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LEIS 

LE! N" 1. 142 bE 21 DE NOVEMBRO DE 2007 
Altera a redação do pCII'Ógrofo Ú'licG. d4 
art. 2°. do ~i n• 1.045, de 28 de _ 
agosto de 2.006, qu& dispõe sGbrc o 
crl~o c gestão do ProJeto de 
Assentamento Agi'OCXtl'otivísta burévcl 
do Ilha do Brigue. Arquipélago do 
Boiliquc. Munlctpio de MoeopG-.AP, e dó 
outros providênclos. 

faço so.ber que o Assembléia Legislativo do Estado do Amapá 
aprovou c eu, nos termos do ort. 107 da Constituição Esto.duol, sonelono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° O parágrafo único do art. 2" da Lei n• 1-045, de 28 de 
·agosto de 2006, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 2~ ....... ........ .................... .. ................... .... . 

Parágrafo único. A área do Projeto a que se refere 
esta Lei (L0451 é de 2-500.0000 ha (dois mil e 
quinhentos hectares), localizada no Arquipêlago 
do Batuque, Município de Macapã, Estado do 
Amapá, registrada em nome do Estado do Amapá, 
sob o n• 7.734, folha n• 99, do livro n• 2-AP do 
Registro de Imóveis da Comarca de Macapá em 
17/01/1996, e que poderá. beneficiar até 760 
(sct~cntos e sessenta} unidades de produção 
familiar, na modalidade beneficiária da reforma 
agrária, onde será implantada a infra-estrutura 
fisica necessária ao desenvolvimento S\ll;li;JltàVel 
das referidas unidades familiares, em 
confonnidade com o Plano de DcscnvoJvimemo do 
Assentamento - PDA, a ser posteriormente 
elaborado pelas 760 (setecentos e sessenta! 
unidades de produção familiar, sob • a 
coordcnacào do órgão responsável pela execução 

da Polii.Jca de Gestão c Ordenamento Territorial 
do Estado.• 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Mocapó., 21 de novembro de 2007 

Govemodo,. 

LEI W 1.143 DE 21 l>E NOVEMBRO DE 2007 

Altera o redação do parágro.fo \1\ico, do 
Ol't. 2•, do L.cl n• 1.044, de 28 de 
agosto de 2006. que dispõe sobre a 
criação e gcstao do Projeto de 
AsSV~tatnento Agrocxtrotivist<l l)urávct 
da Ilho do Morinhelro, Arquipélago do 
B<liliquc, Município de MGCGpó-AP. c dá 
outros providências. 

O GOVERNAOOit CO ESTAI>O 00 AMAPÁ, 

Faço so.ber que a .Assembléia Leglsllltivo do Estado do Amapá 
aprovou c cu, 1\0$ termos do art. 107 da Constitulçil'o Estadual, sanciono o 
. seguinte Lei: 

Art _ l • O parágrafo único do art. 2° da Lei n• 1.044, de 28 de 
agosto de 200ó, passa a ter a seguinte redação· 

:~;~~-~~;~~:·~-~~~-~~-;:;~~~~~-~·~:··~~-;~~~e 
esta Lei (1-044) é de 1.946.0000 ha (um mil, 
novecentos e quarenta e seis hectAres), localizada 
no Arquipélago do Bailique, Município de Macapá, 
Estado do Amapá, registrada em nome do Estado 
do Amapá, sob o n• 6.990, folha n• 117, do livro 
n• 2-AL do Registro de Imóveis da Comarca de 
Macapá em 13/l?./ 1994, e que poderâ beneficiar 
até 976 (novecentos e setenta e seis) unidades de 
produção familiar, na modalidade beneficiária da 
reforma agrária, onde será implantada a infra· 
estrutura fisica necessária ao desenvolvimento 
sustentável das referidas unidades familiares, em 
conformidade com o Plano de Desenvolvimento do 
Assentamento - PDA, a ser posteriormente 
elaborado pelas 976 (novecentos e setenta e seis) 
unidades de produção !amiliar, sob a 
cMrdenação do órgão responsável pela execução 

da Política de Gestão e Ordenamento Territorial 
do Estado." 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Mtlc<lflÓ, 21 de novembro ck 2007 
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DE 21 DE NOVLMBRO DE 2007 

~lttNI a redação do j:>arágrafo único. do 
ar-t. 2°, da Lei n° 1.043, de 28 de 
agosto de 200ó, que dispõe sobre a 
criação e ~tão do Projdo de 
~ssentomento J\groextrativista Durável 
do Ilha do Franco, Arquipélago · do 
Bo.illque, Município de Macapó- ~f>, e dó. 
outras providêncfctS: 

O GOVEJ\NAI>OR 1:>0 ESTAl>O l>O AMAPÁ, 

Far;o sab"r que o Assembléia Legislativa do Estado do Amapá 
aprovou e eu. nos termos do ilrt. 107 do Constituiç3o Estadual, sanciono a 
seguint" Lei: 

Ar-t. 1° O parágrafo único do art. 2° df Lei n• 1.043, de 28 de 
agosto de 2006, passa a ter a seguinte r edação: 

·~ ......... .. ... .. ... .. ... .... .......... ...... ,, , , .. , ......... . 
Parágrafo ú nico. A ârea do Projeto a que se 
refere esta Ld (1.043) é de 10.501.0000 ha (dez 
mil e quinhentos e um hectares), localizada no 
Arquipélago do Bailique, Município de Macapá, 
Estado do Amapá, registrada em no me do 
Estado do Amapá, sob o n• 7.731, folha n• 9ó, 
do livro n• 2-AP do Registro de Imóveis da 
Comarca de Macapá em 17/01/1996, e qu e 
poderá beneficiar até 8?.0 (oitocentos e vinte) 
unidades de produção familiar, n a modalidade 
beneficiária da reforma agrária, onde será 
implantada a infra-es trutura física necessária 
ao desenvolvimento sustentável das referidas 
unidades familiares . em conformidade com o 
Plano de Desenvolvimento do Assentamento -
PDA, a ser posterionnen te elaborado pelas 820 
(oitocentos e vinte) unidades de produção 
familiar, sob a coordenação do órgão 
responsável pela e.-.:ecução da Política de Gestão 
e Ordenamento Territorial do Estado." 

Al"t . 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua p ublicação. 

Macapó, 21 de 

I 

novembro de 2007 

~ 

ANTÕ~ p WALCÇZ GÓ~ 
Govemador 

DE 21 DE NOVE~!DRO DE 2007 

Altera a redação do parágrafo tÍlico, 
do ar-t. 2°, do Lei n° 1.042, de 28 
de agosto de 2006, que dispõe sobre 
a criação e gestão do Projeto de 
Assentamento Agroextrativisto Durá
vel da Ilha da Curuá, Arquipélago do 
8oilique, Município de Macapó-AP, e 
dá outNIS providências. 

O GOVERN;IDOR 1>0 ESTADO 1>0 ;IJ.I.APÁ. 

Faço ~aber que a Assembléia Legislativo. do Enado do Amapá 
aprovou e eu, nos termos do ort. 107 da Constituição Estadual. sMclono a 
seguinte Lei: 

. Al"t. 1° O parágrafo único do art. 2 • da Lei n• I .042, de 28 de 
·agosto de 2006, passa a ter a seguinte redação: 

•Art. 2~ ......... : .................................................. . 
Parágrafo t\nico. A á:re a do Pl'ojcto a. que se 
refere esta Lei · (1.042) é de 26.776.5 174 ha 
lvinte e seis mil , setecentos e selenla c seis 
hectares, cinqüenta c um ares e setenta c 
quatro eentiares), locali?.ada no Arquipélago do 
Bailique, Município d e Macapá, Estado do 
Amapá , registrada em nome do Estado do 
Amapá, sob o n• 6989, folha o• 116. do livro n° 
2 -AL do Registro de Imóveis da Comarca de 
Macapá em 13/12/1994, c que poderá 
beneficiar 1.484 (mil quatrocen tos c oitenta e 
quatro) unidades de produção familiar, na 
modalidade beneficiária da rcfonna agrária, 
onde será implantada infra-estrutura fisi ca 
necess ária ao descnvohriroento susl~nlável das 
referidas unidades familiares, em conformidade 
com o Plano de Desenvolvimento do 
Assentamento • PDA, a ser . p9stcriormcnte 
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elaborado pelas I 484 (mil quatrocentos e 
oitenta e quatro) unidades de produção familiar, 
sob a coordenaçlo do órgão responsáv'Cl pela 
execução da Politica de GeatAo c Ordenamento 
Tenitorial do Estado." 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Macap&, 2 t de noveabro de 2007 

ANT1f w:ador 
LEI N" 1. 146 DE 21 DE NOVEMBRO OE 2007 

l:>eclorc OrgQIIi:zação do Sociedade 
Civil de Interesse Público, no &nbito 
do Estado do Amapó., o AssociaçC!o 
ProJeto Divino MfssiOf\círlo do Amazônia 
- PROOIMAM. 

O 60V8<NA!)()A !)() ESTA!)() !)() AMAP).. 

Faço S<lber que a Assembléia Legislativo do Estado do Amop& 
aprovou e eu. nos termos do art . 107 da Constituição Esta~ol. sanciono o 
Sf:9Uinte Lei: 

Ar-t. 1° Fica declarada Organização da Sociedade Civil de 
Interesse PUblico, no âmbito do Estado do Amapá, a Associação Projeto Divino 
MissiOf\Ó.rio do llma:zônia - PRODIMAM, entidade chil de direito privado com 
personalidade juridica, CNPJ o• 08.787 309/0001·85, constituída em 26 de 
abril de 2007, com sede e foro no Município de Santana. sito à Avenida 
ClAudio L\lcio Monteiro, 2059, no Bairro dos Remédios, no Mwlicipto de 
Santana. Estado do Amapà, nos termos da Lei n• 0496 de 04 de janeiro de 
2000. 

