍPROCA. 1) Em 
rillão do desvio de funçáo o servidor público faz jus à 
diferença salarial relativa ao cargo que efotivamonte 
desempenhou o aquele para o qual foi nomeado, sob pona 
de enriquecimento Indevido da AdmlnlstJação. 2) Na ação 
ordinária de cobrança cabe ao réu o ônus da prova quanto 
a fato ImpeditiVO, modificativo ou extintivo do direilo do 
autor, ou seja. dov& o contratante fazer prova no sentido 
de demonstrar que não ocorreu o desvio de função ou quo 
as verbas pleiteadas foram efetivamente quitadas. 3) Em 
se tratando de dlforença de vencimentos derivada desvio 
de função denuo de urna mesma carrelfa tunc1onal, a 
remuneração do safV!dor a ser considerada p<>< •ua• 
atiVIdades na classe para qual fora desviado, na falta do 
expressa prev1são legal dispondo de modo diverso, é a 
COJTesponclo à primeira roferància ou padrão da classe em 
que houvo o efetiVO oxerclcio. 4) Ao fim de uma demanda 
judicial em que cada liUgante foi em parte vencedor • 
vencido, serão reciproca e proporcionalmente du;trlburdos 
e compensados os honorãrios e as despesas entre eles, ex 
vf do artigo 21, do Código de Procesao Covil. 5) Apelos não 
provido. (TJAP • AC n.• 28911 - Acórdão n." 10675 • Rei. 
GILBERTO PINHEIRO • Câmara Única • j. 1211212006 • v. 
Unãnlme • p, 3010312007 · COE n." 3976 ) 

Em rel<lç.1o ao relendo A<Xudão hostilizado, a 
parte recorrente interpôs Embargos de Declaração 
sustentanlfo conlrad1:;â0 c omlss.io. A Colenda Cámara Ur.ica. 
por ma•oua conhecet, dvs ~'llt,argc:; e f'ú ,1 ~n~· 
unanlmidade. r.egou lne prov.mento. con:oar.te !.ú oH9Sh d•.; 
Acórdão n•11 08912007 de Hs 15311G3 aos au;os 

Em ra>ões oo Recurso E spooal o e fts 
1711182. a rOCOO'ente alegou. em sinlese, a v101<lção aos arts 
458, fi e 535. 11, do Có<hgo de Processo C1111l. suslentando quo 
ao serem no{l3dos os pedidos formulados para o supnmcnto 
do erro male1iol apontado em sode de Embargos de 
Declaraç.1o. no tocante a "ind1cação clara dos mollvos pelos 
Quais não teriam sido violados. no entendimento da Turma" 
(Sic). dexou o órgào julgador de fundamentar deVIdamente a 
sua deciSão e. portanto. de pr~star a ,urlsdiçáo na SU.l 
amplitude, final;dades para Quais foram cnadas as regras do 
art 535 do ~ menaonado. 

Asseverou que os embargos não v1sam novo 
rulgamento ou a simples aceitaç.1o dos argumentos do 
recorrente, mas apenas a obtenção do pronunciamento 
expresso sobre as maténas já suscitadas 

Aduz1u Que no julgamento dos embargos náo 
hOuve onfrontamento das questões que deveriam ter Sido 
anahsadas na apelação. o que. a seu vet:, contrariou os§§,. c 
2' do art. 515, Código do Processo CÍ'olil 

Argumentou. a1nda. em sede mcritbria. 
111olação ao art. 884 do Código Civil. poiS a recorrente 
Ingressou no quadro do Estado do Amapá, para ocupar o 
cargo de professor Classe "A', no entanto. exerceu as funções 
de professor em deSVIO de funç.1o como se houvesse 
Ingressado para ocupar o caryo de professor Classe ·e·. 
diZendo, não ha•er dúVIdas de oue a orogressão de oadróes 
c.corrsu. lan!o nadasse 'A' ~uanto na Ciao;se ·w. ~d"lo. nc 
desconsiderar o tempo de seM.;<> e ~onceder o p&gamento de 
diferença• em padrao 1nler.or ao exercido. demonstra. a seu 
ver, 11101ação crista~na ao disposlhvo em aproço. o qual veda o 
enriquecimento sem causa. 

Sustenlou a recorrente quo. como servidora. 
sempre exerceu a~111dades alusivas a de professor Classe .. ~ •• 
Padráo 04. sondo razoável quo a progressão de padrões nao 
SCja considerada em classe d1vcrsa 

Requereu. ao ~nal. o conheCimento do 
Recurso Espooal, para que seja decretada a nuiJC!ado do 
acórdáo protendo nos Embargos Declaratórios para qu~ o 
Tflbunal ii..JIJIQ os julgue novamente. apreciando as omissoos 
apOntadas o na hipótese de rejeição do pedido antcnor, 
requereu o conheCimento e provlmenlo do recurso excepcoonal 
para condenar o Estado do Amapá, ao pagamento 1ntegrat das 
diferenças rolabvas ao desVIO funcional reconhecido, londo 
como base a remuneração do professor Classe ·e·. Padrão 04 

O recorrido. por sua vez. ofertou contra·razOas 
às fts. t851188 dos autos. alegando. em síntese. que o recurso 
não deve prosperar. ante a auséncla dt; demonstração de 
ofensa d~reta aos dispositivos 10fraconsbtuclona•s. além do 
que, em vordade. o Que pretenda a recorrente é o s.mples 
reexame de prova. o que é vedado em sede do Recurso 
Especial, pugnando. ao final, por sua Inadmissão. 

i: o rolatooo. 
Examino os pressupostos de 

admissibilidade. o recurso é ~\fópno e adequado, poiS a causa 
foi dood·da em Ulbma !OS\ànel;J e ~ U:lóln•l"!"idé-de rP'a r ..onti 
Es~dual dfl JusbÇA. ~endo negado provlw•n:O aos .Reoursc:s 
do Apelaç.io das partes. e o Recurso Especral 1nt:~s;o 
encontra prev1são no art. 105. lnaso 111. allnea a da 
Consblu•ç.1o Federal de 1988. 

Presente também a legitimidade o o 1nteresse 
da recorrente, porquanto se Insurge conlr.l Acórdão que é 
paroalmenle contrário à sua prc1ensào. o requisito da regularidade formal lambem se 
encontra presente. porquanto a peça recursal contém a 
fundamentação normativa constitucional. bem como é 
subscrita PO< advogado com procuração nos auloS com 
poderes para atuar nas instàndas suporl<><es (fls. 17). 

Quanto à tomoostividade. vcrificn OJJA n v 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Acórdão dos Embargos da Declaraç.1o foi publicado no Diário 
Oficial do Estado de 1010712007. com dn;ufação em 
1210712007. consoante certldão de O. 169, c o recurso foo 
recebido e protocolrzado em 26/0712007. portanto. dentro do 
prazo legaL 

No tocante as custas recursais. a parte 
recorrente demanda SOb auspioos da gratUidade judldária (Lei 
n• t .060. de 05.02 1950), consoante sentença de fls. 62/66 

Observo, entretanto, que o Recurso 
Especial não merece sogulmento, confonne jusUfico. 

De plano, verifico que o objeUvo da reCO<Tento 
é. sem sombras de dúVJdas, o reexame de prova. o que é 
vedado pela Sumula n.• 07 do Supenor Tnbunal de Jusbça 
Pretendo, em verdade. uma "nova apclaç;'lo', porquanto não 
demonstrou de forma analillca Qualquer d1vergênaa com lei 
federal. r.u,o COt8jO anah~co encontra prcvisao no 311. 255 e§§ 
do RIST J. e tambem mnsoa:1te <><'cl·,ldç.io o:nstlll;..a•l:l n:~ 
Jurisprudência dominante: éo Ct~JencJo Su~.or Tnbtmal dt 
Jushça. nos ensinamentos do E>mo Ministro HÉLIO QUAGLI.A 
BARBOSA "5- O recorrente nJo logrou comprovtrr a 
alegada dlvorgincia )urlsprudenclaf, tendo se limitado a 
tnnscrever as eme-ndas dos julgados, sem efetuflr o 
necess~rlo cotejo analitlco, no sentido de Identificar as 
simi/itudes "tlcas, no confronto das diferentes teses 
jurídicas". (Resp. 656691/PI - 200410085814-B, 6" T., pub, 
DJ 11·12·06. o. 430 In JurisprudjnclafSTJI 

AdemaiS, no caso concreto. a maléna 
cnconlta·se consolidada nesta Corte de Jusbça. tendo em 
visla que este Tnbunaljá manifestou, rerteradas •ezes. que as 
diferenças de venCimentos de professores, quando 
comprovadamente houver desvio de função, reslri119o-se ao 
cálculo de Padrão a que ~!!l! exercia o servidor, ou 
se, a apl•cam·so as regras de progressão hoózontal constanles 
na Lei Estadual n• 6t6/02 

Nesse sentido· 
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • 

AÇAO DE COBRANÇA :-PROFESSOR • • õES\Iiõ DE 
AJNÇÃO • DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS · 
RESPONSABILIDADE 00 ESTADO • RECURSO A QUE SE 
DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1) Provado nos autos o 
efel1vo exerclcio das funções de professor classe "B", por 
quem portencia aos quadros de professor classe A, 1m .,a. 
se o reconhecimento do desvio de funçJo e, por 
conseguinte, a obrigação ao pagamento dos valores 
relativos • diferença entro os vencimentos do cargo 
ocupado e da função efetivamente exercida observando
se, contudo, o padrão 01 da CI8$Se B, sob pena do 
enriquecimento S<Jm causa do Estado; 2) Recurso a que se 
dâ parcial provimento. (T JAP - AC n.~ 2AS11 • Acórdio n • 
11072. Rei. MELLO CASTRO· CAmara Unlca ·I· 1911212005 • 
v Unânime· p. 14103/1006 ·DOE n.• 3723 ). 

ALãs outro M:» ~ o Pnt~~i.r.~n:ü 
predomonante no OOien<!O Superior Tribunal de Justiça 

"( ... ) 1. Nos termos da pacifica 
jurisprudência dosta Corte, sáo devidos ao servidor que 
trabalhou em dasvlo elo função, à titulo de lndenlzaçio, os 
valores resultantes da dlforença entra os vencimentos do 
cargo ocupado e da função efetivamente exercida, sob 
pona do locupletamento indevido da Administração." 
Precedentes ( ... ). (ST J - AgRg no REsp 396704 I RS - Rei 
M1n1stra LAURITA VAZ • OJ 01.08.2005 p. 506). 

~. sendo a recorrente ocupante do cargo 
de professor Classe A - Padrão 04 e exerCido Indevidamente 
funções relatzvas a professor de Classe B - Padrlio 04. os 
cálculos da 1nden1zaçào deverão InCidir nos valores relabvos ao 
saláno de Professor ~ B • Padcjq.91 e não. como 
pretende a recorrente. Cluse B ·Padrão 04 

Com efeito, entendo como genénca a afegaç;'lo 
de \110iação aos ariS. 458, 11 e 535, 1!. do C6d1go elo Processo 
C1vil, e ausêncJa de apreciação do art 884 do Código Civil. não 
merecendo prosperar tais argumentos. pois. ~oanle se 
atesta da anáUse do Acórdão recomdo. a Câmara Unica desta 
Corte de Justiça não decidiu com basa nos dJSpos1bVOS 
Indicados. padecendo neste ponto o recurso do necessãrio 
prequestionamenlo. requisito indispensável de admissibilidade 
dos recursos excopoonais, sendo perfeitamente apliCável, 
mutatis mutandls. a Súmula n.• 262 do Supremo TriblJ'lal 
Federal. que dispõe: 

•{: lnadmlsslvel o recurso extraordináno 
quando não ventilada, na decisão recorrida. a queo1ão 
federal sugcltada". 

S<>bre o requisito do pre<;u.,;~or.<'Jr,e:1tO. c. 
Professor Mestre em Dire~., JOSE MIGUEL GARCIA 
MEDINA', leciona que 'Sob esse prisma, mais Importante 
que o conteúdo do pmnunclam~tnto recorrido - "'/afivo ao 
mérito ou nlto ·, o que Importa, nos terrnos <U Carta 
Magna, para o cabimento dos recursos extriJOidlnárlos .• 
especial, é que a ques~ constitucional ou fede~/ as!~ 
presenr. na declsilo recorrida, Isto é, que a ques~o lanha 
sido efe!ivameni'O julgad•' · E; prossegue o citado autor. 'Dwtl 
se Inferir que • questão que nilo tenha sido objoto da 
decisão recorrida nlo poderá ser objeto do recurso 
e>rlraorrllnárlo ou do recurso especial.· 

Desta fonna. ex!ra~se das razões esposadas 
no Recurso Espedal, a pretexto de ter alegado ofensa aos 
d1spos111vos legais invocados. o simples Inconformismo com 
o resultado da controvérsia e, de COOSGqüAncla. o anseio do 
reãJSCutir as questões enlrenladas e decididas por esta Corte 
de Justiça. o que, corno lá afirmado, é imAâvel nesta estreita 
via recursal. 