Ar-t. 2° Esta Lei entra em viçor na data de sua pubUcação. 

Mo.C4pÓ, 21 de novembro dt 2007 

LEI N" 1.147 DE 21 DE NOVEMBRO DE l007 

Autoriza o Poder Executivo a conceder 
ismçao de taxas paro emissCio de Z" 
vlo de documentos p!Diicos pessoais a 
pessoas com deficiências físicas e/ou 
por-todol'as de necessidades especiais. 
t dó outrcs providências. 

O GOVB<NAt>OA !)() ESiA!>O !)()AMAPÁ. 

Faço saber que o Assembléia Legislativa do Estado do Amopó 
o.provou e eu, nos turnos da o.r-t. 107 do Constituição Estadual, soncfono o. 
Sf:9Uinte Lei: 

Ar-t. 1° Fica autorizado o Poder Executivo, atravts de seus 
órgàos competentes. a conceder a iscnç!o de taxas para emissão de 2" via de 
documentos pllblicos pessoais a pessoas com deficitncias fisicas e/ou porta· 
doras de necessidades especiais. 

§ t• Os documentos referidos no caput são: Carteira Nacional de 
Hnbilitaç4o, Carteira de Identidade, Certificéldo de Registro e Licenciamento de 
Veículos • CRLV c Certidão de Nascimento. 

§ 2• O disposto no art. I • apUca·sc a pessoas com dcliciênctns 
fisicas ejou portadoras de necessidades especiais, nas seguintes situações. 

púbLcas. 
1 - vi limas de roubo, assalto ou extravios de documentos em vias 

!I · vitimas de Calos simstros, ou de calamidades púuhcas, 
devi<lam~nte comprovados. 

Art . 2" O beneficio do. isenção dar·se-ã por meio de aprcsen· 
tação do Boletim de Ocorrência Policlal, emitido pelo órgão competente, e 
apresentado na ocasião de rcquisiçl\o da 2" via. 

Ar-t. 3° Em se tratando de rlltOS sinistros ou de calamidades 
publjcns. n comprovação dar-se·á ~r qualquer documen to legal que prove.n 
ta.is incidentes. 

Art . 4° O prazo para a concessão do beneficio será de 30 (trinta! 
dias a contar da data do registro do Boletim de Ocorrência Policial c f ou doeu· 
menlo de comprovação de fato sinistro ou situação calamitosa. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Maeopó, 21 de novembl'o de 2007 

MENSAGEM N" 0'57/07 - 6EA 

VETO TOTIIL 110 PROJETO DE LEI N° 0073/07-AI. 

Tenho a dc:vada honra de dirigir-me a Vossa Excclencia e aos 
demrus Deputados que mtegram essa Casa Legi.slativa e comunicar que, na 
conformidade do disposto no§ J•, do art 107 , da Constituição do Estado do 
Amapá, vete;i t otalmente o Projeto de Lei n° 0073/CfT - AL, de iniciativa 
parlamentar, que insutui Plano Emergencial para a rcstau raçlo. 
conservação e proteção da "Vila de Serra do Navio•; cria o FUndo lntegra.do 
para Proteção, Desenvolvimento Econômico e Social ~s Municfpios de 
Serra do Nmio e Pedra Branca do Amapari e dà outras providências, por 
lnconstiMionalldodc.. 

O Projeto de Lei tem por objetivo instituir no Estado do 
Amapá um Plano Emergencial destinado à restauração, conservação e 
proteçlo da "Vila de Serra do Na\io· . coordenado pelo Governo do Estado c 
integrado por diversas Secretarias estaduais, dentre das, a F'undaçâo 
Estadual de Cultura do Amapa - FUNDECA.P, que e órgão do Poder 
Executivo que não existe ma.ls, desde 02 de abril de 2007, com o adven to da 
Lei Estadual n• 1073. 

O projeto também autoriza o Poder Executivo a criar F'undo 
lmcgrA.da para Proteção, Conservação e Desenvolvimento E<:onOrnico e 
Social dos Municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapn1i, 
determinando, entretanto, de forma impositiva, a destinação dos recursos 
do F'undo e sua administração por um Conselho cujos participantes já estão 
dcfmidos, estabelecendo. lambem, a constituição de recursos do Fundo. ou 
seja, muito émbora. a criação do fundo seja de natureza autorizativn. todo o 
resto cstâ definido de forma impollitiva, revelando verdadeira ingerência nas 
competcncias constitucionais de atuação do Poder Executivo. senão 
vejamos. 

O Projeto de Lei deve ser vetado, com base em disposJuvos da 
Constituição Estadual, a saber: 

I) os mcsos v e VI do Paràgrafo único do art. 104. 

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

Parágrafo único • São de Iniciativa privativa 
do Governador do Estado as leis que 
disponhnm sobre: 

V criação, estruturação c atribuições das 
Secre tarias de Estado e órgilos da 
administração pública estadual; 

VI • plano plurianual, dirctnzes orçamentárias 
c orçamento anual;" 

2) os meisos 11 e 111 do caput e o inciso 1l do§ 8" do artigo l75: 

"Art. 175 - Leis de lnlclattva do Poder 
EJtecutlvo estabclccerã.o: 

11 - as diretrizes orçamentáriAs anuais; 

m - os orçamentos anuais. 

§ 8° A lei Ot'ÇaJDCJitá.ria llDUal compre· 
e nderá· 

ti · o orçamento da seguridade soc1al, nbrnn· 
gendo todos os órgãos e entidades a ela 
vinculados. da administração direta ou 
indireta, bem como os !uAdcs c fundações 
Inatltuldoa c mantidos pclo Poder Pú.bllco, 

§ 9" Os orçamentos previstos no§ 8°, T, li e 111 
<leste artigo deverão aer clabon.doa em 
consonlncia com as poUtica~; de desenvol
vimentos urbano. rural e regional l.nteçantts 
do plano plwianuat • 

31 O inciso l do art. 177:_ 
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"Art. 177. É vedAdo: 

I - o inicio de programas ou projetos não Incluí
dos na lei orçamentária a n ual;" 

. . De in!do, ~ preciso, em atenção no interesse público, que n 
dclimça o das fontes preVIStas e de sua eventual aplicação, alêm do ,-olume 
dos re~ursos que se_ aloquem à constituição de um Fundo, seja feita, de 
sorte, mclu_s•v~. a nao gerar atividade concorrente, dispersão de recur sos , 
ou transrcrcncm de recursos carentes. 

Por outro lado, sendo "Fundo' um in stituto juridico e 
cconõmico com inequivoca lndolc de diretriz orçamentária c rcncxos 
orçamentários, su a criação pertínc il competr.ncia privativa do Governador, 
agora pelo que di~pOe os invocado'-' indsos V c VI do Parágrafo unico do art. 
I 04 à a Constituição Estadual. 

Passando-se às disposcçücs de cunho or~mentãrio. verifica-se 
que, apesar de o instituição de Fundos depender de autorizaç;lo da 
Assembléia U:gislativa (inciso IX do art. 177 da Conslit<úçâo Estadual) . a 
iniciativa dos projetos de lei a eles rcspcitantes , inerem a competencia do 
Executivo, pois se lê claramente nos artigos citados que: 

a) normns sobre dirclrizc$ orçrunentã.rias e orçamcntl)s anuais 
são da competência de iniciativa conferido. ao Poder Executivo (incisos 11 c 
111 do caput do urtiga 175); 

b) n Lei de Diretrizes Orçamentárias é quem !i..~a as 
orientações para a Lei Orçamen tária Anual(§ 11• do artigo 175); c 

c) os "Pundos• são matéria da Lei Orçamentâria Anual 
(inciso 11 do§ s• do õlrtigo 175 da Constituição Estadual). 

Ainda, o projeto de Íl1iciativa parlamentar, torna proibida, em 
ação conjunta com o Município, a construção de estabelecimentos 
comerciais c re sidenciais no entorno da Vila de Serra do Navio, assim como 
a modificação arquitetõnica dos bens il~óveis construidos pela !COMI. 

Ferido está o art. 18 da Conslituiçàc;> Federal, em fnce .do 
desrespeito à autonomia federativa consagrada aos Municípios que, 
inclusive, tem eQmpeténcia constitucional para legislar sobre assuntos 
locais, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamemo e controle do uso, do pru-cc:lamento e da ocupação 
do solo u rbano, assim como promover a proteção do palrimõnio h istórico· 
cultu ral local, obscn•ada a legislação c a ação fiscali?.adora federal c 
estadual. Todas essas regras estão também fendas . porque constantes dos 
incisos I, VIII c IX do art. 30 da Constituição Federal. 

Por fun, o Poder Legislativo núo pode ignorar as oçóes de 
a tuação incisiva provocadas pelo Poder Executivo no constituir por meio do 
Decreto n• 3871 , de 25 de se tembro de 2007. uma Comissão Especial de 
Resgate .e Recupera~úo dos bens mõvcis " im~'·eis pertencentes à população 
do Estado do Am;~pá, originados dos bens rc,•crsiveis do projeto da Empresa 
ICOMI/SA, c>..;stcntcs na de.'1omineda 'Vila de Serra do Navio", no 
Município de mesmo nome. 