Com esses fundamentos, porque entendendo 
não preenchdos os requisitos para a admissibilidade recursal, 
nego seguimento ao RECURSO ESPECIAL. 

PUBUQUE·SE. 
INTIMEM· SE. 
Macapâ/AP, 17 de agosto da 2007 
Oec. DOGLAS EVANGELISTA 

V1ce- Presidente do T J AP. em exet:cioo" 
Macacâf'r~~'T~to da 2.001. 

C!a,,(y'~.' b~ Band;,,. Barbo51! . 
Diretora da SecreL;rla da Càmd~3 U"'"'"' 
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N" 2.588/07: Or.gem 2" VARA CRIMINAL DA COMARCA 
OE SANTANA - Apelante: JOSÉ LI NO COELHO DA COSTA 
Aqvogado: DEFENSOR PÚ~LICO - Apelada. A JUSTIÇA 
PUBLICA- Relator· Das. MARIO GURTYEV - ReVIsor· Das 
LUIZ CARLOS. 

E~ PENAL E PROCESSUAL PENAL - Roubo -
Materialidade provada- Ageme reconhecido pelas viUmas 
- Harmonia com as domais provas - Autoria- Suficiência 
da demonstraçáo - CondenaçAo justificada - Aplicação 
das sanções - Circunstâncias judiciais - Maioria 
desfavorivels - Fixação das penas·baso aquém do 
rec<><nendável - Relncidencfa especifica - ConflguraçAo -
Inteligência dos arts. 63 e 64, Inc. I , CPB - Mantença das 
majorações - Duas causas de aumento - Exasperação 
pelo mlnlmo - Au5àncla de recurso ministerial -
Prevalência - Sistema tr.fáslco - Apllcaçáo sem a melhor 
t6cnica - Pert1n6ncla da sanção final - Ausência de 
prejulzo - "Pss de nullltrl sans grler• - Nulidade 
Inocorrente - Reclusão superior a oito anos 
Cumprimento Inicial - Regime fechado - APelaçilo -
Ausencia de razões - lrrolevancla - lmprovlmento - 1) A 
demonstração da malenalldade e o reconhecimento do 
acusado pelas vl~mas como um dos partici1)es do roubo são 
prova5 SUficiMICS ft ('()tMn~ntes dd ")).:.Stêoo~ do crJCrre t! d.3 
autona e. conscqOJeutameme, •~~PJkbm o ~ecre:" 
conãenatono. mâx1me 'luand.J a últ1ma se mostra em r.armon•a 
com os demais fragmentos do conJUnlo probalótlo- 2) N~c hã 
excesso na f1xação das sanções-base se o Juiz. nessa fase. a 
despetto de seto das c~rcunsiAncias judiCI81S m1htarem conlra o 
agente. estabeleceu as penas pnvabva de liberdade e 
pecun1ána em quantlta~vos lflfenores aos das denominadas 
penas médias aphcave~s à espéCie - 3) Sogundo intel1gêncra 
dos arts 63 e 64. lflC I, do C6d1go Penal, em se tratando de 
cnmes contra o patrlmómo, não hã lugar para aplicação dos 
efe11os da reinCidência somente quando decorridos anco anos 
entre o cumprimento das penas estabeloodas pOr sentença 
transitada em JUlgado para o cr1me anlenor ou a exllnção delas 
por outro mot1vo c o cometimento do novo delito. computado o 
prazo de prova do •sursls• ou do livramenlo COndiCional, náo 
revogados - 4) Mesmo Quando e10stir duas ou mais causas 
especiais de aumento. deve prevalecer a sentença Que aplicou 
a majoração pelo min1mo legal. se não houve apelo mullsteoal 
com o propóSIIo de aller.i·la nesse parlicular - 5) Constalada 
pertinência lógica da sanção final c ausência de pr8fuizo ao 
apelante, a Inobservância da melhor técnica de aplicação do 
sistema tnfás1co na análise das clrcunslãncl3s jud1cials a das 
causas especiais de aumento das penas, por força do pnnclpio 
'pas de nullité sans gr/91", náo caracteriza nulidade 3 ser 
considerada - 6) ImpOsta condenaçáo a pena de reclusão 
superior a oito anos. mormente Quando a mal()(ia das 
CJrcunstàncias rudldals desfavorecem o réu e Quando este 6 
rlllncidenle especifico. ox vi do diSpOsto no art. 33. § z•. afine<~ 
a·. do Código Penal. o reg1me a ser ostabeleodo para o 

OJmpumont':' ,o,r,.;a1 é o fe('.~srl<> - 7) A au3ênna das razôps 
recu.~1S sfl!gundo pacif·c.o por.íUOtlf\r.!~l"'tt• da JUtiS;'):uf1én(..t.'), 
não Impede o conherJmento de apelaç.io crln1inal - 8) Ape'o 
1m provido 

~Q: \1\slos e relatados os autos. a CÀMARA ÚNICA 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
reunida ordinariamente. conheceu da apelação e negou-rno 
provimento, l\ldo à unanimidade e nos termos do volo prolendo 
peloRelalor (Reg ACr 11.273) 

N" 2,804107: Ongem: 1" VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
SANTANA - Apefanle. VALDERY FREITAS DA CONCEIÇÃO 
- Advogado. KLEBER NASCIMENTO ASSIS (DEFENSOR 
PÚBUCO) - Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO .AN.APÁ- Relator Oes MELLO CASTRO- Revisor: Des. 
LUIZ CARLOS 

~: PENAL E PROCESSUAL PENAL - JÚRI -
HOMICIDIO QUALIFICADO - DECISÃO CONTRÃRIA ÁS 
PROVAS DOS AUTOS DECISÃO CASSADA 
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA 00 VEREDICTO 
POPULAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) As 
decisões do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri não se 
revestem de lntanglbihdade juridieo-processual. pOdendo ser 
r8111stas pela lnstancia Superior quando em evidente conMo 
com as provas dos autos. sem que ISSO conflgure violação ao 
pnncipio da soberania do jún; 2) Confçura·se como 
manifestamente contrária às provas dos autos a decisão dos 
Jurados Que. dissoclando·se completamente da prova colhida. 
acolhe a tese suslenlada pala de acusação para condenar o 
réu pelo cometimenlo do crime de homlcldlo qualificado; 3) 
Recurso conheodo e provido para cassar a deCisão emanada 
do Tnbunal do júri e determinar seja o rt!u submetido a novo 
julgamento 

!ÇQBQÃQ: V1slos rbla~d-lS c disru!Jdo)~ ~; p~s~nt~s 1~ 'oc, 
a Càmar~ Única on T"bun<~l oo Jus1i.;o "'' Es"'dn o~ !'.mapa 
em rUigamcnto reahzado nn ~ia 10 07.<007, à un;sn.m•dade, 
conheceu do recurso e, no mérito. após os votos do relator o 
revisor dando·lhe provimento, ped1u vista o eminente vogal. 
Em continu•dado de julgamento, por maioria. venodo o 
Desembargador Canno Antônio, delHI\e provimento ao 
recurso. nos tennos dos votos profendos. (Reg. ACr 11.265) 

c 

Macapâ/AP, 20 de agosto de 2007 

• ~Q. ~'\xs 
Bel". Renata Coelho Galo 

Diretora da Subseo-etaria Criminal da C.Am~"' i'lnlr.:> 

~.ÃQUA 
~~..J;IvEL QA CÃMW.i/tjtGA 

APELAÇÕES ClvEIS 

~7.l.et2§.; Origem· 2" VARA clvEL PÚBJ.,ICA DA 
COMARcA DE SANTANA - Apelante: IIUNICIPIO DE 
SANTANA - Advogado: RIVALDO VALEMll: FREIRE -
Apelados' ROBERTA SERRA DE JESUS, SUMAYA COSTA 
QUEMEL e MONA SILVIA RODRIGUES SANTOS -



Macapá, 2j.08.2007 

Advogado: IVANILDO MONTEIRO VITOR DE SOUZA -
Relator. Des. LUIZ CARLOS - Revisor: Des. EDINARDO 
SOUZA 

~ ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. 
NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. 
POSSIBILIDADE DE OUTORGA À PROCURADORA DO 
MUNICiPIO. CONCURSO PUBLICO. PRETERIÇÃO DE 
CANDIDATOS APROVADOS DENlRO DO PRAZO DE 
VALIDADE. 1) 56 há obrigatoriedade da Remessa Oficial 
prevista no art 12. parágrafo único da Lei n• 1.533151 se o 
valor da causa ror superior a 60 (sossenta) salãrios minimos. 
nos termos do § 2•, do art 47e. do CPC, 2) A Lei quo regP. c 
M~ad() de Scgu,artrya n;.t.) ~>.!tJC t;l!f: ; •• U.\0at1ao~ t:o:>ôl l)(a 
pr~~c. ou sut:scre~·~. as lnt:vmaçoes requ:stta~os p3fo Juizo. 
mas tao somente sua notificação pessoal. havendo assim. 
possibilidade de ootorga de tais poderes a Procuradora do 
Municlpio a quem •ncumbe sua representação judicial e 
extra)udloal: 3) Dentro do prazo de validade do concurso 
público, o candidato aprovado tem dlfeilo a nomeação, quando 
o cargo ror preenchido sem observância da classificação: 4) 
Recurso parcialmente provido. 

AC~i!P_ÃO: yrstos, relatados e d•scuLdos os presentes autos 
~ UNICA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO ANAPÁ, à unanimidade. oonheceu do Rerurso. Reie<lou a 
preliminar do nulidade do processo. No mérito. por ma1oria. 
deu provimento parcial ao apelo. venado o Desembargador 
OOglas Evangelista que nega pro\llmento ao apelo (Reg AC n• 
11 160). 

N" 3.121~7: Or.gem: 3' VARA DE FAMÍLIA. ÓRFÃOS E 
SUCESS ES L\ CO.• ARCA DE MACAPÁ - Apelante: 
MINIS'ftRIO PÚBL•CO DO ESTADO DO AMAPÁ ·Apelados: 
A. F. DOS S. e M. S. DOS S. - Advogado: DEFENSOR 
PÚBUCO - Relator Oes. MÁRIO GURTYEV - Revisor. Oes. 
LUIZ CARLOS. 

~~ CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - Guarda de 
Incapaz - Mlnlstbrlo Público - Intervenção obrigatór ia -
lnobsorvàncla - Pai biológico desconhecido- Ausenc1a de 
citação - Prejuizo lndemonstrado- Nulidade do processo 
- ln~orréncia - Guarda concedido ac sv6 patomo -
Regularização <1<1 slluaç~o fdti~~ consolidada - P..,onio -
Sentonça homologatória •· Confirmação - Prlroeipios da 
lnstrument.aiidado, economia e celeridade processual -
Apllcaçao- 1) Por força dos principias da 10strumentalidade 
das tormas e da economia e celeridade processuais, em sede 
de ação de guarda. a auseno.a de Intimação e inlervenção do 
Min•stérlo Público somen1e Implica em nulidade do fetto. se do 
vicio resultar efetivo projufzo ao Incapaz - 2) Quando o nome 
do pa• blo(6gico ó desconhecido. eis que não consta da 
certidão de nascimento, a falta de sua Citação em um aoordo 
de guarda não enseja nulidade do processo - 3) Impõe-se a 
confirmação de sentença homOlogatória de acordo que define 
a guarda de menor a seu avó paterno, mormente quando o pa• 
é desconhecido e a medida conr.gura s'mples regularização de 
situação fátlca de há mUlto oonsolidada. 

~IU2AQ: Vistos e relatados os aul!ls. a CÂMARA ÚNIC,A 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ANAPA. 
reu111da ord•nartamente, conheceu da apelação e negou·lhe 
proVlmentõ, toooa unanTmidãdeenoSlermosãoVõfo profenôo 
pelo Relator. (Reg. AC n• 11.271). 

~~- Ollgem: s• VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAI'Á ·Apelante. ESTADO 
DO AMAPÁ • Advogada: ALDENISE MARISE ATAIDE DE 
CASTRO - Apelada: C. S. BATISTA-ME • Advogado: 
DEFENSOR PUBLICO - Relato<: Ou. MELLO CASTRO -
Revisor: Oea. GILBERTO PINHEIRO. 

j;fo1~ CML E PROCESSUAL CIVIL • EXECUÇÃO 
FISCAl •• PRELIMINAR Of. PRESCRIÇÃO l t.ITf.RCORREHTE 
• RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - POS'SIBIUiíAilE • 
RECURSO • PRELIMINAR OF. PRESCRIÇ,t;.o ACOLHIDA. 1) 
Em execução fiscal. passados ma1s de cinco anos desdP a 
suspensao processual até a sentença, sem Que nenhum bem 
tenha sido enoontrodo ompõem-se o reconhecimento da 
prescrição Intercorrente do créditO t~butâno: 2) Após a edição 
da Lei 11 280/06 quo alteroo o § 5° do art. 219 do C6d•QO de 
Processo Civil, tomou·sa desnecessária a int•maçãe pré~ da 
Fazonda Pública quanto ao reconhecimento de prescnçao eos 
que cnou-se a pessoblildade de o magistrado pronunciar de 
oficio a prescrição. ainda que patnmonlal: 3} Preliminar de 
prescrição Intercorrente aoothida 

~- Vistos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a Clmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do 
AmaP'. à unanimidade. oonhecoo do recurso e acolheu a 
preliminar de prescrição Intercorrente, de olfiCJO. nos termos do 
voto do relator. (Reg. AC n• 11.269). 