Sào estas as razões pelas quais, veto totalmente o Projeto de 
Lei que institui Pl:mo Emergencial para o restauraçào, conservação c 
proteção da "Vila de Serra do Navio"; cria o Fundo Integrado para Proteção, 
Desenvolvimento Econômico e Social dos Mu nicípios de Serra do Navio e 
Pedra Branca do Axnapari c dá outras providências, para o que peço 
acolhida de Vossa Excelência e demais Deputados que honram essa 
Assemblêia Legislativa do Estado. 

Palácio do Sdentr iõ:o, 21 de novembro de 2007 

DECRETOS 

DECRETO N° 4660 DE 2 I DE NOVIlMBR.O DE 2007 

Implemento e define o forma de 
elaboraç4o do Relatório de Qualidade 
do Meio Ambient e. no formo corno 
exigido no ort. 31 O do Constituiçõ:o do 
Estado do Amopó.. 

O GOVERNADOR DO ESTADO bO AMAPÁ, u sando d as atribuiçôes 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, incisos VIII e XXV, da Constituição do 
Estado do Amapá, tendo em visto. o disposto no nn. 310, da Constituição do 
Estado do Amapá, e 

Considerando que a Politica Nacional do Meio Ambiente será 
desenvolvida pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, que por 
sua vez, é composto dos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
rederal c dos Municipios, na forma <ta Lei Federal n° 6938, de 31.08.81, c 
ainda. que os órgãos ou entidades estaduais são considerados ~(!Qª 
Seccionais responsúveis pela execução de programas e projetos c pelo controle 
e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação !liDbicncal; 

Considerando, ainda, a necessária participação do Estado do 
Amapá no SJSNAMA, por ser umtí das Unidades da Federação mais bem 
preservada ambientalroentc, de,•endo acompanhar c manter essn condição, 
atra"és. da emissão nnunl do Relatório de Qualidade Ambiental do Estado, 

DECRETA: 

AM. 1° Fica implementado o Relatório de Qualidade do Meio 
Ambiente, n<:~ fcmna como expresso pelo nrt. 310 da Constituição do Estado do 
Amapá, a ser elaborado, anualmente, pela Secretaria dt: Estado do Meio 
Ambien te. 

§ ! • O Relató rio de Qualidade do Meio Ambiente será elaborado 
no primeiro trimestre de cada ano, devendo ser apresentado h sociedade, por 
meio de publicação no Diàrio Oficial do Estado e em jornais de .:~ande 
veiculação no Estado. 

§ 2° O Relatório de Qualidade do Meio Ambiente serâ encami
nhado à Assembléia Legislativa do EsU\do, até o último dia 'll.t:il do mês de abril 
do ano subscq-acnte, no que se referir aos seus registros. 

Ar't . 2° Na elaboraç!lo do Relatório de Qualidade do Meio 
·,\mbiente será observada a seguinte e~trutura e conteúdo: 

I · introdução, onde se apresenta o processo de elaboração, 
composiçA<l de publicação, abordagem adotada, J'ropósilos, antecedentes e 
eventuais questionamentos surgidos no longo do processo; 

11 • o estado elo meio ambiente, propriamente dito, considerando 
os principais fatores de pressão c seus impactos, segundo os temas 
originariamente definidos pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente • PNUMA, nos relatórios GEO, que compreendem solo, florestas, 
biodivcrsidade, água, ambientes marinhos e costeiros, ntmosfern, ambientes 
u rbanm: c industriais e seus desdobramentos; 

m · resposta de políticas do meio ambiente, que compreendem a . 
análise das pollticas setoriais que impactam as dinàmicns territoriai!>, suas . 
tendências, demandas, conllitos e desafios; 

IV - construç-Jo de cenàrios, toma.Ttdo por base a identificação 
dos principais vetores de pressão sobre os biomas amapaenses; 

V • recomendações de mudanças que propiciem melhoria n a 
qualidade de vida na~ áreas ocupadas e garantam a prescrvaç.'lo c a 
cxploraçii.o competente dos recu rsos naturais rcm.ancscentes, por meio de 

.manejo sustrntável. 

Ar-t. 3° Para efctivaçào e cumprimen to do estabelecido neste 
De,crcto, n Secretaria de Estado do Meio Ambiente podcrã celebrar contratos c 
eQnvêoios com empresas e profissionais eQm notória especiali2ação no tema. 

AM. 4° E:ste Decreto enlra em vigor na data de sua publicação. 

Mo co pó., 21 

-
I 

ANT"Qt; 

DECRETO No 4661 

de novembr-o de 2007 

-~ . lí 
rJ'vt10 

p WAU>EZ~ 
Governador 

DE 2 1 DE 

~~ 
\~VA 

NOVEMBRO DE 2007 

Prorroga os disposições de 
D«rdos . que concedem 

benefícios f iscais. 

O GOVERNADOR 00 ESTAOO bO AMAPÁ, usando das atribu ições 
que lhe são conkrida.s pelo nrtigo 119, inciso VIIJ, da Constituição do Estado 
do A.rnopll, tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
2007/69110, e 

Considerando o disposto no art. 9" e art. 10, c/c o nrt. 243, da Lei 
no 0400, de 22 de de2embro de 1997; 

ConsiderGndo, ainda , as disposições do Convénio ICMS 124, de 25 
de ou tubro de 2007, publicado no Diàrio Oficial da União do dia 31 de outubro 
de 2007, 

DECRETA: 

Art. l ° Ficam prorrogadas, até 3 1 de dezembro de 2007, as 
di$posições contidas nos Decretos a seguir indicados: 

I • Decreto n° 1735, de 02 de junho de 1998, que concede 
redução na base de cálculo do ICMS no fornecimento de reteição promo•'ida 
por bores , restaurantes e estabelecimentos similares; 

11 - ()c.crcto n ° 1422, do 07 de junho de 1999, C"(UC concede 
isenção d o ICMS na importação de bens destinados a ensino, pesquisa c 
serviços medico-hospitalares; · 

111 • Decreto n• 2990, de 04 de outubro de 2000, que ccncede 
redução da bt\se de cálculo nas operações com equipamentos industriais e 
implementas agrícolas; 

!V • Decreto n° 3010, de 06 de ourubro de 2000, que dispõe 
sobre o documento a ser utilizado na coleta c transporte de óleo lubrificante 
usado ou contaminado e disciplina o procedimento de sua coleta, transporte e 
recebimen to; 

V - Decreto n° 6902, de 30 de dezembro de 2002, que reduz a 
base de câlculo do ICMS nas operações in terestaduais realizadas por 
estabelecimento fabricante Oll importador, sujeitos ao regime de cobrança 
monofáslca das contribuições para o PIS/PASEP e da COFlNS, a que se refere 
a Lei Federal n• 10.485, de 03.07.2002; 

Vl - Oe<:rdo n° n-45, de OS de dezembro de 2003, que: concede 
reduçao de base de cálculo do JCMS nas prestações de serviço de acesso á 
INTERNET c estabelece procedimentos quanto ao pagamento do imposto; 
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Vll • Deueto n° 7726, de 03 de· dezembro de 2003, que concede 
isençã-o do ICMS às operações internas promovidas pelo Instituto de Pl:squisas 
Cienl.i.ficu e Tecnoló~cas do Estado do Amapâ • IEPA e dâ outras 
pro\lldências, 

• Vfll ·Decreto n• ~.de 08 de julho de 2003, que reduz o. base 
de cdlcu lo do ICMS nas operações interestaduais com os produtos 
classificados nas posições 40.11 • PNEUMÁTICOS NOVOS DE BORRACHA e 
40. 13 · CÃM.ARAS-DE-AR DE BORRACHA, da 'l'IPl, realizadas pelo fabricante 
ou importador, sujeitos ao regime de cobrança monofásica das contribuiçõea 
paro o PIS/PASEP e a COFINS, a que se refere a Lei Federal n• 10.485/02, de 
03.07.02: 

IX. b«uto n• 3382, de 2 1 de dezembro de 2004, qae concede 
isenção do ICMS nas saídas internas com os produtos comercia.IJ7.ados pelas 
Cooperativas de Oleiros; 

X • De~to n• 3058, de 17 de JUnho de 2005, que dispõe sobre a 
~oneessâo de isenção do ICMS nas aquisiçóes de equipamentos e ocessóno., 
desttnados às insutuições que atendrun aos portadores de de(icieneia fisica, 
audiuva, mental, visual e múltipla; 

XJ • becrdo n• 0247, de 10 de fevereiro de 2006, que dispõe 
sobre a concessão de isenção do ICMS na 1mportação de equipamento mMioo
hospitalar e dá outras providencia~. 

Ar"t . 2° Ficam convo.l.idados os procedimentos adotado9, 
rPlativam~ntc aos Decretos prorrogados, no ~riodo comprêendido ent.re t• de 
novembro de 2007 e a data da publicação deste Decreto. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Maca pá, 21 de 

DECRETO N° 4662 OE 

nov<mbro d& 2001 

21 DE NOVEMBRO 0E 2007 

Oispõc sob~ o implementação õ le.gi3loçao 
do ICMS elos regras 11\Stltuídos em 
AJVSTfS SINIEF • Protoc.olos celebrados 
nos termos do crttgo J 99 do Código 
Tr-ibutário Nacionol (lei n• 5172/66) e 
Lei C0111plementor 24n!5. 

O GOVERNADOR DO ESTADO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe slio conferidas pelo artigo 119, mciso VIII, da Constituição do E.stado 
do Amapá, rendo em visto. o contido no Procr.sso - Protocolo 6erol n• 
2007/69095. e 

C4nsldci'OI\do as deliberações ocorridas nas 112" e I 13' Reunlbcs 
Ext:raordulãrias do CONPJ\Z; 

Considerando o disposto nos artigos 9" e 10, da Lei n• ~~. de 
22 de dezembro de 1997; 

C4nslderondo, ainda, a au tomação prevista no art. 146-D, cjc o 
art. 243, da~~ n• 0400, de 22 de dezembro de 1997-CTE/AP, 

b E C RE T A: 

Art. t• Fica implementado na le~stação rributãrla do Estado do 
Amapâ CONVOOO ICMS 123, de 23 10.07, publicado no DOU, de 26.10.07, 
SeçA.o 1, que altera o Con•:enio ICMS 143/06, que instituiu a Escrituração 
Fiscal Olgitw • EPO. 

Ar"t. 2° Fica implementado na lc~slaçâo tributária do Estado do 
Amapl AJUSTE SINIEF 09, de 25.10.07, publicado no DOU, de 31.10.07, 
Seção I, que institui o Conhecimento de Transporte Eletrõmco e o Documento 
Auxiliar do Conhecimento de Transporte Elctrónico. 

Ar"t. 3• l"ica implementado na legislação tributária do Estado do 
Amo.pã PROTOCOLO ICMS 64, de 25.10.07. publicado no DOU de 05.11.07, 
Seçdo 1, que dJ.spõe sobre a adesão dos Estados do Acre, Amapà, Maranhllo, 
Roraima, Scrgi~ e Tocantins ao Protocolo ICMS 55/07. relativo i\ 
d.ispon.ibUização dos serviços do si •tema "Sefaz Virtual", destinado ao 
processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos. 

Ar"t. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua pubbcaçào 

novo 01bro de 2007 

Governador 

DECRETO N" 4663 0E 21 0E NOVEMBRO DE 2007 
O GOVERNA~ DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbuiçôes 

(iUe lhe são conferidas pelo art. 119, inoso xxn. da Constituição do Estado do 
A.rnapã, e/c o art. 46, :ia Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 4154, de 11/10/07, e tendo em vista o contido no Ofíc:io n• 
2225/2007 -SESA. 

R ESOLVE: 
Exonerar, a pedido, Mora JOMino de Souza Juarez Moreira do 

cargo em comissão de Gerente Geral do Projeto •Suporte Jurídico e 
Administrativo•, Código COS-3, da Secretaria de Estado da Saúde. 

Maeopé, 21 de novembro de 2007 

Governador 

DECRETO N° 4664 DE 21 DE NOVEH!IRO OE 2007 
O 60\IERNAbOil DO ESTADO 1)0 AMAPÁ, usando das ntribuiçOes 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIl, da Constituição do Estado do 
Amapâ, c/c a Lei n" 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 
no Offel411° 2129/2007-SESA, 

RESOLVE: 
Nomear Maria Lúcia Sento$ Almada para exercer o cargo em 

co:DiMão de Chefe da Unidade de Fitoterapia e Produção de Medica
mentos/DAC/~AF. Código COS-1, da Secretaria de Estado da Snude. 

Moccpé, 21 ele noveabro de '2007 

DECRETO W 4665 DE 2 1 DE NOVEi'fBRO OE 2001 

O 60VEilNACOR CO ESTADO DO AJMPÍ., usando das atnbuições 
que the sAo conferidas ~lo art. 119. ~nciso XXII, da Con~tituiçAo do Estado do 
Amapá, cfc as Leis n•s 0417, de 17/04/98 e 0762, de 02/07/03, e tendo em 
vista o contido no Ofício n• 227<4/2007 -SESA, 

RESOLVE: 
Exonerar Maria EmOio Fernandes de Mata da funçAo 

comiss.ionada de Responsável pelas Atividades da CJ.I.oica de Nefrologin/ 
CCM/HCAL, Grupo 111, Código COI-3, da Secretaria de Estado da Sallde. 

Mocc!Jj!, 2.1 de novembro de 2.007 

DECRETO N° 4666 OE 21 bE NOVEMBRO DE 2007 
O 60VEilNACOil DO ESTADO DO AJM.PÁ, usando das atribuições 

que the slo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, c/c as Leis n•s 0417, ele 17/04/98 c 0762, de 02/07/03, e tendo em 
vista o contido no Ofkla 11° 2274/2001-SESA. 

RE SOLV E : 
N~mear Mario das Gro(;as Crcõo Salgado, ocupante do cargo de 

Médico, Classe C, Padrão 23, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex 
Território Federal do Amapá, para exercer a função comissionada de 
Responsável pelas Atividades da CUnica de Nefrologia/CCLfi:·~•L, Orupo 111, 
Código COI-3, da Secretaria de Est.ado da Saúde. 

Macop4, 2.\ de nove .. bro de 2007 

[)é 2.1 De IIOVEf'UlRO DE 2007 

o 60VERNAI:IOR 1)0 ESTACO DO AW.PÂ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art 119, inciso XXII. da ConBtituição do Estado do 
Amapá. c/c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, c tendo em vista o contido 
no Ofício n• 202!5/2007-SESA, 

IHSOL V E: 

Exonerar Luiz HU!riquc de ANúJo Monteiro da função 
com.lssionada d~ Chefe do Serviço de Apoio 11 Diagnóstico/H. Emergencla, 
C6ditlo Cilt- l. d11 Secretaria de Estado da Saúde 
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Macopá. 21 de. novembro de 2007 

DECRETO W 4668 DE 21 DE NOVEHBRO DE 2007 
O GOVERNADOR 1>0 ESTADO CO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX! I, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 
no Ofício·n° 202512007-SESA, 

RESOLVE: 
Nomear José Edmundo do Silva, ocupante do cargo de Técnico em 

Radiologia, Classe 3 •, Padrão I, penenc' .tte ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Arnapâ, para exercer a função comissionada de Chefe do Se!';ço de 
Apoio a Diagnóstico/H. Emergência, Código CDI-3, da Secretaria de Estado da 
Saúde. 

Macopá, 2l de novembro de 2007 

-Al ~o - . ~~ 
A~~ALDEZ ·~· - 1>- A 

11 Governador 

DECRETO N" 46C>9 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, dtt Constituição do Estado do 
Amapá, c/c as Leis n•s 0417 , de 17 de abril de 1998 e 076:2, de 0 2 de julho de 
2003, e tendo em vista o contjdo no Ofício n• 2279/2007-SESA, 

RESOLVE: 
Exonerar Antonio Pinto da Silva Bogéa da função comissionada 

de Responsável pelas Atividades da Clínica OastroenterolõgicafHC.o>,L, Grupo 
lll, Código CD!-3, da Secre taxia de EsLado da Saúde. 

Mocap<i, 21 de novembro de 2007 

DECRETO N° 4670 DE 21 DE NOVElo\BRO DE 2007 
O GOVERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso X.Xlf , da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc as Leis n•s 0417, de 17 de abril de 1998 e 0 762, de 02 de julho de 
2003, e tendo em vista o contido no Ofício n° 2279/2007 -SESA. 

RESOLVE: 
Nomear Fernando Antônio do Nascimento e Nascimento, ocupante 

do cargo de Médico, Classe 3', Padrão 1, pertencente ao Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, para exercer a fu nção comissionada de Respon sável 
pelas Atividades da Clinica Gastroenlerológica/HCAL, Grupo lll, Código 

Ct>I-3, da Secretaria de Estado da Saúde 

Macapá, 21 de novembro de 2007 

DECRETO N" 4671 DE 21 DE NOVEHBRO DE 2007 

O GOVERNAI>OR DO ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe &ão conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do E~tado do 
Amapá, cfc as Leis n•s 0417, de 17 de abril de 1998 c 0762, de 02 de JUlho de 
2003, e tendo em vista o contido no Oficio n• 2276/2007-SESA. 

RESOLVE: 

Exonerar José Luiz da Cunho Pe.no da função conússionada de 
Rcsponsàvel pelas Ati,idadcs da Clínica de Doenças Mcntais[CCMfHCAL, 
Grupo 111. Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Saúde. 

MocopiÍ , 2 1 de novc~t~bro de 2007 

i:.EcRETO W 46 7 2 DE 2 1 DE NOVEMBRO DE 2007 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO Alo.lt.Pf., u sando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art . 1 I 9, inciso XXII, da Constitu ição do Estado do 
Amapá, c/ c ns Leis n•s 0417, de 17 de abril de 1998 c 0762, de 02 de julho de 
2003, e tendo em vista o contido no Ofício n" 2276/2007-SESA 

RESOLVE: 
Nomear Ana Lúcio do Cunha Barbosa, ocupante do cargo de 

Médico, Classe 3•, Padrão I, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado 
do Amapá, para exercer n função comissionada de Responsável pelas Ativi· 

.-:!adcs da Clínica de Doenças Mcntais/CCM/HCAL, Gmpo lll, Código CDI-3, 
ela Secretario. de Estado da Sa úde. 

Macopá, 21 de nc:vembro de 2007 

DECRETO W 4673 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÂ, usando dns atribu içõos 
que lhe são conferidas pelo art. 1 19, inciso XXII , da Constituição' do Estado do 
Amapá, c/c as Leis n•s 0 417, de 17 de abril de 1998 e 0762, de 02 de julho de 
2003, e tendo em vista o contido no Ofício n° 22n/2007-SESA. 

RESOLVE: 
Exonerar Dé.lcio Luiz Pimentel de Oliveira da função 

comissionada de Responsável pelas Atividades de Imagenologia/CADT/HCAL, 
Gmpo lll, Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Saúde. 