C APELAÇÃo !:ívEL ER.EMESSA ex OFFICto --.=_1 
~~ Origem: J• VARA CÍVEL E. DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE_ MACAPA - .Apelante· 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇAO PENITENCIARIA DO 
ESTADO 00 AJAAPÁ - Advogado: AULO CAVO DE 
LACERDA MIRA- Apelado: MANOE.L J URACY RODRIGUES 
BAIA - Advogado: DEFENSOR PUBLICO - Relator D<ls. 
GILBERTO PINHEIRO- Revisor: Oes. LUIZ CARLOS. 

ª'_e.NJ~: CIVIL E PROCESSO CIJII. • ACAO DE 
INDENIZAÇAO REEDUCAliDO MORTO EM 
ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO • DANO MORAL -
RESPONSABIUDADE OBJETIVA DO ESTADO - CULPA 
EXCLUSIVA DA ViTIMA NÃO DEMONSTRADA- QUANTUM 
INDENIZATÓRIO 1) ~dever do Estado zelar pela integridade 
f!sica do reeducando, respondendo objetivamente pe!a morte 
daquele posto sob sua guarda e responsabi:idade: se,a a 
conduta pra~cada pelos seus própnos agentes estata•s ou por 
outros detentos 2) A responsab•lidade objetiva do Estado 
somente poderá se< excluida quando restar comprovado que a 
vitima. morta no lntenor do estabelec~mento penal por outro 
detento, deu causa ao evento que lhe cetfou a vida. 3) O valor 
decorrente do abalo moral deverá ser fixado lewnao em c:onta. 
entre outros asoectos, a oxtonsáo do dano e a caoacidade 

(DIÁRIO OFICIAL) 

econômica das partes. Ademais, nao deverá ser arbitrado em 
montante que alto demais QUO sirva oomo forma de 
enriqueamento sem causa e em ,lmpor!Ancia ínfima. pois 
assim não atingira o objetivo, consistente em reparar o dano e 
servor de reprimenda para Que o ofensor nao volte a praticar 
tais atos Assim. necassárla a redução do quantum 
Indenizatório a fim de Que se assente a tais requisitos. 4) 
Remessa não provida e apelo prejudicado. 

~: y;stos. relatados e discutidos os presentes autos, 
a C AMARA UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO O AMAPA, por unanimidade, conheceu do recurso 
voluntário e da remessa. No ménto, pelo mesmo quorum, 
negou provomcnto à remessa e jorlgou prejudicado c recurso 
volunlório. registr::ãnck: o D~err:har!;~uJor Mell1) C\)_st:o se:J 
votn nos termo:. ck.\c; votn~ pro:P.núos {R~. AC/REO .,o 
11 263) 

~.I.; Origem: s• VARA CiV.EL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPA · Apelante: ESTADO 
DO PARÁ • Advoaado: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE • 

Apelada: DABEL • DISTRIBUIDORA , AMAPAENSE DE 
BEBIDAS L TOA • Advogado: JOSE HENRIQUE DE 
BERREDO REIS NETTO - Relator: Des. MELLO CASTRO -
Revisor: Des. GILBERTO PINHEIRO. 

a!_fitiTA; CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • EMBARGOS Á 
EXECUÇÃO • NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÉNCIA 
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PUBLICA E POR 
PALTA DE AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO -
PRELIMINARES REJEITADAS • INCID~NCIA DO ICMS • 
SUBSTinJIÇÃO TRIBUTÁRIA • MERCADORIAS 
TRANSPORTADAS EM EMBARCAÇÃO NAVEGANDO EM 
SENTIDO COt.ITRÁRIO AO MENCIONADO NA NOTA 
FISCAL • DESVIO DE MERCADORIAS NÃO CONFIGURADO 
- FUNDAMENTAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO 
INCOERENTE COM A LEGISLAÇÃO NELE DESCRITA • 
ViCIO FORMAL QUE OESCOHSTinJI O CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO • REMESSA EX OFFICIO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO E RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 
1) Não obstante a necessidade de Intimação pessoal do 
representante da Fazenda Pública na forma do art. 25 da Lei 
n• 6.830160, não subsiste a alegação de nulidade em 
•rregularodado sanável, notadamente quando as provas 
carreadas aos autos dao conta de que a Fazenda Pública )á 
havia t?"'ado conhecimonlo da Ce;t;dao p<~la qua! sa d!Neria 
illhm•r. 2) A aus~m.1a dl ovalioç.lo dl l'<l!ll n?rra;.•oo r:ão 
ocarr~ta, por s; >ó. n nulidade oo tormo de penhora. 
oonsUtu•ndo Irregularidade sanâvel a qualquer tempo pelo 
reforço da penhora Precodentes do Superior Tnbunal do 
Just•ça: 3) Em l ese, o recolhimento do ICMS na hipótese de 
comerciahzação de "cerveja' deve ocorrer pela chamada 
·sul>sbtulção tributária pra frente', contudo se a época do lato 
gerador palravam as d1scussOes em tomo da 
oonsUtuclonalldade ou nao da subslltuição tributária. há que 
prevalecer a decisao )ud1cial que suspendeu a cobrança do 
ICMS na forma do ProtoCOlo n• 10/92 até a solução final da 
questão: 4) O s•mples fato de embarcação procedente do 
Estado do Amazonas com desbno ao Estado do Amapá estar 
navegando em águas paraenses não caracteriza. por si s6, o 
"desv1o de mercadorias' que justifica a oobrança de multa 
sobre o ICMS. notadamente quando o Auto de Infração e 
Notificação Fiscal é fundamentado oom dispositivos que não 
disciplinam a alegada Infração; 5) A presunção de 'desvio de 
mercadorias· n<'io JUStifica a oobtança de multa nem tomam 
ineXIstentes ou Inválidas as notas fiscais apresent~das com a 
mercadoria debda, principalmente quando receberam a 
chancela da Secretaria da Fazenda e as mercadorias restaram 
efetivamente entregues no destino Indicado: 6} Nula é a 
Certidão de Olvida Ativa Que nao Indica os requisitos 
obrigatórios dos arts. 202 e 203 do Código Tributário ~a~onal 
apresentando erro formal e material em sua consbtuoçao: 7) 
Remessa ~ a que se nega provimento e recurso 
voluntário prejudicado. 

~~O.BJl!Q: Vistos, rela!edos e dlsct!Udos os presentes autos. 
a Cilmara Única do Tritwnat de Justiça do E~tade do 
Amapá. a urwnin>idRca, conheceu d;:> rceur~~ votun!ario e d~ 
remessa e r offlclo, registrada a posição do relator. No mérito, 
após rejeitar as preliminares de nulidade por falta de intimação 
da Fazenda Pública do Estado do Panl e do falta de avaliação 
do bem no momento da penhora. negou provimento à remessa 
e Julgou pre,udlcado o recurso do Estado do Panl. som 
d•vergéoc•a e nos termos do voto do relator. (Reg. AC/REO n• 
11 284) 

L _ _:_--- A:;:G:.:RA;.:.V.::;.OS=--- ----- :J 

H.:,._..2.~ Origem: 2" VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBltCA DA COMARCA DE MACAPÁ - Agravante: ESTADO 
DO AMAPÁ - Advogado: RAYMUNDO SERGIO DE 
VASCONCELOS S. FILHO · A1)ravado: HORÁCIO MATOS DE 
SOUZA - Advogado: WALOELI GOUVEIA RODRIGUES • 
Relator· Oes. MÁRIO GURTYEV 

~ PROCESSUAL CIVIL - Agravo de Instrumento -
Decisão lnteo1ocut6r1a - Possibilidade de dano irreJ)Srável 
ou de difícil reparação - Inocorrência - Conversão da 
lrreslgnaçAo para a fonna retida - Obrlg~orieda~- _ 

l.;"tellglncia do ãrt.T21~1iic. 11, dÕ·~- & vi do disposto 
no art. 527, Inc. 11. do Código de Processo Civil. oom a remção 
que lhe roi dada pela Lei n• 11.187/05. se a deasão 
lnte~ocut6rta desafiada por agravo de instrumento nao for 
suscctlvcl de causar dano Irreparável ou de dificil reparação ao 
agravante ou não so enquadrar em qualquer das hlp6to~e 
e~peciRc.'\das na parte r1na1 do dtadtJ dtspr.,.,~ifivo, a conversao 
oo recurso p~ra a (Otma n:lt•dd tlC5 3\J\_c c; S'J l'nCStro otr.g:Jt6nr; 

~: A CÂMARA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ reun1da ordinariamente, negou 
seguimento ao agravo de Instrumento e o oonverteu em agravo 
re~do nos autos, tudo à una111mldade e nos termos do voto 
proferido pelo Relator. (Reg. Ag n•11.281). 

Macapw~~:rr: d~ ~001. 
Bet• ~rros Ncoforad!> 

Dlfctora da SubseCretaria Clvot da Câmara Unlca 

Pág. 25 

Oficios Judiciais 
V aras e Secretarias da Capital 

JUIZADO ESPECIAL SUL- DA COMARCA OE MACAPÁ 

RUA CLAUOOMIRO DE MORAES, SIN 

EDITAL DE INTIMAÇÃO -LEILÃO/PRAÇA 

Ptazo 90~as 

~Ao pO PROCESSO 

·Procaoso N'.: 005242/2006 • RECl.AMAÇÂO CIVEL-
EXECUÇÃO 

Porta A<otora. OSVALO!NA NUNES GUIMARÃES 
Advogado : CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES- 725AP 
Parte R~ : SEBASTIÃO DE No\ZARI< DE SilVA 

ltmMAÇAO paro o leilo/pmça do(s) bemtns) ahei><o relacionado(•). 
que senl reaiiUdo nos dias 0211012007 As 09.00 horas e 05/t 1/2007 As 
09:00 hora:~, respec:Uvamonto. Observação: o segundo $eitlolpraça só se 
realtzan\ at no prtmelro não houver lançador ou se o bem não alcançar 
lanço Igual ou superiOr :. avallai'O. oPQftllnkfede em que poderã ser 
arrematado pe~ maloc lanço. Caso a! partes No selam intimada! 
pessoalmenc~ para o .. tL:ioloraçD, ficam desde jâ lnbmadas por es1a 
edllal E. paro quem Qtiser aucmatar o(s) bem(ns). dsve~ comparece:r 
no dla, hou11 e local dl~dos. ciente de que a venda seril ~vista em 
dlnhelro, ern et:pêcle Oli atfa'fét: de cheque visado, ou aJnda, mediante, 
cauç~o 'd.Onee. cabenco ao ;mema~e o pag;unenlo das dtJSpe~as 
judiciais da ""'IW.çJo do loUlio. 

tl:l~~..l;QMB.EMENIAHES· 

DESCRIÇÃO 00(5) flEM(NSt 
01(um) VEICULO. MARCA/MODELO FORO FIESTA. cor vetdo esam, 
Placa NE2 - 35CO, ano 200212003. com ar col'ldlaon3do e !Adro e~trko, 
em bom estado de c:onservaç.Ao e f~nto, reavalíado em R$ 
8 000.00 {<>'lO ml roals) 

SEOE DO JUIZO JUIZADO ESPECIAL SUL do Comarca ~e MACAPÁ, 
ç6n.rn de MACAPÁ, SliO à RUA CLAUOOMIRO DE MORAES, SIN 

MACA PÁ. 14 dO OIJOSIO do 2007 

(•)6~/ 
JUI<ADO ESPECIAL SUL OA COMARCA DE W.CAPÁ 

RUA CLAUOOMIRO OE MORAES. SIN 

&& de ~u~cação • Atos Judiciais 

Processo No. 001 192/2005 - RECLAMAÇÃO C(VEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: OURVAL DA LUZ PARAENSE 
Advogado: PATRICIA DE ALMEIDA BARBOSA AGUIAR-
782AP 
Parte Ré: PONTE IRI.oiÀO & CIA. LTDA. 
Advogado MICHEL CORREA WAN MEYL • 906AP 
DespachO/Oecisao: 
ln~me-se a reclamada para pagamento, no prazo de 15 
(qulnze)d1as. sob pena de mut1a de 10%. 