Macapá, 21 de novemO~o de 2007 

DECRETO N° 4674 DE 21 DE NOVEMtlRO DE 2007 
O GOVERNACOR CO ESTACO CO AMAPÁ, USaJldo das atribuições 

que lhe são corúcridas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc as Leis n•s 0 417, de 17 de abril de 1998 e 0762, de 02 de julho de 
2003, c tendo em vista o contido no Ofício n" 2277/2007 -SESA. · 

RE SOLVE : 
Nomear Achile.s Eduardo Pontes Campos, ocu pante do cargo de 

Médico, Classe 3", Padrão I, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado 
do Amapá, para exercer a função comissionada de Responsável pelas 
Atividades de lmagcnologia/CAD'I' /HCAL, Grupo III, Código CDI-3, da Secreta· 
rio. de Estado da Saúde. 

Macapá, 21 de ' novc~r.bro de 2007 

DECRETO W 467 5 DE 21 DE IIOV!lHBRO DE 2007 
C GOVERNADOR DO E5TADO CO AMAPÁ, usando das atribuições 

oue lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Ãmapã, c/ c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

RESOLVE : . . d d -
Exonerar O~ide Correia de Souza da função corruss•ona a e 

Secretário Administrativo da E. E. Fagundes Varcla, Código CDI- 1, da 
· :;ccrc taria de 13.:Studo da EUuct.lçdo. 

PAocapá, 21 de. novembro de 2007 

DECRETO N" 4676 OE Zl I>E NO V CMDRO DE 2007 

o SOVERNAbOR DO ESTADO 1>0 MMPÂ, usando das atrlbu ições 
que lhe são conferidas pelo an. 119, inciso XXJI. da Constitu ição do Estado do 
Amapá, c/ c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, · 

RESOLVE: 

Nomear América Rodrigues da Silvo, ocupante do cargo de 
Professor de Ensino de 1• e 2• Graus, Classe B, Padrão O 1, pertencente ao 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, para exercer a função 
comissionada de Secretário Administrativo da E. E. Fagundes Vareta, Código 

_CDI -1, da Secretaria de Estado da Educaçfon. 
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Moeo.pá. 21 de nove111bro de 2007 

DEC!tETO N" 4677 DE 2 1 NOVEMBRO t>E 2007 
O 60VSINAI>OR 1>0 ESTACO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que Ute são conferidas pelo art. 119, inciso XXJJ, da Constituição do Estado do 
. '\mapã, c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

RESOLV E : 
Exonerar Maria do Socorro Almeida de Oliveira da função 

comissionada de Diretor do J. L Dona Benta, C6dígo CI>I-3, da Secretaria de 
Estado da Educação. 

Mocap6., 21 de novembro de 2007 

DECRETO W 4678 t>E 21 !>E NOVEMBRO DE 2007 
O GOVERNADOR 1>0 ESTADO 1>0 AMIIPÍ. , usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

RESOLVE: 
Nomear Maria Vaneide Moto Scntos, ocupante do cargo de 

Professor de Ensino de 1• Grau, Classe A, Padrão 06, pertencente ao Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, pru:a exercer a função comissionada. de 
Diretor do J. I. Dona Benta, Código Ct>l-3, da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Maco.pá, 21 de novembro de 2007 

l:lECRETO N° 4.679 I>E 21 t>E NOVEMBRO !>é 2007 
O 60VERNAI>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIl, 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 
Oficio n• 2064/2007-Gab/Sims, 

RESOLVE: 
Exonerar IvMílde da Silva Monteiro Dias da função 

comissionada de Gerente de Unidade de Execução/Núcleo de Proteção 
'Básica/Coordenadoria de Proteção Social , Código Ct>I-3, da Secretaria de 
Estado da inclusão e Mobilização Social, a contar de 12 de novembro de 2007. 

Macapó., 2 L de novembro de 2007 

DECRETO N" 4709 DE 21 DE NOVEMBRO DE Z-007 

O 60VERNAI>OR 1)0 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, c/c a Lei n• 0165, de 18 de agosto de 1994, alterada pela Lei n• 0387, 
de 09 de dezembro de 1997, e tendo em vista o contido no Ofício n• 028/07-
COEMA, 

RESOLVE: 

Exonerar os membro$ abaixo relacionados do Conselho Estadual 
do M~ío Ambiente - COEMA. 

Rogério Barcelos Gucrdio - SEINF - Titular 

Lúcio Nazareno Lobato do Cunho - SEINF - Suplente 

Mocopá. 21 de novembro de 2007 

DECRETÕ w 4680 bE 2 1 DE NOVEMBRO I>E 2007 
O 60VERNAI>OR 1>0 ESTAbO 1>0 AJMPJ., Usando das atribuições 

que Ute são conferidas pelo art. 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 i:ontido no 
Ofício n• 2064/2007~Gab/Sims, 

RESOL V E: 
Nomear RoSOM Aires da Silva, ocupante do cargo de Agente de 

Portaria, Classe S, Padrão m, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex· 
Território Federal do Amapá, para exercer a função comissionada de Gerente 
de Unidade de Execução/Núcleo de Proteção Básica/Coordenadoria de 
Proteção Social, Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social, a contar de 12 de novembro de 2007 . 

Macapcí, 21 de novembro de 2007 

DECRETO N" 4681 DE 41 l:lE ROVEHBRO t>E 2007 
O GOVERNADOJt 1>0 ESTAI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 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 contido no _ 
Oficio n• 2047/2007-GAS/SIMS, 

RESOLVE: 
Nomear Raimundo. Áurea Brito de Uma para exercer o cargo em 

comissão de Gerente de Nucleo/Coordenadoria de Formulação e Gestão da 
'Politica de Assistência Social, Código CDS-2, da Secretaria de Estado da 
Inclusão e Mobilização Social, a contar de 09 de novembro de 2007. 

Mo.capcí, 21 de novembro deZOOT 

DECRETO N° 4682 DE 21 DE NOVEMBRO bE 2007 
O GOVERNADOR 1:>0 ESTADO 00 AIMPÁ, usando das atribuições 

que Ute são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituíção do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0687, de 07 de junho de 2002, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 715/2007~SEbi>S, 

RESOLVE ; 
E:xonerar, a pedido, Charles Raimundo bios l..acudo da função 

comissionada de Atendente, Código F6I~l, do Instituto d~ Defesa do 
Consumidor do Estado do Amapá, a contar de 07 de novemb ro de 2007. 

MacGp6, 2 1 de novembro de 2007 

DECRETO N" 4683 tlE 21 !>E NOVEMBRO t>E 2007 
o 60VERNAI>OR 00 ESTI\1>0 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo a.>t. 119, inciso XXD, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0637, de 14 de dezembro de 2001, e tendo em vista o 
contido no Ofício 11° 0246/07 ~1>6PC. 

RESOLVE: 
Nomear Artilo.mor Pinkeii"' Uma Quintas, ocupante do cargo de 

06cial de l'olicia Civil Classe Especial, Padrão m. pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, pata exercer a função comissionada de 
Responsãvel pelas Atividades de Inquérito Administrativo/Corregedoria, Grupo 
111, Código CDI-3. da Delegacia Geral de Policia Civil. 

Moeapcí, 21 de novoalhro de 2007 

!>E 21 t>E llOVEI'!IlRO DE 2007 

O 60VERNADOR 1>0 ESTADO DO AH.APJ., usando das atribuições 
que lhe sl\o conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Consti~ão do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 0637, de 14 de dezembro de 2001, e tendo em vista o 
contido no Of'~elo n• 02%/07 -DGPC, 

RESOLVE: 
Nomear Edson Pel'eiro. Nogue.iro, ocupante do eargo de Oficial de 

Policia Civil, Classe Especial. Padrão tv, pertencente ao Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Responsável 
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pelas Atividades de Inquérito Administrativo/Corregedoria, Grupo 11, Código 
t.:OI-2, da Delegacia Geral de Policia Civil. 

Mocopó, 21 de novembro de 2.007 

]~v~- · 
ANT01f WALD~ " A A 

Govemodor . 

DECRETO N° 4685 DE 21 DE NOVEMEIRO DE 2007 
O GOVERNAI>OR 1>0 ESTAI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 

que llie são conferidas pelo artigo 119, incisos VIII, XXJ I c XXV, da 
Constituição do Estado do Amapá, c I c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 
2004, de acordo com o Decreto n• 1441, de 02/06/04, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 1150/2007 -6A9/SEJVSP, 

RESOLVE: 
Art. 1° Nomear u Major QOPMC Maria Ve.ro Lúcia dos Santos 

Souza para exercer o cargo· em comissão de Coordenador, Código .CDS-3, do 
Centro Integrado de Operações de Defesa Social- CIODES/SEJUSP. 

Art. 2° O referido cargo será considerado de natureza Policial 
Militar, para todos os efeitos, quando ocupado por Policial Militar. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapó, 21 de novembro de 2007 

Governador 

DECRETON° 4686 DE 21 DE NOVBMBRO DE 2007 
O GOVERNADOR tx> ESTAI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições .que 

lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Arnapã, c{ c a Lei n• 1.0 16, de 30 de junho de 2006, c tendo em vista o con.tido no 
Ofício n° 1151/2007-GAB/SEJUSP, 

RESOLVE: 
Exonerar, a pedido, Jorge N.~y Moraes do Cruz do cargo em 

comissão de Assessor Tecníco Nível ll, Código CDS-2, do Centro Integrado de 
'Operações de Defesa Socia.ljSEJUSP. 

Macapó, 21 de novembro de 2007 

~ 

~~!~-~' 6overnad~ 
DECRETO N° 4687 bE 21 DE NOVEMBRO DE 2007 

O GOVERNAtx>R tx> ESTAtx> DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição.do Estado.do 
Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de nbril de 1997, e tendo em VIsta o canudo 

no Ofício n° 322/07, 
RESOLVE: 
Exonerar, a pedida , Jorge Luiz 1.\onteiro de Queiroz do cargo em 

com!SSM de Chefe da Divisão de Apoio Administ.rativo, Código FGS-2, da 
Rádio Difusora de Macapá, a contar de 12 de novemhro de 2007. 

Macapó, 21 de novembro de 2007 

~~=-=": -fí'N Govern~ 
DECRETO W 4688 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007 

O GOVERNADOR tx> ESTAI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Con,;tituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 àe abril de 1997, c tendo em vista o contido 
no Ofício n° 322/07. 

RESO LVE: 
Nomear AnTonio Arinaldo Costa dos &lntos para exercer o cargo 

em comissão de Chefe da Di\~são de Apoio Admi.nistrativo, Código FGS- 2, da 
Rádio Difusora de Macapá, :>contar de 12 de novembro de 2007. 

Macopó, 21 de novembro de 2007 

DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007 

_ O GOYERNAI>OR DO ESTAI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que Ih~ sao confen~as pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
J'..mapa •. cjc a Lc1 n 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Ofk10 n° 322/07, 

RESOLVE: 

N~mear Valdes de Oliveira Pontojo. ocupante do cargo de Vigia , 
ClasseS, Padrao !li, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex-Território Federal 
do Arnapa, para exercer a função conússionada de Secretário Administrativo 
Código FGI-1, da Rádio Difusora de Macapá, ~ contar de 12 de no\·embro d~ 
2007. 

Macopó, 21 de novembro de 2007 

Governador 

DECRETO No 4690 DE 21 DE !10Vl':H8RO DE 2007 

O GOVERNAI>OR 1>0 ESTAI>O 1>0 AMAPÁ, u sando das atribu ições 
que: lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc n Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Deercto n• 0994, de 31 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no · 
Ofício n° 099/07-GAB/SEDG. 

RESOLVE: 

Nomear Deoclldes Alcides Monteiro Filho, ocupante do cargo de 
Datilógrafo, Classe C, Padrão V, pertencente ao Quadro de Pessoal .,lo ex
Território Federal do Amapá, para exercer a função comissionada de 
Assistente de Atendimento/Coordenadoria Geral de Atendimento, Código 
CD!-2, do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão, a contar de 01 de 
novembro de 2007. 

Macopá, 21 de novembro de 2007 

DECRETO N° 4691 DE ?.1 DE NOVEMBRO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art . 119, inciso XXJT, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004 de acordo com o 
Decreto n• 144 1, de 02 de junho de 2004, ' · 

RESOLVE: 

Nomear Fábio Wilson Amanajás Paes para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Nivel I, Código CDS-1, da Secrctruia Extraordinária .de 
Politicas para os Afro-descendentes. 

Macapá, 21 de novembro de 2007 

DECRETO N° 4692 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007 

O GOVERNADOR 1>0 ESTAI)O DO AMAPÁ, u snndo das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n • 1.078, de 02 de abril de 2007. e tendo em vista o contido 
no Ofício no 018/07-DIPRE/IMAP, . 

RESOLVE: 

Exonerar José Antonio Almeida Sou:ta do cargo em comissão de 
Chefe de Unidade/Unidade Regional de Mazagão/Santana/Núcleo de Coorde
nação Regional/Coordenadoria de Agendas Ambientais/ Diretoria T~cni= de 
M~io Ambiente, Código FGS- 1, do Instituto do Meio Ambiente e de 
O rdenamento Territorial do Estado do Amapá. 

M<tcapá, .. 21 de novembro de 2007 
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OECRETO N" 4693 bE 21 DE KOVEHBRO CIE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTAOO DO AMJ.PÁ, usando das atribu u;ões 
que lhe sã-o conferidas pelo art. 119, inaso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapa, etc a Lei n• 1.078, de 02 de abril de 2007, e tendo em \Ísta o contido 
no Oficio n• 018/07- biPREIIMAP, 

RESOLVE: 

Nomtar ÁgUÍnardo Coutinho Marques para exercer o cargo em 
comi.s$âo de Chefe de Unidade/Untdadc Regional de Mazagão/Santana/ 
Nucleo de Coordenação Regional/Coordenadoria de Agendas Ambiental~>/ 
Diretoria Tccnica de Meio Ambienie Código FGS-1, do Instituto do Meio 
Amb1cnte e de Ordenamento Territoriol do Estado do Amapá 

Mocop.i, 2 1 de novcabro de 2007 

DECRETO N" 4694 bE 21 DE NOVEMBRO DE 2007 

O 60VERNACOR DO ESTADO DO MV.PÁ, usando du a.tribuições 
que lhe são conferidas pelo art 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapa, e tendo em \ista o contido no Ofício n° 1303/2007-GAB/sE"n:, 

RESOLVE: 

Reláicar o Occrcto n• <4528, de OS de novembro de 2007, 
pubhcado no Diário Oficial do Enado do Amopó n• <4124, de 05 de novembro 
de 2007, que passa a \igorar com a seguinte redação: 

"o 60VEQNAOOQ DO ESTADO DO AIMI'Á., usando das atribuições 
que lhe slo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Esiado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
necreto n• 0030, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em \ista o contido no 
Oficio n• 1272/2007- 6A8/5E'Tl:, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Frnnclr-en.t do Socorro Macedo ~a:o do cargo 
em comissão de Gerente. de N11cleojCoardenadoria de Empreendedonsmo, 
Código CCS-2, du SecretlU'ia de Estado do Trabalho e Empreendcdori~mo, a 
contar de OS de novembro de 2007." 

MCC4p6, 21 de nove.,bro de 2007 

DE 2 1 DE 110V&!411RO DE 2007 

O 60VtltNADO~ DO ESTADO DO MV.PÁ. , usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do &siado do 
Amapâ, c tendo em \isto. o contido no Oficio n• 1303/ 2007-GAB/SETE, 

RESOLVE : 

Retilicar o Decreto n• 4529, de OS de novembro de 2007, 
publicado no Dl&rio Oflclol do Estado do Amopó n• 4124, de 05 de novembro 
de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"O· GOVERNACOR DO ESTADO DO AIMPÁ, usando das alribuiçOca 
que lhe são confc.ridM pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição. do Estado do 
Amapâ, e/e art, 46, da Lc:i n• 0338, de l6 de abril de 1997, de acordo com o 
Deen:to n• 1689, de 17/04/07, e tendo em \ista o contido no Oficio n• 
1272/2007-GAB/SETE, 

RESOLVE : 

Exonerar l.el!iro Bo.rroso dos Reis do cargo em comissão de 
Gerente de Subgrupo de Apoio à Comercialização da Casa do Artesão do 
ProJeto "Ações Ml!linlstrotiVdJ e FlnOIIUiros da Case do Artesõo", Código 
CDS-1, da Sccrciaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, a contar de 

. OS de novembro de 2007." 

Mdcapc!, 21 de novembro de 2007 

bECRETO N• 4696 DE 21 bE NOVEMBRO bE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapâ, c tendo em \ista o contido no Ofício n• 1303/2007-GAB/SETE, 

RESOLVE: 

Retificar o Dec:reto n• -4530, de OS de novembro de 2007, 
publJcado no Diário Oflcldl do Estado do Amapá n° 4124, de 05 de novembro 
de 2007, que pas~n n \igorar com a seguinte redação: 

"O GOVERNAOOA DO ESTADO bO AIMI'Á, usando das attibuiçOcs 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXD, da Constituição do Estado do 
AmapA, c/c a Le1 n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 0030, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em VIsta o contido no 
Offclo n• t2n/2007- GA8/SETE, 

RESOLVE: 

Nomear Ltnlrd 8orTúso do.s Reis para exercer o cargo em 
comisd.o de Gerente de \lllcleo/Coordenadoria de Empreendedorismo. Código 
CDS-2, da Secretaria de Esiado do Trabalho e Emprecndedonsmo, a contar de 
OS de novembro de 2007 • 

DECRETO N° 4697 DE 2 1 DE liOVSHBRO bE 2007 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO IIJMP.Á, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do E$tado do 
Anlap(l, e tendo em vista o contido no Ofício n• 1303/2007-GAB/SETE. 