Processo N°. 00042312005 ·RECLAMAÇÃO CIVEL
EXECUÇÃO 
Parte Autora: LIANE ABREU DA COSTA VASCONCELOS 
Parte Ré LAYSE MARIA SILVA SOARES 
Advogado: JOÃO SOARES DE ALMEIDA - 254AP 
Sentença. 
O de1er no Estado ern prestar a jurisdição vincula·se ao 
interesse do autor eM requerê· la 

Ass•m, em nome da segurança jurídica, na o pode 
perdurar uma ação Indefinidamente. se o seu autor não 
promove os atos necessários ao seu prossegUimento, um Onus 
que lhe cabe no processo ciVIl 

Nos termos do art. 391, do Código Civil, respondem 
pelas obrlg~ções do devedor todos os seus bens. 

Considerando o teor da certificação constante dos 
autos c a falta de 1ndicação pelo credor do atual paradeiro do 
devedor ou de seus bens passiveis de penhora, EXTINGO A 
EXECUÇÃO nos termos do art. 53. § 4", da Leo 9 099195. 

Intimem-se. 
Após, arquiva-se •ndependente de trâns•to em 

julgado em face dos pnnclpoos da Informalidade e celeridade, 
onentadores dos Juizados Especiais 

Processo No. 00046312005 • RECLAMAÇÃO C(VEL
CONHi:CIMENT 
Parte Autora: MARIA OSVALOINA SOARES TEIXEIRA 
Advogado: OCINEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA-
891AP 
Parte Ré IOLANDA SILVA CRUZ 
Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA· 638AP 
Sentença: • 
Considerando o teor da cortoficação constante dos autos e a 
ralla de Indicação pelo credor do atual paradeiro do devedor _ou 
de seus buns passlvels do penhora, EXTINGO A EXECUÇAO 
ros termos do art. 53, § 4°. d~ Lei 9.099195. 

.nfimem-se 
Após. arquwa-se •ndependente de transit~ em 

julgado em faou dos prncipios da Informalidade e cetendade. 
crtont• dorrs dos JulUldos Espotiais. 

Processo N"· 0044:!6/2005 · RECLAMAÇÃO CÍVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora JORGE FURTADO CORREA 
Advogado. LUCIVALOO DA SILVA COSTA- 735AP 
Parte Ré. MIGUEL BENEDITO FERREIRA DIAS JUNIOR 
Advogado LUCIA LIMA DOS SANTOS - 14613PE 
OespachoiDeasão. 
Recebo o recurso •nterposiO, eis que tempestivo e oomprovaclo 
o pagameroto do preparo 

•nt!me·se a parte reoomda para oferecer 
contra ·razües no prazo legal. 

Vindas oo não as contra·r&zbes, subam os autos à 
Colenda Turma RI!OJISal. 



Macapá, 21.08.2007 

Processo tl' Ot175912007- RECLAMAÇÃO CÍVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora DANIEL ARAUJO CARVALHO 
Ad\IQgado: GISELE COUTINHO BESERRA - 116$-BAP 
Parte Ré. TELE MAR NORTE LESTE SA 
Despa.:ho1Der~são· 

Não estou convencido d< vcross1m1ihança da alegação da 
parte autora E mars a requerente ~empre pagou a 13)(.3 da 
assina•ura e cs pulsos excedentes, o que afasta com fundado 
receio de dano 1nrrcparàvel ou de dlflal reparação. 

''s•im nos lermos do artigo 273 CPC, Indefiro o 
I'Cdido de Anlec•pação de -utela 

Oefirc o p~rdo ce •nversão do Onus da prova 
Designo-se aucM:noa de conohação. mstrução e 

JUrgamentc 
Crte-se o rnhmem-sc 

Processo N° o· 175912007- RECLAMAÇAO CIVEL 
CONHECII.-lENT 
Parte Autora DANIEL ARAUJO CARVALHO 
Advopado GISEll: COU rtNHO BESERRA. 1166-BAP 
Pa1e Ré TELEMAR NORTE LESTE Sll 
Audiência 
cgendada para o O•<~ 05110/2007 às 09 20·00 

Processo N•: 00375912005- RECLAMAÇÃO CIVEL
CONKECIMENT 
Parte Autora ROBERTO JIJC'A DO NASCIMENTO 
Advogado· FRANÇOISE HELENA RODRIGUES DE 
OLIVE •RA - 6ti3 BAP 
Parte Rê CAPEM! - CAIXA DE PECULIO PENSOES E 
MONTEPit;S BENEFI::f:NTE 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA - 371-BAP 
Despacho1Dec1são· 
Ao contad•>r para 1nclusao da multa prevista no art. 475-J, do 
CPC eis Que a devedora depos11ou o valor da condenação 
açós o prazo legal ce 15 dias, procedendo-se à pesquisa, 
~loque·.o e lransferên:•a do saldo remanescen~e para conta 
dos te )IJizo. vta BACENJUD. 

Expeça-se alvarã de lavantamcnlo do valor 
c'epos1tado peta re·:lamada na n 263 em favor da parte autora 
de -loordo com a planilha de fi 260, 1nt1mando-se esta a vir em 
)Ji:o recet<:-ln 

Oficie-se ac Bar,cc· Co Bras11 p~1ra transferir o valor 
dos hooorMo> oara conta <te utulandade d~ DEFENAP 

ProcP.SSO N•· 010404'2007 ·RECLAMAÇÃO CIVEL
CONHEC111EI-IT 
P.>rte Au!ora 'Z!DORIA ::ARIAS DA COSTA 
Parte Re OI FIXO 
Despacho/l)et ISáo. 
Recebo o recurso intetp(lsto. ets que tempcsbvo e preparado. 

ln~me-se a parte recorrida para oferecer 
centre r2z.ões 

Vindas ou não as cont"'a-razões. subam os autos à 
E. Tunna Recursa! 

Proce;so fl0 010814/2007- RECLAMAÇÀO CiVEl
CONi<ECIMENT 
Pari!' Autora· CELINA ~AAT05 C::ADOSO 
ldvog<~rt.:.: CARLOS EOUAROO MELLO SILVA- 224AP 
f'arte Hé TELEIAAR MW"A NORTE LES-E S/ A 
Ocspac'lO/Oeo~ào: 
O!AN-c: DO r=xroSTO. ··1•mh:nt1o a sentença e recebo o 
r!.cursn •!"J(,m•n:::~do 

:=.t(!-Se a rec'luenja para responder ao recurso 
VtncJas OtJ ~o as contra·razões, subam os autos à 

E Turma flccu,;al 
0ef,ro o beneficio da gratuidade de (usUça à parte 

recorrente 

Processo 11". 01174512007- RECLAMAÇÃO CiVEL
CON-iECIMENT 
Parte. t,utora R':GINALOO DE JESUS BEZERRA CASTILLO 
1\dvoçddo. OCtNEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA
(9111" 
Part(- f'-! C:Ar'ê:MI · CA XI• PECUI.IO FENSOES E 
MOI'<T.óPIO$ 
l·u-dtên~m 
aqonéóda n~-. o 010 o>. 1012007 às 09.40:00 

Frocessc. li' 008908 12~06- RECLAMAÇÃO CIVEL
EXECuÇÃO 
Parte flo.to·a IZO~ETE CAXIAS DA SILVA 
lldvogdco· [\,\LOY MOTIA DE OLIVEIRA· 27AP 
f'ar1~· Ré· IJANCcUB DO 8RASIL 
Despacho/Decisão:· 
Defiro o pE<Iido conforme requerido 

Prt<:ft<so N• 011753/2007- REC~MAÇÃO CIVEL · 
D'F.C.IÇÃO 
Pa:IE' Autora NE\ 10 DE F/•R AS 
/,~,010>"10 JO~E t.UGU~.TI) :"EREIRA CARDOSO- 376AP 
Purt~ r ,o IA.;RCE::LO R;BE IRO FIEL 
/.u:it~·cia 

<gendóua nr; o dll 1t:J31200i às 11 15.00 

Processo N°' 01080612007- RECLAMAÇÃO CIVEL· 
CCN 1ECIMEI'<T 
Parte Au~ora . ARCELII\0 ZACARIAS BELMIRO DE SOUZA 
Advogado: JIJLIERME SIQUEIRA DE SOUZA· 636AP 
Pa·t~ Ré. TELEMAR 
Desr < ch?/Decis~o 
A lei ~. 09!1195 ex10e a prol;~ ção do senter.;a hquu::a. 

Tocav13- a plrte rec:a1nante nâo apresentou planilha 
drnnunsirando. de fcrma injivtduahzada. qual o valor que 
E:ntendc tvr d:retiO. em vtr.ude da auslnatur3 o pulsos 
excedentes. apresent~ndc o va.or corrigrco com o somatótio 
~e ambos 

Desta forma. fica lnvtavel a prolação de sentença 
liquida. caso seja, po1 exemplo. def~do apenas o pedido de 
pulsos excedE:nte5. 

uiANTE DO EXPOSTO, 1ntime-se a par1e autora 
para. ro orazo ée 15 coas. apresentar planilha demonstrando, 
ée lorma lndividuahzada. ~ua1s são os valores que busca 
rAt'".f'hAr 

P.ocesso N"" 00483212006- RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENT 
Parte Autora: i\NTONtO VALBFNIR CARVALHO OE 
OLIVEIRA 
Advo~ado · ALAN KLEBER SOUTO FERREIRA · 804AP 
Paria, Ré; PINJ.iE,RO E TITONELLI REPRESENTAÇÕES 
L TOA SOLIDEZ REPRESENTAÇÕES e outr~s 
Advogado JUPIARA ARAUJO RIBEIRO JUNIOR - 10295CE 
S~ter.ça: 
I • Relatório 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ANTONIO VALBENIR CARAVALHO DE OLIVEIRA 
ouaholcado nos autos por rr.e1o do advogado constituído prop6s 
ação de Indenização por <lanos material o moral em face de 
PINHEIRO E TITONELLI REPRESENTAÇÕES LTDA e JOSt 
V:ANA PE"<EIRA RAMOS i;lua'mcnte qualrficados, alegando 
em f intE:s.o que. oomprou do primeiro réu em junho c! e 2005 
um veicu!c au•omotor da marca GM. modelo Corsa Supor, ano 
~6197. de placa NEO o no pelo valor de 9 000.00 (nove mil 
rears) Deu R~ 2.000.00 (dois mrl rea•s) de entrada, parcelado 
Ce duas vezes c fir.;~nclou o restante pelo Banco Finasa S/ A. 

Aduz1u ainda. que o veiculo f01 vendido com a 
~firmação de que estava em bom estado de conservação e 
uso. sem multas ou outros débitos. Ocorre que no mesmo mês 
da aqu•s•ção, em junho de 2005. o ve1culo apresentou 
problemas. ob••gandC'-o a e~eluar a ccmpra de peças e 
contratar mao de nbra para consertá-lo. fato que se repetiu no 
nês segumte No d·a 27 de jl'lho. resolveu desfazer o negócio, 
~ra 13'1tC levou o ':o•culo at"! a sede rta prime1ra ró e, 
erWegou-o ao pnmc.ro rõu na pessoa do segundo. quo se 
n•'QOu a ass1n3r o rec•bo de jevc.lução, o que !oi presenciado 
por dt..tas tt:sternunh=ts 

.~pesar d~ não te. ass1nado o recibo. verbalmente o 
segu·do réu tena se compromelldo a restitui r ao autor os 
valor;,s dados como cnlrada, afirmando que ou ficana com o 
velaulo ou o >endena para terce11o. responsabilizando-se 
~eran:P. a pnmeira ré, pelo financ1Jmento 

Ero 27 de setemb:o de 2005. recebeu do Sr. José 
Vla:'12 RS 300,0) {trezenlo; rea1~). como :>arte do valor a ser 
res:11u;do 

~o1 fm . ... Jiz q11e ~ P de agosto o veiculo recebeu 
ruAs rruh=ts. c ao ~verirlcar o histórico junto ao DETRAN. 
cb:;erJO" " C> stêncra de outra nulta aplicada em 22 de junho 
é•• 2W7 r o 'l'or de R$ 127 69 (cento e vtnle e sete reais e 
sessenta •! Mve centavo5), perfod..::J em que o vefcuto não 
estava sob a S•Ja 'ossE:. 