RESOLVE: 

Retificar o Oecrcto n° 4531, de OS de novembro de 2007, 
oubbrodo no Ol&rfo Oflelcl do Estado do Alftctpó n• 4124, de OS de novembro 
de 2007, que passa a vigorar com a SCg!Únte redaçltD: 

"O 60VE"RNADOA DO ESTADO DO MV.PÁ, usando das atribuições 
que lhe aio oonfenda.s pelo art. 119, inciao XXD, da Constituição do Estado do 
Amapã, C/c art 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 1689, de 17/04/07, e lendo em vista o contido no Of'~elo n• 
127212007-&Ail/SETf, 

RESOLVE : 

Nomear Alex Robson dos Al\)os dos Santos para exct=r o cargo 
em comisllllo de Oerente de Subf!X'Upo de Apoio à Comercial.!zaçii.o da Casa do 
Artesão do Projeto "Ações Adminlstrdtfvas e fll!<ll'Cflil'a$ da Co.sd do Artesao·. 
C6dlgo CbS- t, da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo. a 
contar de OS de novembro de 2007," 

MaCdpc!, 2 1 de novembro de 2007 

bECRETO N• 4698 21 DE ROVBKIIRO DE Z0CTT 

O GOVERNACOR DO ESTADO bO AJ/tliPÁ, ll.!laildo daa a.l.tibuições 
que lhe são cor.fe ridas pelo artigo 119, inciso XXIl. da Constituiç!o do Estado 
do Amap.•, d .1.:. rdo com o disposto nctartigo 7°, ináso I, da Lei n• 0066, de 
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03 de maio de 1993, lendo em vista o contido no Ofi<:io n° 4217/07-
. t;AB/SI:,I.D. c 

Considerando o resultado final inserido no Edital de Homologação 
n• 037 j06, publicado no DOE n• 378 I, de 08 de junho de 2006, e a 
c?~sequenle convocação dos aprovados, de acordo com a ordem classifica
tona; 

Considerando, ainda, o clisposto no item 11, subitem 2.!, Anexo 1 c 
11 do E<i!tal n• 001/2005, de 01 de junho de 2005, bem como as retificações e 
complementações no Eclital n• 001/2005, de 07 de junho de 2005, 

RESOLVE : 

Art. 1• Nomear os candidatos abaixo relacionados para 
octtp<;rem o cargo de Proví.rnento Efetivo de Professor, Cl9.sse •A•, Padrão I, da 
Carreua dos Profiss ionais da Educação Básica, do Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapã: 

ÁREA INDÍGENA DE OIAPOQUE 

Fabi011o Maeial da Silva 
Marinalvo da Cunha Melo 

José Ricardo Nunes da Silva 

DECRETO W 4699 DE 21 DE NOV.EMBRO DE 2007 

O GOVERNAOOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atrib'uições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em ~;sta o contido no Ofício n° 769/2007 -DIPREIIMAP, 

M.aec.pó. 21 de novembro de 2007 

-4~~ 
-· 

Governador 

DECRETO N° 4702 DE 21 DE NOVEMBRO bE 2007 

O GOVERNADOR t>O ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em \'Ísta o contido no Ofício R0 307/2007, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Manoel Francisco Ballefro Álfaia 
Fil~o,. Pr_c~ideme da Comissão Permanen te de Licitação, pelo exercício, em 
suosl1tmçao, do ~argo de Gerente da Rádio Difusora de Macapá, durante 0 . 

rmpcdJmento do htular, no pcriodo de 20 a 24 de novembro de 2007. . 

Macapó, 2 I de novembro de 2007 

A 

DECRETO N° 4703 DE 21 DE ~OVEMllRO DE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atrtbuições 
que lhe s(lo conferidas pelo art . 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em \'Ísta _o contido no Ofício n° 718/2007-SEDDS, 

RESOLVE: 

Autori2ar Eliete Nascimento Borges, Diretora-Presidente da 

RESOLVE: 

_ Homologar o desloca.'llento de Antônio do Justa Feijão, Diretor· 
?remdente do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do 
Estado do i\mapâ, da sede de suas a tribuições, Macap<Í-ÁP, até a cidade de 
Brasília-DF, a fim de participar do I Simpósio Amazônia e Desenvolvimento 
Nacional, no período de 19 a 24 de novembro de 2007. 

- Policia Tecnico-Cicn tiflca, para viajar da sede de suas atribu ições, Mocapá-AP, 
até a eidnde de São Luís-MA, a fun de participar do Fórum Internacional de 
Gabinete de Gest3o em Segurança Pública, no período de 21 a 23 de novembro 
de 2007. 

Mocopá. 21 de novembro de 2007 

~o~ 
WALDEZ GÓ 

Governador 

DECRETO N" 4700 DE 21 DE NOVBI~BRO DE 20C7 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Est.e>.do do 

A m apá, c tendo em vista o contido no Ofído n° 769/2007-DrPRE/IMAP, 

RESOLVE : 

Homologar a designação de Valdeco Vieira de Sou:za, Chefe de 
Gabinete, pelo exercício, em substituiç:.o, do cargo de Diretor-Presidente do 
Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá, 
durante o impedimento do titular, no período d.e 19 a 24 de novembro de 
2007. 

Mâcapa, 21 de novembro de 2007 

DECRETO N° 4701 DE 21 DE NOVEHBRO DE 2007 

O GOVERNADOR DO E_STADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que Lhe sã.o conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constitu ição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n., 307/2007, 

RESOLVE: 
Homologar o deslocamento de Carlos Lul;~; Pt:reira MOJ'<lUCs, 

Gerente da Ráclio Difusora de Macapá, da sede de suas atribuições, Maeopá
AP, nte a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar do I Fórum Nacional 
de Rádios Plblicos, no perlodo de 20 a 24 de novembro de 2007, com õnus 
parcial para o Estado. 

Maeapá, 21 de novembr-o de 2007 

Gever11<1dor 

DECRETON° 4704 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007 

O GOV~NAt>OR DO ESTADO t>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são eonfe~idas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 

·.\mapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 718/2007 -SEDDS, 

RESOLVE: 

Designar Belchior Borbalho Santana, Diretor do Departamento de 
Medicina Legal, para exercer, acumulativamente e em substituição, o cargo de 
Diretor-Presidente da Policia Técnico-Cicntifica, durante o impedimP.nto da 
titular, n o período de 21 a 23 de novembro de 2007. 

M.aeap6.. 21 de novembro de 2007 

DECRETO No 4705 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007 

O GOVERNADOR CO E.STAOO 00 AMAPÁ, usando das utrib u ições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Esl~tdo do 
Arnapã, e tendo em vista o contido no Oficio n° 0457/07 ·GAB/SETEC, 

RESOLVE: 

Autorizar Aristóteles Vi011a FeMiandes, Secretário de Estado da 
Ciência e Tecnologia, para viajar da sede de suas atribuições, M.acopó-AP, até 
a cidade de Florianópolis-se, a fim de participar do Fórum dos Secretót:ios 
Estaduais para Assuntos de Ciência. Tecnologia e Inovação - CONSECTI e 
Fórum das Fundações Estaduais de Amp<li'O à Pesquisa • CONFAP, no penado 
de 28 n 30 de novembro de 2007. 
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MacaptÍ, 11 dt novembro dt zr:xrr DE 21 OE NOVEKBRO I>E 2007 

A 

O 60Vl:ANADOA t>O EST..4DO DO AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da. Ccnstituição do Estado do 
A:mapá, 

DECRETA : 

DECRETO W 4?06 OE 21 l:lE NOVEMBRO OE 2007 
Art. 1 • Fica determinado Ponto Facultativo nas rep~ções 

Públku Estaduais dB Administração Direto. e [ndireta, em 30 de novembro dt 
2007, em homenagem ao Dia do Evangélico. 

O 60VERNACOA CO esr:Aco t>O AMAPÁ, usando dos atribuições 
que lhe são con!endas pelo art. 119, mclso XXV. da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Of~lo n" 04'7/07 -6AB/SETEc, 

RESOLVE: 

Ál't. 2" Ficam excetuadas do disposto neste Decreto as 
repartições cujas ath~dades são considerados de carãter essenctal para a 
realização de seus serviços, a fun de que estes não sofram solução de 
conúnu1dade. 

Deo..ignar Iwte do Silvo Morou, Chefe de Gabinete, para ~r, 
acumulativamente e ern substituição, o cargo de Secretário de Estado da 
Cil!ncia e Tecnologia, durante o impedimento do titular, no período de 28 a 30 
de novembro de 2007. 

Ál't. 3• Este Decreto entra em vigor na data de :;ua publicação. 

Mocopó., 21 de novembro de 2007 

Mocapá, 2.1 de novembro de 2007 

lfif~ MN. ~if~vcr~ DECRETO N° 4710 C>E 21 l:lE NOVEMBRO l:lE 2007 

DE 2 I t>E NOVEMBRO !>E 2007 
O 60VEANACOR 00 ESTADO t>O AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são confendas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã. c/c a Lei n• 0165, de 18 tle agosto de 1994, alterada pela Lei n• 0387, 
de 09 de dezembro de 1997, ~tendo em vista o contido no Ofício n• 028/07-
COEMA. 

O 60V~NAOOit CO ESTADO DO AMAPÁ, usando da3 atribuições 
que lhe são conferidas pelo Ql't. 119, inciso XXII, da Constitlllçêo do Estado do 
Al:napâ, de acordo com o ll.rl. 44, da Lei n• 0066, de 03/05/93, e tendo em 
"i ata o conudo no Processo - Protocolo Geral n• 2007/58826 , 

RESOLVE : 

RESOLVE: 
Nomear os membros abaixo relacionados para comporem o 

Conselho Estodual do Melo Ambiente - COEMÁ 

Exonerar, a pedido, Moi'<:OS Almeida da Costo do caroo de 
Provimento Efetivo de Agente Penitenciário Classe 3.. Padrão 1 Grupo 
Penitenciário- NM, Cadastro n• 577936, do Quadro de P~soal C1Vl.l d~ Estado 
do Amapá, a contar de 18 de setembro de 2007. 