~oquer~~ e resLI•Jição do valor dado como entrada 
pela rcmpca éo vei~ul\l; os prejuízos sofridos com a compra de 
peça• e rea'ização do serviço de conserto do carro; 
lndemzaç.io por danos mo-ais em razão das constantes 
cobranças feitas pelo Banco Finasa SIA. pelo inadimplemento 
das çarcelas de firanr.oamrn~o. por Om O valor das multas QUe 
lnE es~CJ sendo cobradas 

Junto.J dt!Cl :ncnto~ <Je ns 9/38 

O!~ réus :Oram :.12dosllnltmados (fi. 37 e 40). Duas 
a1 ·ci(~nc as rftilaram frtJs~radns. A primeira em razão do 
rtogunao réu o:io l"r s1do cl1ado " a segunda ro< ter sido 
'oMen:~ r.o d•a an:~nJr a data designada, obrigando a 
Celerrmna(.;)o Jo nova data, da Qual todos saíram Intimados (ft. 
lt2 } 

Na dat3 designada compareceu o primeiro réu. que 
contestou ll•zendo que jama1s recebeu o velcuto de volta. não 
pooer.do ~or tfl'ipt)l'ls."lbifizado por qualqLer Cano moral que 
pcrvc-·ntura Cl a· tfCI· tenha sofr.dt em razão do negócio que 
t·l~tl.l\)lt com o sttgu"ld('t r~u O segundo réu, por sua vez, nao 
oompareceu a at~dii-n~•a. IJrnando-se revel. sofrendo os seus 
efeatos 

l\ Sf."QUII 'oran· Cl)~ '·ueJas as provas, v;ndo-me 
(Oild;.J~f)S ll~ .~ li iO! parJ S ~f1lOriÇ3 

Venfico Que esl2o presentes os pressupostos de 
eXIstência e desen\IQivlmento regular do processo. bem como 
~s <X•ndições da ação nJo havendo o que sanear 

Cumpre pnmoirdmdflte esc-larecer que à relação 
juridi::a estabelecido eorr-. as parte rege-se petas regras 
cont>i~s no Códigtl de Defesa do Consum•dor. Isto porque, 
r~>s:ou cscJareodo ncs a•tos quu o fl.rnc:ionál10 da prime•ra 
rer:ucnda. apres.,lou-;e ao a•Jlor como vendedor de veículos 
usados e não de e<'1S'rr.lo de- ;efculns 

lnclu01ve a tes temun~3 CUJO depoimento consta das 
f s 51 afir<'o~ que conh~:e o Sr. Josê Viana, por ser pessoa 
que m'ermed--~ié• a oornpm e venda de veicuJos usados na 
Cidade, e quem, â época. era f~ncionário d"' empresa ré. Desta 
feita. o autor 2~qulriu o procJulo diretamente da empresa 

Jma vez que ao autor fo1 apresentado o veiaJlo no 
pâho <13 empresa. aparentemente o negócio t1nha contornos de 
Url' cor.trat'l de compra e venoa ée mercadoria. e pelo principio 
o a transparénaa o JO deve envolver o negéao JUridtco, estando 
o au'r>r de boa fé. mvocando a •eona da aparênc.a. aplico o 
CC<digJ de Oefr!ia de> Co,sunlcor como a regra a reger a 
f6l~ç3:> 

Estabelocldo qual a norn1a QUe regula o fato, passo 
a an~ '"o ~rop'1at"fle:ltl' do méritc 

O ~"<>:1to contro~·e:1ido da lide lixou-se QL'anto a 
Covo Jç.<1o de veicuio pelo autor ao primeiro réu, o a 
1n~xrstênei 1 d<' resJl')rsabilica<!e pele dano moral al~ado. 

Ass m. tomarom·se ancontroversos o foto da ve nda 
de v!lcd~ pelo pr:m•liro ritu ao autor. e, de que o velaulo 
enCt>r trave-se er1 bt'M est3do de conservação e uso. e isento 
de crul!as lssl porque tais h lo; não foram espeCificamente 
lmpu.;r:adc•s 

Com~ s~o vários os pedidos. passo a análise dos 
prcblemas apresentao<os pr-k. veiculo e os conseqüentes 
prE:julzos ~upo1.Jd)S pcl:> • u•or em race disto, a que aplico a 
r~ra cont.d1 r? 3r~o 334, 111 cJc artig:> 3C2, § único, do 
C'.ódigo de Processo C1v•l , pois se trata de fato não impugnado 
t:specifican1cr.te pelo prln13ír~ réu e por 1sso são tidos Omo 
vnrd:td~f"OS 

E&S> alegação encontra também reforço no 
depolmen!J c!a !es•emunha 3s f1s. 51, nas notas de compra de 
peça; e de ~--J~moo~> de n;ão de obra juntados às Hs. 20123, 
c,C" ou "S n -~o f01a n tm,ug'"'lados pelo contestanto. 

Ademais. a n. 27 se ''crifica que o ano de fabricação 
6 mo~"!o do veiculo era dP. 1996/1997, ou seja um veiculo com 
q~s2 dez ano:: t''! U5C n!lo ser.do irrazoável considerar que 
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s~ er::xmtra'i~e Ci' rr as r.r~iç.ões de uso o conservação. 
?. ndé'l <:ue "l~c;. ~l,3.i!'llr• 

Vala 'e~~· .... J1.~u que <l ~estemunha é dona da oficma 
rara onde !:tt!>r I(!'J~L'!) w1o·c~,;~ ;Jam avaliação dos problemas 
S•gv'ldc f'la ~ veiculo apresertava dele•to no motor, tendo 
etcnc:ndo uma relação de peça$ necc!ssârias para o conserto. 

':na -se C:<• Código de Dolesa do Consumidor que, 
" rornecerlor 1Je nr1ld'.1tcs e serv1ços ao oferecê--los ao 
cons.m·<f .. t GQVf• r;ar;Jn'lr:; .::..aa ulih::ação sc9ura e adec;uada 
ao fi:-1 a -lUC Sé Cesbr .a o em como a legitJma expectatiVa 
relativa a Qua IO~de do prodt.lo oferecido, em respe1to aos 
rrr!"r.·r.1os !1 bo.J fc obJetiva. da transparência e da confiança 
QCO Cl.!1ern :e-rmt"-:r 'oda él re!a;ão de com·.umo 

:>nl'" f..:r'1~t·,en'o~ cs;JOsados. deve o pnmeiro réu 
rçstJtull· ar aJtr.r n~ ·Jrc l:iz·Js sofndos ':orn o conserto do 
~.toic:.llo. cc·rr I~'CII31,'os à i f s í'Ot23 dos autos, no total de R$ 
é• c.o~ . [)~ (C1·S m.l n.. sete rc:t~f e ::.inQUenta e cmoo centavos). 

·\ss, c c -no e pe I)<> mesmos mol.lvos. o valor da 
multa reg 'Irada em 22 de Junho de 2002. no valor de RS 127, 
69 (cento 1 ., r.te a "'NF: r~31S "! sessenta e nove centavos). 
hajJ v:sta OJ.J ~r~·~: oc a ac;..:t$1Çào do vetOJio pelo autor. 
oconiJa S<mP.""':n r v i11~CJJ .-je JUnho rJo 2005 

Ouanl J a dovolu;:.1o <lo ve•culo. a primeira requerida 
nega l~·lo recdJ•do. d zendc ~ue o Sr José Vianõ. pessoa que 
o autor dtZ tér receOfdO o bem em nome da empresa, á época, 
não r:!rJ ma1s seu functOnétno. poCs fora exonorado em 15 de 
agos1o de 2005. confo·me te'nlO de rescis~o acostado com a 
conlc~staçào ... 1:•rmand:. qu!! o que de rato aconteceu é que o 
auaor revend:au n Cd'r"-' ')3ra o s~t...ndo rê:u 

O auh; - :i~C'•1 J '!'I(· et ~e"/CI'.JÇãu ocorreu em 27 de 
julho do 2005, cota ~ào contestada p91a pnmeira ré O 
Segundo rcc fOI dem•bdO em '5 de agosto de 2005. logo, 
ainda trabalhava <>ara a er1presa ré 

'\ l"stefl"r.~a Cr<ORlO MONTEIRO DE SOUSA à 
51, C'.001firmc-. que 3JI~dr,.,u ":l autor a trans~ortar o veiculo até a 

sede da ernprP.'-". ten1o pc r ele llsperado no pátio da empresa 
erqu( nto o rt\..10' flla·,a Cf)rt 'l Sr Josô Viana. tendo v1s1o os 
Cc•s :c~n·,er.;c.~<!n -;en• port111. ouVIr o que d1ziam 

We C·utro llt3c, nao t?XIStem testemunhas presenCiaiS 
Gc<l •<l~fi~IJcm ~ 2leg.>çi1o cc. autor de ter o Sr. Jose Viana, 
roec..ebaôo n t,O .. 1h c•·n ron'\r· .. 1a empr~sa. pois o recibo 
ac.">s!ado 3 n. 24 fo1 p·epa1a1., polo própno autor. ap6s a 
entrega do ~·r< ,. ;u! n H •J 'o. "".ai de lrabélho. onde foi dado â 
é."'*s•r.ar ãs pt"c;;;soaf. que r. tJtl~Cr! \.Oram como testemunhas 
vestmc.ai!" !.en, o :.~~·;~;n etr:!1vamen!e. conforme c:mfessa em 
ff)U de~oir'~'':CJ f\eS.C\ •• ,')j â ti 461~. 

~J1,, b a t!S•.c fa:~ r.-,JI I ~a contra., autor o fato de ter 
ao~itado ~acif•-:'lm~,~t':' ~ ro4)~e do veu:vto pelo Sr José Viana, 
Mesrro df'fl011 ~e cilfl\e da sua detmssão ~a empresa ré, 
i,cluso• . .:. deln •ecebe;'\rlo P•Hie da restitutção no valor de R$ 
:;(11).0) ('r('ll;n!o~ ra:l•SI em '27 de sclembro de 2005. quando 
Jd nA-: PQ!)SUid vinr.ulo cmpreça!aoo com a empresa. 

Fortal~v! :~;~e cntr:m.!1mento. a afifmall'la do autor 
de '!:l~.-e c ~ Jc-;..: Vi.l113 teria S3: responsabiliZado 
p9S:JtBimente p·!·..J re.i! tu1•.j) do valor pago pelo veiculo. Há 
d'l se pergL 'a ~J- o ~ a:.!cr aceita que um funcionário, 
t~.surr- J pe ~..,·-•.;:!T 1mlêt a r<"St::.\,S1bdidaC.:e por um produto 
c~re,h.hno c ainCr:. ·.s il•r,u cb1gação 1>erante •erceiro em 
n.:.mt' ~la om.Yesn H.ntJo ur.1 "'":e -o vendedor? 

Se~p•1do ~;'ia !(".gic.3 oomo medida do eQUidade, 
fJrda1.= :"J:l a· .. ,1°, d<.• -1'1 n"' 9099/~b. tent-o ser mais razoável 
r.ce1têf" a t~·se ja ré dE q. 1c C· ~eK:Uio fo1 repas::;êdo pefo autor a 
per.s-:a rlo "iC~U"'!'!t'l ré,~ n~o à f'mpmsa. 

·\~s1n . t S Jo!i·.! \11ana t! cuem deve devolver ao 
.Jutor F:$ 1.700.0J (m'l o S!te:entos reais). e ma1s R$ 255.38 
(dt.ac~l:os e eil'K"!~""f"f1 'l enc".) 'f!CJIS e tnnta e oito centavos). 
1e•em11te ~! n11•'t~:: ~~~·stract"l•; en nome do autor. de mfração 
r;omr·'d• ~o r J: d~ 'go; •o <'e 2::J05. tns 27/30). quando 
(";·a·:ê. na po~~ d· ... •. ir.vl ) r •• xrn P.l:'! b'a'lSilava pela odado. 
rct:lforme · ..:.-:i"''l..!:·~ l.l'JIO o - .1•cr (!uantc o pnmf!lro réu om 
tr:,J5 ~~ 1-:·'Tr·;;\'""JS f e~·;cJi•, 

Por fin-. em relação a 31egação de danos morais em 
r3~o elo tPíJ(! '1p!crnc:n'o tf~s parcelas do financiamento. tenho 
•tuc nP~s~ p"!c ~~· c ~u ... :v ~re-;t. •1o r u2o 

J' ca·. cluç.~:. do Obte•o d:~ cor.tra1o não possui o 
r.ond~c de exonNar c aulor do <lr,ver contratual 1un1o ao Banco 
Finar. J S1l' .. oessc;a 1:he-a a ·~3çtt0 cstabefaoda entre as 
parte!: mutto !'le.'\Os .::e rorna autom~bca e sem a Intervenção 
r.o cu1tra1:ntf . l!lnrt \'-ai C'Jl e :.c trata de transmissão de 
obrigação a qual ~2 ·;L·t: mFt-1' as regras do 2rt 299 e seguintes 
~ n C·j 'igo C vil 

o\"1'"1 ~ ~. <: a·~l(•' ni:c dc-r.onstrou a C)Jstência de 
<':no. rl~,-,c t:' r;.A').'!-.: :· 1'• t ': d'l r13SpC'Insabihdado 

Pel s rn7·-., ;:,':l OICIJV:;t:ti <' pr.lo livra conveocimento 
~ue lo.-mo .l..ot..GO 01\RCIALME~IT[' PROCEDENTE o pedido 
fom1u"ado :.a ~ ~~:~~i ':li,.. .:·a 

1) Condenar Pinheiro e ntonelll Representações 
Uda. a pagar ao autor. a titulo de danos materiais, a 
importancia de RS 2 135.:14 (dois mil cento e trinta e cinco 
rea•s e trinta e ouatro centavos), valor sobre o qual deve Incidir 
atualização monetaria a partir da propositura da ação e JUros 
de um por cento ao mês. a partir da otação. 

2) Condenar José Viana Pereira Ramos a pagar ao 
autor. a titulo de danos materiais. a importância de RS 
1.955.38 (r.lil novecentos e cinqüenta e a noo rll3is e trinta e 
ol lo centa\IQS), valor sobre o Qual deve Incidir atualização 
monetána a partir da propositura da ação o juros de um por 
cento ao mês, a par111 da citação. 

3) Julgar i'Tlprocedenle o pedido de dano moral. 

Por consegucnte, resolvo o mérito da causa, nos 
termos do artigo 269, inCiso I, do Código de Processo CMI. 



Macapã, 21.08.2007 

Derxo de condenar a vencida no pagamento de 
custas. despesas processuais e honorãr1os advocatiCLos, em 
observanda ao drsposto nos artigos 54 e 55 da Lei n° 
9.099/95. 

Após o tránsrto em julgado e demais cautelas legais. 
arquivem-se. 

Pub:rque-se 

Registre-se 

lnlimem-se. 

Processo N'· 005162/2006- RECLAMAÇÃO CÍVEl -
CONHECIMENT 
Parte Autora. ORIVALDO FERREIRA DOS ANJOS 
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA- 890AP 
Parte Ré: PECÚLIO UN'ÃO PREV!Di:NCIA PRIVADA 
Rotinas : 

Dê-se aênda as partes dos câlculos às f. 129, a partJr d,; 
quando começar~ a filtir o prazo recursal. 

Processo N': OI 079112007- RECLAMAÇÃO C(VEL 
CONHECII..IENT 
Parte Autora CARLOS EDUARDO MELLO E SILVA 
Advogado· CARI.OS EDUARDO MELLO SILVA- 224AP 
Parte Ré; TELE MAR AMAPA NORTE LESTE S/A 
Advogado. ROGERIO SANTOS VI LHE NA- 119SAP 
Despacho/Dectsão. 
Recebo ambos recursos. eis Qu& tempe~tivos e devidamente 
pr~parados 

lntirr.em-se as partes para ofertarem contra-razões 
racipro~as. no prazo I"Qal. 

Após, com ou sem respostas. subam os autos 
\.oienoa Turma Recursal. 

Processo N•: 00826l/2v06- RECLAMAÇÃO CÍVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: ALESSANDRO DE JESUS UCHOA DE BRITO 
Parte Ré. COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS 
GARIMPEIROS DO LOURENÇO L TOA 
Sentença 
Tenho por inUmada a parte autora. ncs lermos do art. 19, § 2'. 
ca LP.i 9 099195. 

O dever co Esta1o em prestar a jurisdição 
"lncula-se JO :nturesse do autor e.n requer•l-la 

Assim. em noma da segurança Jurldica, não pode 
perdurar uma r~çao lndt:tfinid:::.mente, se o seu autor não 
prcmo\'e os a!os necess3rlos ao seu prosseguimento, um Onus 
GUO lho cabe no process~ chnl. 

Por fim. não fo1 promo.llido o regular andamento do 
processo. tne!.mo diante da .nlJmação pessoal para impulsão. 
c.ulra ; llornatlva não há se11ão exlingw o processo. o que faço 
com sup~rle no art. 267, 111, do CPC. 

Arquive-se independente de transito em (ulgado em 
face 1os princip os da informalidade e celeridade, orientadores 

EOS ~urzados Es~eclais 

Processo N~ Ot095ll2007- RECLAMAÇÃO C(VEL
CONHECIMENT 
Parte Autora KATIA CILENE CHAGAS DA SILVA 
Advogado: ANTONIO JOSE SILVA SOARES- 951AP 
Parte Ré: TELEMAR NORTE LESTE SA 
Advog~do. ROGERIO SANTOS VILHENA -119SAP 
Despacho/DeCisão· 
Recebo o recurso lnterposD. e~s c;ue lempostivo e comprovado 
o pagamento ao ~reparo. 

lntimo·se a part& recomda para oferecer 
contr?·razõos no prazo legal 

V111das ou não as contra-razões. subam os autos ã 
Colenda Turma Recursal. 

Processo N'· 00149012005- RECLAMAÇÃO C(VEL
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ELIELSON SOARES DE SOUZA 
Advoçado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
- 84JAP 
PartE- Re: SUL AMERIC!I. COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
J,dvogacto· GLENDA OE SOL;SA DOS SANTOS- 919AP 
Oespacho/Dac.rsão: 
c'iga o credor sobre o pl!'jldo d~ fi. 1~~/127 

Processo N' 00976512007 - RECLAMAÇÃO CIVEL
CONHECIMENl 
Parte l .utora. EDNA PINTO DIAS 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL SIA 
Advogado: MARIA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA-
575AP 
Sentença· 
C<>nforme sa dcpreende d~s autos. a obngação for cumprida 
na fase de cumprimento de sentença. 

Pre<:edtd0 o levantamento do valor depositado. 
JULGO EXTII~TO o prc•cesso nos termos do art. 794, I. do 
CPC. 

lnliiY'Iem.se a~ ,::artes 
Anés.arqu!Ven1-se rndependente de trânsito em 

julgado. ante os princip~os da informal dade e celeridade 
processual;, o.ientadores oos JutuuJos Especiais 

Proce;;o N": 00~42712005- RECLAMAÇÃO CÍVEL
CGN-IECIMEr-. T 
Parto l.ulora: JOSIELSCN CARDOSO DOS SANTOS 
Advogado· PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANT AREM 
-843A.:> 
Parte Ré SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO N!\SCIMENTO - 770AP 
Despar.ho/DeosJc : 
inHme-se a reclamada r~ar.:l vagamente no prazo de 10 (dez) 
dias. sob pena de mul!a de 1 0(1/o. 

Fr~cesso ~.,•. 00~897/2)()6- RECLJIMAÇÃO C(VEL.
EXECL'Çi\0 
P~rte r.utora: r-EDRO '!ODRIGLES DOS SANTOS SOUZA 
Advoc<odo: Jl.URINEV l!CHOA DE BRITO- l795JCE 
Pa1eP.c SEI3AST!Ã::> DOS SANTOS LOBO e outros 
Mvoguco JOSÉ DE P.RIIviATÉIA DE FARIAS AIRES-
570AI' 
Aud11~rcia 
agP.I'C~da para ó dia· 17109/2007 ãs 11 :55:00 

Procc ;so N°. 00~020/2005 - RF.C'-AMAÇÃO CÍVEL -
GCNi-'ECIME ~l 
Pa1• Autora. ~I1CHEL NASCIMSNTO DE OLIVEIRA 

, /dJcgr.do: :.1!CHEL Ni\SCiiJ.ENTO DE OLIVEIRA· 9444PA 

CDIÁRIO OFICIAO 

f'an e fM: GLOBO RE NT A C ~R L TOA e outros 
Oespa<J.,oiOocls~o: 
Defiro o pedido da fi 47. _ 

Conc-edo o prazo de 9C• dias para que o autor 
rndique n paradeiro do c>~ved""· pena de ~xtinção do feito nos 
l9rmo,; cio art 53.§ 4°. d3 I.P.i 9 099/95 

lnhme·se. 

Processo N•· 010901/2007- RECLAMA(:ÃO C(VEL 
CONI~ECIMENT 

Parte Autora: DILENE NASCIMENTO CARDOSO 
Advog~do· /11\TONIO JO.SE SILVA SOARES- 951AP 
Parte P..): TELE MAR NORTE LESTE SA 
Advogado ROGF.RIO SANTOS VILHENA - 1195AP 
Despao,o/Oecl~ào· 
Recebo o rE.!r.urs.:~ ntprpost·:'l. eis que tampeshvo e comprovado 
o pagamer.to ~o prepar,). 

'ni.Jme·so a ~arte recorrida para oferecer 
contra-razões 10 prazo legal. 

Vindas ou não as coo:ra-razoes. subam os autos à 
Colenda Turma Recursal. 

Pror.csso N": 010362/2007- F:ECLAMAÇÀO CIVEL 
CONHECIMENT 
P~rte Au:orw ARINALDO SERGIO OA LUZ PEREIRA 
Advo~Mo. MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS - 670AP 
P~rt~ Ré: flANCO INDUSTRIAL E COWERCIAL S/A
fltC8P.\:CQ 
AJ"og.-.do: ROGERIO DE CASTRO TEIXEIRA - 596AP 
Des~ '' .hor.:>et:~,~o: 
inUrne·'ie o reclamado para manifestar·se no prazo de cinco 
t•as. 

Processo li": Jt4&55/2J06- RECLA \MÇÃO CiVEL
CONr ECiiV!EN-
Parle Autora: JOSÉ PIC,\NÇO DE MIRANDA 
Ad'O!J"ldO ADRIANN.• SOCORRO ÁVILA RAMOS- 1151AP 
Parte Ré· ROSINEIDE D~ SILVA PICANCO DA COSTA 
Despac-ho/Decisão 
O prc,r.esso fcr sentenoado sendo vedado ao juiz modificar 
qucs!~·J Jâ der1dida em face ~ rnaltera~ilidade disposta no art. 
463, < é'C. 

Uo~r-:.. desde 1á o desentranhamento de 
cn,:urr ?ntos. ~~";:'lSQ :>l,:lteado E' lraZJdos aos autos pato autor. 

10\rc JIVE-Se. 

F ''JCe;;o I ,n O' ~6!J8r20t)7 · RE-:LAMAÇÃO C;VEL
(.ONHECII-A!:Nl 
P1rle Autora . .'OÃQ DOS "'EIS MIRA 
Advorojy 1\AlANIEL CAVA~CAr.. TE MARTINS- 857AP 
Parte Re· TE!. EMA R i'ORTE LEST!: 
Aavopado: ~IAX DA SILVA NASCIMENTO- 1286AP 
Despa ohoiDeôsá() 
Receh(') o recu-s<• 'n!e ·pcsto, eis Que tempes1ivo e comprovado 
l' pag:t~en to C:::o preparo. 

Intime-se a parte recorrida para oferecer 
c.ontr.:-razões no praLo legal 

vln1•1s CU não a;; C0nlca-razóes. subam OS autos a 
Cclen~~a T mr a Recur~a~ ' 
f'rocr""" 11'· (•,:3('27/i:005- RECLAMAÇÃO CÍVEL
('()N ~E:;t'.<E ··n 

t::'nrlt . /',•Jio:-a .51\LL..S TIANG CA~·AOO NETO 
!.dvogado AL~SSI'.NDRO LEAL CORDEIRO - 866AP 
P.rle Ré. F'P.:VUNDO JANDIVALDO LEAO MACIEL 
L"lesj:;:, :h":~/.Jec·~5o· 
lnl•me·SIJ o crejcr atrav~s de seu oa~no para em cinco (5) 
dias I·IJicar cem.;~ corren~c válida para que sejam efetuados os 
oepõ~I·OS. rem;all3ndo QUe nAo se trata de Interesse público 
!)ara cue es: ~ Juizo oferte conta para recolher créditos. 
adP.nr" s a conta JUdrcial utilizada para depósitos em espécie 
r.ão O!)emooMH7? descontos diretamente nas folhas do 
pa~arr,~n to 

f>rc.~v-so ~:o (''0[:561«1)7 · R~CLAMAÇÂO C(VEL
C:ONHJ:CIC·AE ~T 
Part• t.II!Ora· CH.r:,'JO•J 7EIXEII~ SANTOS 
t-:1<09·"10. :I~DiCÔI,> RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2897TO 
f '<-rlc E~: TflEIAAR NORTE LESTE S/1>, 
Advog~dc· POG-:R'·J S.lNTOS VILHENA - 1195AP 
!::>!!S r:·a·:l'tOJ!>erl~;o· 

Recco..' lrnbn; r3cL•r-!:og. cls Que te-mpestivos e devidamente 
preoa·1:to o s~tn:lo rt:<.::>r>entG 

Defjrc> ~ gra,uidaje para o ~-rlmeiro recorrente. 
lnlir'e1l·!iC as pa1e~ para ofertarem contra·razões 

re:lp· ·.:.as no prazo legal 
Ap6~. GtJm ou ~iem respostas, subam os autos a 

Colenda T 1 l"tn~ ~P ... I Ir~;l · 

Preoccsco N'. l•o 151612007 - RECLAMAÇÃO CIVEL
CON'"ECIMENT 
Pa'1e <.utora· v· [OR FERREIRA DA SILVA 
Parte 1'\é. CJI 'FUARIA DOS REIS E SILVA a outros 
Dcspacho/Dar;são 
Eln 1i:W~ do ~-edhh de n 7l3 qiJe mani~esta tacitamente a 
r:•u11c a a-> pralo rer.ursal, certifiquP.-se o trnnsito em julgado. 

Autor?'l (1 deser:trê'nhamanto dos documentos 

,'-\pC+i 31CUf\J'.l-S~. 

Pro<.e3SC' W: Ot002512007- RECLAMAÇÃO CIVEL 
CCNHECIME~:.,. 

Parte Autora· MAR:::OS SOUZA DA SILVA 
Ad.•o~ndo· ::;L[I~E ·~OCHA DA COSTA · 434AP 
Parte Ré: TELE MAR - t;ORTE LESTE S/A 
Advc~ado: ANDRÉIA RODRIGUES DE OLIVEIP.A - 2897TO 
Despad1o/t:Jecos~o 
Roce-tio o recur·.o interoost•>. eis o.us tempestivo e comprovado 
o 1)3C!<J'l'H!f•lo de peparo. 

· lnll-ne-o;·! q part.9 recorrida para oferecer 
H•·Hr~-.-.uôes rH .,~~zo legül. 

Vi·~da~ o•J nãn as ·-:ontra-razões. subam os autos à 
Colen\IF T'Jrma l<.ecursa·. 

Pr~ces;, t•,"; n·c;J•;rzoo' ·RECLAMAÇÃO C(VEL
C•:)N"F.C'MEHT 
P~rtr-l •. rtora. f ,\"ONIO NORONrtA DE CASTRO 
Advor.idO: ( ARLOS EDUARDO MELLO SILVA - 224AP 
P<'"<e.f<é. TEt.E'IA~ AM.,P.A NORTE LESTE S/A 
fldiC!J;>r1o: WAX DA ~li. VI• NASCIMENTO -1286AP 
Desp:u:hoiDec ::âc . 
Dcfir<: '' pF;dick de g(atuidade_ 

Rec~bo::. recurso interPOSto, eis que tempestivo. 
lntirn '1-!'ie a pélrt'9 recorrida para oferecer 

r.cmf1.! razbe; . 
Vinda·:> 01.1 n3o as co"!ra 4 razões. subam os autos a 

t. rcrc.1a f{e(,,lf'rll 

Pãg. 27 

Pr:x:es~) ~J": Ol•J:;%12007- RECLAMAÇÃO CiVEL
CONHECII•~f:Nl 
P,orte l>,u!or~ .!t.MIL•< DOS SANTOS LIMA 
P~rt,. f'e J S'LVJ, E StLV.~- ME e outros 
AdvO{'''~' ·> U:t:NO l'Ril,SEL- 734A? 
Oesp~ oho/Deosá·J 
nüme F-e a Recla1~la,Ja a regu!arizar o depósito. conforme 
c~lebo, '"' em 'uko. cu seta via derósilo judioal ou ainda que 
c :11c ~l!e SeJa c-r.tt•do nommafmente ao autor da redarnaç.ao. 

Proce;;o N' o·• ~8: IJ.>20Q7 · F:ECLAMAÇÀO CÍVEL -
CON~f'Cif.'E"' 
Pb~! >'.uto:a ,O,'Atl.SON BRITO Di: OLIVEIRA 
Ar.vogarfo. :.-J -,: t~S L.DUA-.DO MELLO SILVA- 224AP 
;'arte 2": r~··.r.r,IA'~ A\lAPA NORTE LESTE SIA 
A-lvogol1o A \0'1~11\ i10DRIG·JES DE OLIVEIRA- 2897TO 
Dt:SJ:-a · :not[)q.;l~C.. 

Gum,Jr3-St: intt:<l':llrr . El:'l~e n despacho <Je n. 276. 
'':l~ .~ 1iti111e-se a -outra parte do recurso Interposto 

r:a i J /. 7 ~'1289 P rl r~s.:>osta n? praz<l IP.gal 

Co'T' ''" sen a~resentaçJo das contra-razões 
rscJor:cas fir~o f• O'azo. SIJbam os autos para a Colenda 
la..rmn Pocu~al. 

Pr·:-<'""" ''': (f'l~., 9912006 · HECLAMAÇÃO C!Vt:L
CGNJ-!GCII\'' E"' T 
Parte. Autora. (JqiVALDO FERREIRA DOS ANJOS 
flrvo;•<~-:lo: J'.'SEU/.A NEGRY E SILVA- 890AP 
Pé>.~e o'!é f'f( t)LIO L·N'Â:J PREVIDfNCIA PRI'IADA 
/ldvol)a<h X;:l_· Y CHISTINA BRP.G'I DF. UMA- 371-BAP 
Hr.t ~na!' 

0:~-$-::t r u'kc:ic:1 ,; _: c.êl:"'et. dos cálculos às f ,20, a partir de 
'=.lldndv CX"T.IC!I, &ra ? nu·r o prazo recursa l. 

Prc.ccs;a 1:' ê1- <'~51200 '-RECLAMAÇÃO CIVEL
l~·.>·J 1-4i:C:I!,/Ef !" 
P.•rte t.,Nra· >.'HPNC r\ Vv\'l71NG GLEDE$ 
ldvo~ ,.;;~ . .tC>.:•C>IN! LJ I'S:. DOS SANTOS- 815AP 
p.,.~c nP. 'I E'.!':MAil NOqTE LESTE S/ A 
AlljJêr;,a 

.:;c,o;n. "d.J ror~ o 1 a ;)9.101ZIJ07 ás 09:10:00 

Pr<·C!!3<0 r.': ilHJ90212007- RECLAMAÇÃO CIVEL
CON.-iECIIAE~ " 
Parte ~.utor.1 \VA_QIR PAlriETA FERREIRA 
Ad,-ogado: .At.BEHIANIA ARf,UJO DE OLIVEIRA- 1252AP 
Pat1e ~c· hcEMAH 
Aóvojildo. R0GERI:l SM.rOS VILHENA - 1195AP 
Dt:s pac lO/Oe,:;i~ ~o 
Hl!!ce~o o r e~.·~.:· '' ~ -;»os\1, ~i:; QU:" tempestivo e comprovado 
t ~ar:.:~ me 1[o•Jr. PH·~H'o 

!n:i' I{H;e- 3 f..'é:ft3 rec:unda para oferecer 
conlra·razc>es no pra.tu lerat. 

Vinc a~• ou não a~ contrn-'azões. subam os autos à 
Cohm: a riJrma ~ecursa· 

Proce>;' ' 1\': ,)' 162,;.1<007 RECLAMAÇÃO CÍVEL
C.ON>,J:CIME~.'T 

P~1~ f urr.r• t,r-<A MARIA MOREIRA DE SOUZA 
P;c~e 1-.é THEMAR NORTE LESTE SA 
A<>:lrl!ncia: 
?.gP.n'i•.da para o ~i3: 1fl/10~'l007 ãs 08:10:00 

f rox;, ;so N' L: 1 :·S0.'20J7- RECLAMAÇÃO CIVEL
CC::>•!-.E:::II<\E:''' 
i ~:te ,'~to··~ ::: :.• :;,J'I CfoRI•J·.L L!O C•E O'_IVEIRA 
/,1v.cg;.loo. ''.1f,ff,, C.O PILAR TIA30 DE SOUZA- 50SAP 
PartE! Rl? (.~ ··t:: _;\ nt F~TI'At\ V·\ DA SILVA e outros 
l.udli.•:·::c: 
ar;e,y;c,da pnr: ~ t'ra: 09/1 )/20( 7 ~s 09·40:00 

"~''" ''1~--
(>)J~=~:~~s 

JUIZADO ESPECIAL SUL DA COMARCA OE MACAPÁ 
RUA ClAUDOMIRO OE MORAES. SIN 

RESENHA n• 65/2007 

Pauta de Publicaçao - Atos Judicia is 

Processo N": 01182112007- RECLAMAÇÃO C(VEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: ALCIDES GOMES DOS REIS 
Parte Ré: PECULIO UNIAO- PREVIDENCIA PRIVADA 
Audiência: 
agendada para o dia: 09/1012007 às 09·50:00 

Processo N": 00653912006- RECLAMAÇÃO C(VEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: MARIANE DO SOCORRO DOS SANTOS 
GUIMARÃES 
Advogado: CLEIDE ROCHA DA COSTA - 434AP 
Parte Ré: A. R. FILHO SUPERMERCADOS FORTALEZA 
Advogado; DENIZ CHAVES ALMEIDA- 856AP 
Despacho/DecioAo: 
Conforme se depreende dos autos, a obrigação foi cumprida. 
encemmdo-se desse modo a pretensao executiva. 1~ nao mais 
existindo razAo para exerci cio de direito adjetivo. 

Assim e considerando que a divida foi quitaoa, 
EXTINGO a execuç4o, tal como prevê o artigo 794. I do CPC. 

Prooada-se ao levantamento do valor depositado em 
favor da parte credora, intimando-a pare vir receber o alvará. 

Após, arquive-se Independente de transito em 
julgado em face dos principios da Informalidade e celeridade. 
orientadores dos Juizados Especiais. 

Proces$0 lo.": 011793/2007 -RECLAMAÇÃO C(VEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: RAIMUNDO JÚNIOR PEREIRA DE ALMEIDA 
Parte Ré: BIOMED-LABORATORIO DE ANALISES 
CLINICAS 
Audiencia: 
agendada para o dia· 10/1012007 às 09:40:00 

Processo N": 01179412007 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: ANTONIO LUIZ DA SILVA 
Parte Ré: AMAZONIA CELULAR 
Audi6ncia: 
agendada para o dia: 10/1012007 ãs 09:50:00 



Macapá, 21.08.2007 

Processo N": 00106012005 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: MAURICIO BRAGA DE NOVOA 
Advogado MAURICIO BRAGA DE NOVOA - 678AP 
Parte Ré· ENIO RICARDO DE OLIVEIRA e outros 
Oespacho/DecisAo 
CientifiQUe-se o Credor do inteirO teor do ofiCIO de n. 58159, 
intimando-o a Indicar bens passlveis de penhora. no prazo de 
cinco (5) dias, pena de extinção do feito nos termos do art 53, 
§ 4", da Lei 9.099195. 

Processo N° 008680/2006 • RECLAMAÇÃO CiVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: LEIA MARQUES MONTEIRO 
Advogado: JORGE ANAICE - 540AP 
Parte Ré· SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: MAX DA SILVA NASCIMENTO - 1286AP 
Despacho/Dec.sao: 
Após, Intime-se a executada para pagamento no prazo legal 
sob pene de mulla de 10% 

Processo N": 00289DI2005- RECLAMAÇÃO CIVEL
EXECUÇÃO 
Parte Autora ROSILMORAN DE FARIAS 
Advogado· GILVAN FERREIRA DIAS - 973AP 
Parte Re JULIO CESAR DA CUNHA LUZ . ME 
Advogado. MARLOIVA SAMPAIO· 31008RS 
Oeapacho/DccisAo 
Os valores bloqueados foram efetuados na conta da pessoa 
jurldlca 

Assim, o pedtdo de fls 75f76 merece acolhida no 
que tange il pesquisa vta SISBACEN em nome do proprietário 
da executada, motivo pelo qual o despacho de ns 81 somente 
devera ser cumpndo em caso ncgattvo da pesqutsa 

Isto posto, defiro o pedido ac•mn que devera ser 
cumpndo de acordo com as formalidades lega•s 

Intime-se 

Processo N" 006024/2006 RECLAMAÇÃO CIVEt • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora SERGIO ROGÉRIO MEDEIROS DA COSTA 
Advogado GILMAR SANTA ROSA BARBOSA - 621!AP 
Parte Ré DIOGO ARANHA BRITO ALVES 
Advogado: ROSQUILD AZEDO OMENA- 192004SP 
Audiência· 
agendada para o dia 08110/2007 às 11 2000 

Processo N". 010699/2007- RECLAMAÇÃO CIVEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora: JUSCICLEIDE CARDOSO NETO MIRA 
Advogado. NATANIEL CAVALCANTE MARTINS - 857AP 
Parte Ré· TELEMAR 
Advogado. ROGERIO SANTOS VILHENA - 1195AP 
Despacho/DeCISão: 
2_ tntime-se o devedor para cumprir a sentença, no prazo de 
quinze (15) dias, pena de multa de 10% nos termos do art. 
475-J, do CPC 

Procasso N"· 011780/2007- RECLAMAÇÃO CIVEL. 
CONHEC1MENT 
Parte Autora UBIRATAN DA SILVA PICANCO 
Advogado KLEBER NASCIMENTO ASSIS- 1111AP 
Parte Ré. OTONIEL AMORAS DE ARAÚJO 
Audiência: 
agendada para o d1a. 10110/2007 ~s 08.20:00 

Processo N": 00060112005- RECLAMAÇÃO CIVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: SONIA MARIA GONCALVES RODRIGUES 
Advogado: ClAUDOMIRO BORGES DA SILVA- 943AP 
Parte Ré: JORGE DE OLNEIRA CASTRO 
Despacho/Decisão: 
Diga o au1or sobre a informação retro. 

Processo N". 00715212006 - REClAMAÇÃO CIVEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora PEDRO PAULO PEREIRA UMA 
Parte Ré. MARCELO GARCIA BRANDAO 
Advogado: FRANCISCO FABIANO DIAS DE ANDRADE -
510AP 
Audiência: 
agendada para o dia: 27/09/2007 às 11·20:00 

Processo N": 01127012007- RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: GETIJLIO SILVA AMARAL 
Advogado: JOSE: MARIA DE SOUZA BARBOSA · 613AP 
Parte Ré: BANCO CITIBANK S/A 
Audiência: 
agendada para o dia: 10110/2007 as 08:40"00 

Processo N". 008639/2006- RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARIA GORETH DA SILVA E SOUZA 
Advogado: ED1LENE SANTOS ABREU - 1247AP 
Parte Ré: SEGURAbORA SUL AME RICA SEGUROS 
Advogado: RAIMUNDO EVANDRO DE ALMEIDA 
SALVADOR JUNIOR · 839AP 
Despacho/DectSào: 
2. Intimo-se o devedor para cumprir a sentença. no prazo de 
qu~nze (15) dias. pena de multa de 1 O% nos termos do art. 
475-J, do CPC. 

Processo N": 00571012006 • RECLAMAÇÃO CIVEL · 
CONHECIMENT 
Parte Autora SERAFIM DE SOUZA FIRMINO 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
- 843AP 
Parte Ré: PORTO SEGURO CtA DE SEGUROS GERAIS 
Advogado: CICERO BORGES BORDALO JUNIOR- 152AP 
Sentença: 
Conforme se depreende dos autos, a obrigação foi cumprida, 
encerrando-se desse modo a pretensào exerulíva, ja nao mais 
existindo razao para exercido de direito adtetivo. 

Assim e considerando que a divida foi quitada, 
EXnNGO a execução, tal como prevê o artigo 794, I do CPC. 

Expeçam-se alvarás de levantamento para o autor e 
seu patrono, conforme disposto no a;uste de fl. 11411 15. 

Intimem-se 
Após, arquive-se independente de trànsrto em 

JUlgado em face dos principias da informalidade e 

Processo N°, 004339/2005 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: TED BEANIO COSTA RAMOS 
Advogado: ANTONIO JOSE SILVA SOARES· 951Af' _ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Parte Ré· BANCO DO BRASIL SA 
Advogado· SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 
- 364AP 
Oespacho/DeclsAo: 
DIANTE DO EXPOSTO, decido o seguinte: 

a) Indefiro o pedido de retenção do valor que seria 
destinado ao imposto de renda; 

b) Indefiro o pedido de retomo dos autos para a 
contadona, uma vez que a atualização não inclui a multa do 
art. 475-J e o despacho de n. 126 apenas consignou a 
incidénc•a de tal acréscimo em caso da não cumprimento pelo 
Devedor; 

c) Expeça-se alvará de levantamento em favor do 
autor conforme planilha de n. 127, intimando-o a recebê-lo; 

d) Após. nova conclusao. 
Intimem-se. 

Processo N°. 0 11744/2007- RECLAMAÇÃO CIVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora. ALRYSANDRA NATALY SILVA VIANA 
Advogado EDWARD SANTOS JUAREZ • 508AP 
Parte Ré J.SILVA E SILVA-ME 
Despacho/Decrsão· 
A ass.st6ncia técma só responde pelos danos que causar 
diretamente, sendo que a simples demora no conserto do 
produto nao lhe transfere a responsabilidade estabelecida no 
art 18doCDC. 

DIANTE DO EXPOSTO, int•me-se a parte autora 
para. no ~r:uo de dez dias. emendar a inicial, docl•nando em 
que consiSte a conduta danosa da reclamada ou pedir a 
retilicação de quem deva fogurar no pólo pass1vo da lode 

Processo N"· 001374/2005- RECLAMAÇÃO CIVEL
EXECUÇÃO 
Parte Autora FRANCISCO ORIVALDO PIRES BORGES 
Advogado MARCIA VALERIA SOUSA FONTES DE SALES 
- 1076AP 
Parto Ré JOSE NAZARENI ALMEIDA OLIVEIRA 
Sentença· 
Nos termos do an 391. do Código Cwrl. respondem pelas 
obngações do devedor todos os seus bens. 

Considerando o teor de certificação constante dos 
autos e a falta de Indicação pelo credor do atual paradetro do 
devedor '!_U de seus bens passrvels de penhora, EXTINGO A 
EXECUÇAO nos termos do art. 53, § 4°, da Lei 9 099/95 

Intime-se 
Após. arquivo-se Independente de trânSito em 

JUlgado em face dos princípios da informalidade e celeridade, 
onentadores dos Juizados Especiais. 

Processo N": 001064/2005- RECLAMAÇÃO CIVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: SALUSTIANO CAJADO NETO 
Advogado· ALESSANDRO LEAL CORDEIRO- 866AP 
Parte Ré· RAIMUNDO JANDIVALOO LEAO MACIEL 
DespachotDecisAo: 
Intime-se o credor através de seu patrono para em cinco (5) 
d•as 1nd1car conta corrente válida para que sejam efetuados os 
depÓSitOs. ressanando que não se trata de interesse público 
para que este Jurzo oferte conta para recolher créditos. 
adema1s a conta judicial utilizada para depósitos em espécie I 
não operacionahza descontos diretamente nas folhas de 
pagamento 

Processo N": 00286212005 - RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: AMELIA CORREA BELEM 
Advogado: LINCOLN FREDERICO GUEDES DA SILVA· 
1143AP 
Parte Ré. MANOEL DO SOCORRO DOS SANTOS 
LOBA TO e outros 
Advogado: LUIZ MARIO ARAUJO LIMA - 7674PA 
Sentença: 
Conforme se depreende dos autos, a obr~gaçiio foi cumprida. 
encerrando-se desse modo a pretensao executiva, já nào mais 
existindo razão para exerclc10 de direito adjetivo 

Assim e considerando que a divida foi qurtada, 
EXTINGO a execução, tal como prevé o artigo 794, I do CPC 

Intimem-se. 
Após. arquive-se Independente de transito em 

julgado em face dos principias da informalidade a celeridade, 
orientadores dos Juizados Especiais. 

Processo N°: 009822/2007 - RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ANDRI:A PAMPLONA AGUIAR 
Advogado: MARCIO VALERIO PICANCO REGO - 386AP 
Parte Ré: NEY ARAÚJO DAS CHAGAS 
Sentença 
O dever do Estado em prestar a jurisdição vmcula-se ao 
interesse do autor em requer~a . 

Ass•m. em nome da segurança ;urldica, não pode 
perdurar uma ação lndefmidamente. se o seu autor não 
promove os atos necessários ao seu prossegu•mento. um Onus 
que lhe cabe no processo civil. 

Nos termos do art. 391, do Código Civil, respondem 
pelas obrigações do devedor lodos os seus bens. 

Considerando o teor da cartificação constante dos 
autos e a falta de indicação pelo credor do atual paradeiro do 
devedor ou da seus bens passlveis de penhora. EXTINGO A 
EXECUÇÃO nos termos do art. 53, § 4°, da Lei 9 099195. 

lnUmem-se. 
Após, arquive-se independente de transtto em 

julgado em face dos principias da informalidade e celeridade, 
orientadores dos Jurzados Especiais. 

Processo N": 01058912007- RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora! MARCELO ROBERTO AMORIM RIBEIRO 
GONÇALVES 
Advogado: MARLON DA LUZ FARIAS - 320AP 
Parte R~: NOBERTO TAVARES DE ARAÚJO NETO 
Oespacho/Oecisllo: 
1. Prossiga-se em execução. 

2. Proceda-se a pesquisa, bloqueio e transferéncia 
do valor para conta deste Juizo, via BACENJUD. 

3. Com a lransfer6ncia, lavro-se o respectivo termo 

~~,,~~, 
~~o 
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Varas c Secretarias do Inte;.ior ] 
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[C~~-~,ntana~~l 
\A VARA CIVEL · DA COMARCA DE 

RUA CLAUDIO LUC!O MONTEIRO. 90P 

EDITAL DE INTIMAÇÃO -INTERDIÇÃO 

Prazo 10dlas 

J!IDfi!flC.6.ÇAQ OQ.fBQCI'-S.~ 

Processo N> 01361012006 • CURA TEU. 
Parte Autoro JOSE DOS SANTOS P!:REIRA 
Advogado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ • 
999999999.0.P 
Porte Ré : FRANCISCO MARQUINHO PEREIRA 

O MM Jutz de O.rerto em exercfc10 neste jufl:O 1oma púbi•CO 
que no processso em eptgrafe fo. declarada a tnterc:Uçao da pane ré 
abaixo IdentifiCada, constando da ~va S&n1ença as causat. da 
tnterdJç.10, a fdentJflf.açâo do(a) curador(a) e O$ ltmiles da curatela. 
conforme mencronado a seguk. 

lliEQBMAC.OES_ QQMel.EMEtl!AB~ 

CURADOR/CAUSA DA INTERDIÇÃO/LIMITES DA CURATELA 
Isto I)OSto. e o que maiS dos autos consta. JULGO 

PROCEDENTE o po<Mo irllclat. de lorma que DECRETO A 
INTERDIÇÃO DO REQUE:RIOO FRANCISCO MARQUINHO PEREIRA 
já quatlfl~do, DECLARANDO-O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE ' 
EXERCER PESSOALMENTI: OS ATOS DA VIDA CIVIL na latma do 
artigo 30. lnclso ti, do Novo Código Civü ' 

De resto. NOMEIO-lHE CURADOR seu oar JOSIÕ DOS 
SANTOS PEREIRA, medianle compromisso a ser prestado em catt6rlo 
oportunamente 

Com f\.J'ldamento nos a ruges 1. 184 do Cód1go de Prcx::esso 
CMI, e go_ Inciso 111, do Código Ci,;l. INSCREVA-SE a presente, 
()pOI'tt.namen:e. no Registro CMI competente, e expeça-se mandado ôc 
averbação p3ra o cartório do OistrUo de Nascenl& . Araripna/PE (fls. 
07). Publique-se-a pelo Órgão Oficiar por ~•• {03) veus, com Intervalo 
do !O(dez)dras. 

Sem custas e honorários. 
Tranattanôo em julgado a sentença. arqurvem.se os aJJ!os, 

observadas as caut&las de esHio. 
PUBLIQUE-sE. 
REGISTRE-sE. 
tNTtME.SE 

SANTANA, 17 de 

lA VARA CIVEL · DA COMARCA DE 

RUA CLAUDIO LÚCIO MONTEIRO, 900 

EOfTAL DE INTIMAÇÃO- INTERDIÇÃO 

Prazo: 10 dias 

~CAllilO~ 

Processo N" ' 01346112006 • CURA TELA 
Parte Autora: HORLANDINA PEREIRA CORTES 
Advogado : GESINEA MARTINS RODRIGUES PEREIRA - 777AP 
Parte Ré ' RAIMUNDA PEREIRA CORTES 

O MM Jufz de O.rer1o em exercido neste JUizo toma púbUco 
que no processso em epigrafe foi dedaradOJ a lntetdlçlo da parte r~ 
abahc:o IdentifiCada, const;mdo da resoectiva $entença as causas da 
interdrção. a tdentificeçio do(a) curador(a) e os limites da curatela, 
conforme mencionado a seguir. 

~OES COMPLEMEtffM!!iS~ 

CURADOR/CAUSA DA INTERD!ÇÃO/ltiAITES DA CURATELA 
!!:to po!;to, e o que tnõ)~ CIOS evto~ COf'\Sta , JUlGO 

:;.~~~~~~f~~~~~~ ~~~~d~ P~~~~~~RTES já 
Quolrfioada. DECLARANDO-A ABSOLUTAMEJ<TE INCAPAZ DE 
EXERCER PESSOALMENTE OS ATOS DA VID.O. CML. na fO<ma do 
artigo 3'. inciso 11. do Codigo Civil ele o artigo 1.775. § 3~. desse Codex 

De resto. NOMEIO-lHE CURADORA sua ldha 
HORLANOINA PEREIRA CORTES, med'ian!e compromis$0 a ser 
prestado em cartóriO oportuoamenle. 

Com fundamenlo nos arhgos.1.184 do Código de Processo 
CMI e an go 1nciso UI, do Código Civil. INSCREVA-SE a presente 
oportl.nõlmenle no Reg1sllo CMI competenle e expeç.a-sa mandado de 
ave<bação pora o cartório de origem. PUBUQUE:·SE-A pelo Orgao 
Ofdal por trts (03) vezes. com intervalo de 10 (dez) dias. 

Sem custas o honorérios. 
Transitando em julgado a sentença, arqutvem-se os autos. 

observad~s as cautelas de estilo. 
PUBUOUE.SE. REGISTRE-SE tNTIMEM·SE. 


	