Nelson Fcmando Farlos Brosi11CNe - saNF - rrtular 

Silvio Herivelton Braga Borboso - SEINF - Suplente 

Maçapó., 21 de novembro de 2007 Macapó., 21 de novembro de 2007 

(Corpo de Bombeiro 

Col. BM Glovannl Tavares Maciel Filho 
'-·-

SEÇÃO DE C'ONTRA TOS E COsvOOOS.SCC/CIIM-AP 
L\'TilATOOOC'O'IiTRATO :o.~ I.J.ID7-SCC/tllllf-AP 

1- INSTRliML\TO PIUNO'PA( : 
C'ONTRATO N' ll/07..SCCICBM-AP 
fi - PARTES DO (NSTRmiEN'fO PIUNCIPA t : 
CONTRATANTE CORPO DE BOMBEIROS MU.IT AR 00 
EST AOO DO AMAPÁ. 
l'Oim!ATA.DA EMPRESA Fl:'NIX ~f.RVIÇOS 
~I'ECIALIZAOO$ l.Tl>A 
DATA Df. ASSINA 1\IRA! fll..IL~.iUJ!JJZ 
F\IND..UIEN'I'O U:GA.L: 

1 .. 1 Contplancnltll n' I OI, ~e 04 ele IIIA104e1000. 
1 ~~ n• 10 no. <1e 17dejulbode 1002; 
Ltl n' 8 666. dell.06.199J 
I .e• Complomc:núr n• I 2ltl)lí; 
O..:rcw n• 3 555. de 0810812000; 
Lei n• ~.320. de 17 de m~ <k: 196-1; 
Decreto n'2271. de 07 Julbode 1997; 

) 

lnr.INÇÓlD Nclnnahva o• 18. de 22 4: cbtmbtt> de 1997 do MARF. 
lkni>IS- iphalvtt< • c:sà oontnlaÇIO 
LA:1rf8 078,do 111091'90-Códig!Odt o.:r ... du Cunsuii\Ídat, e 
l'rolle>oo •• IJ.OOO •• ll/20071C.8M·AP. 

C"l.ÁHSUI..i\ PRlM.EIRA· OOOB.Ia:TO 
O pn:$Cftlc ínslNmento tan como oh}<:lo o coolnUaçlo de 

l:mrc-h• ...,ara~ elos 'Sa"Wt..,;QI ck li~ c~ du 
p-t~1o ~ elo COf!'O d. 8umbeir<>1 M~otot elo Antlp6 ~ ck:mal• 
-.ubt"\id.det 4a Ccwporoçlq, cum ICtnccJmtOIO de onalcri.il. 
cqu!prJDCr..tos e Cmarnetil.M 
CI..At1StltASÉ1'1MA. M VJCtNCtA 

O pRStOic toAtnLo >igert pelo perlQdo de dM: (11) 111C$CS, 

eot>l*lo da d>la de .... &UÍNIWI, con'l dickia lc:pl """' • 
publoaoçlo elo !leU cdlaiO ""Dir.o OllcW ~ Eto.aclo. lendo tnfcio c 

\-cncrmaoto em d•a de c~J~<-diente, d~end.o-se excluir o pnmoiro c 
incluiT o 611irM, podeodo - objcro de SIJ<lO<•i.,.. ptnn(\~ 
..,.,'á de lermO> addivos. * que oeja ~ o p'lllO mbuno 
em ld ech;oclo (ll>'f. S7, ÍltCÍIIJII, do úl• •' 666-'9]) 

NIO obtl- o p'lllO Ultetal estipulado. a vi~a c:oolrlllwl 
""' cxen:ici"" 1>11boeqoontes 110 da ossi~~a~~n elo 1 ltSente ifl51nuncnto 
cmr6 sujeita t condiçto R:SOiutiva, consubstanellda DI ClCJSilrleia de 
recursos &p<O'Iadof ,... respect•Y1l5 Leis Orçanl(.t\ltrias de cada 
oen:lc10, pca lleolder es respcaoves despesas 
('ÚCS\'U OITAVA · D.\ DOTAÇÃO ORCA~~TÁRIA 

As de:lpc:sas deccm:nlCS des1l: tnSU11mt11to W~>.._OII, 
totalaatao a unpo<Uru:ia do RS lll.OOO,OO (t,.nftCOOJ c 1>11tr míl 
nW) c scriiO empenhadas ll>ll&lmcntc.. l COfl(a dos ~tivoo 
crtclitoo 01'Ç'oir~cnllnos11a>qu.mtrfonna: 

No t•c:rdcoo do 2017. Jeftl <tllj!mba<la 1 ~ de llS 
JIIMO.IO Ctnu- t - eil ralo). .. lfi>,odode sob a &slt. 
li!IID'.f. ~• ~~ •• JJ30.J7 -ft!c'mUul~ 
11!1a), not• de t:m)ltnho n• _ _, do _,..)_12007, "ur 
~ em rwcd"' n>e11J:>h de RS :ZS.916,67(vlet.t c cilto ..ti. 
IOO>tctnl~a c "-"tlt rui• c K..,nla c ode crotlo-), oanfonnc o 
~ olc: desembobn rmanccim (Deurto •• o 1!13, poblca4o 
no Di i rio OOcioJ de ~laokt ck •' 39~. cbtaclo de Ol <lc '""dtO 
clt l00'7).l'lltt ~le dcsll: ltiiO\Imenlt); 

C.so oa>tTO prormv,açao elo pruo de cxec:IIÇ&o, no exen:leio de 1008, 
os rcsp«<lvoc c!Mtos orÇMIOOIArios SCIIo Cfllpenluldos, na lllnlldadc 
sob a &ale lOJJIU. ~ d_t 4n~J3$,J7-Opcaclo ok 
•lo,4c-o.l!n). de .::anJo oom "~ d·!!)OQ•>d 

CLÁUSULA \'IGtsl.\tA PRimlRA- DO FORO 
c~ ., f""1eS ~ bu ela com ... de ~ com 

moúnc11 a qulllquc owm, poo m:ú.• privi~ctíado que ScJil, pan1 
dmnlit"' Lkivult\.'i e qtiC'llik< onundtOS do JIR'<"le """tnlo 

b W!1IQ pruv. do""im hii!Crcm ÜYTCO'l<llk l*!luado. fimwn 
o prcsentt ioJtnlmCftiO on 03 ( trts ) vi.ts, dt ol)llal ~ e ro.- .. 
""""'~"de 02 (duas) lc!lanunhas. 

fa~~~luB.\t •Wioõ~~CICB-\4-AI' 

(Casa militar :J 
~--===-===-========~ 
Cet PM Bráulio Ro-;ant Gondír Cruz 
~------------------~~- ·~ 

À 

Governador 

PORTARlA 

"S 11007- CAMl/G'EA 

O Clu:fc da C11.o;a. M'~jtar do Governo do blado do 
Amapá, usando das alnt.oiçlles que lhe silo confendas pelo 
J)ccreto Govcmam.:nwl n• 00212003, de OI de JMO!'O de 2003 
e de ~<:ordo coru a 1'UI1&!ia n• 0051200s.GAB!-Ctvn., de 24 
dejnlll!lrodc~ 

R~YJ: 
Tomnr sem efcllo • Prvuto• . 

Dumo0fitwn•4126 de07denovcm ·• 

PftfC 

176 /2007- MIIGEA 

POR~RJA 

O Chefe da Casa Militar t Gov<:mo tk• F.<:t.ado do 
Amupfl, usando <bis otnbu.içl!cs QUI! lbc silo confendas pelo 
U.:..-n•lo Govemamcnbll n• 00212003, de OI de jJl1CU'O de 2003 
e de acordo com a Por'.aria n• 00~12005-GABI-CIVIL, de 14 
de ranciro de 200S. 

m;~: 
AuloriuJ o d.:slocamcnlll tios pobcl4i.s aulit.ue:. 

abouxo rdftCIOQnOO, pettMceOies 11 Potitul MtliLtlr dn r~ 
du Aln.1pa c lotadoo; ncsw C4sa Mlblllr, d.a .c« de sua:; 

atribuições, Maca~1-Al', até a localidndc de Cirill('.a-I>A, no 
pcriCJdo de 09 a 12 cJ~ novembro de 2ftl7, s sa'V~I'I dA Vice
Govcmadoria 

SD !!fcl..AQ MONTEJRO MA~. · 
sn PM DI~AAFlJ..CARDOSO l1t SILVA. CDI-2. 



' 

Macapá, 21.11.2007 

1?7/2007- C, kfliGEA 

O Chdc <b Casa Militar ~(iovcmo do f',;taJo do 
1\JnnJXi, uS~~ndo da~ allihui'i'~ que lhe :o1n ~onJcridM pelo 
O.:cr.:to Govcm~mcntal n" 002f2003, de O I do janeiro de 2003 
c de 300rdo .:om n Ponaria n" 005n005.Vi\BI.CIVlL. de 24 
de jntll!iru de 2005. 

Rf.SQI.YE: 
Autori1.ar o desloc:uncnto dos l'olieinis Militare;; 

<~b.1ixo rclatinn:lllos. perteoccntcs u Pol!cin Militnr dn Estado 
do 1\nut)l.'i c lot:.do> nc.<ta Ca..<a Milit.:lr, do ·c.!.: de s••,s 
lltribuiç<'les, M~c.;pá-AP, até cid"d~ de Rclc!m·' 1, 11os <li:ts lO 
e I I tlc tlOI'C<nbro de 2007, a serviço da Vice-Cio,·crnrodona. 

· CAP PM A LT>lNI:l. BORGES DE ALMEIDA, CDS.3; 
SD CÀSS!Q CLAY CORTE O.E OLIV IRA. CDJ-2. 

178/2007 - CAi\lVCtA 

O Chefe da C;c.o;a Mililltr dn Gtwemtl do EstAdo do 
1\map:í, uSillldo das atribuições que lht: sün C<>nfcridas pelo 
l ~crcto t.ovemamcnllll n•00212003, clc OI de joncim de 21)(JJ 
c tlo ocorJo com a l'ort<Jri" n• 01)5/2005-GABI-C.IVlL, de 24 
de janeiro de 2005. 

RE~OLYE: 
i\utori7.ar o desl~nentu do CAP PM JOSÉ DOS 

REIS CAMD.BAl A. JúNIOR, CDS.2, 1~rtcn.:c:nte ll Pulicin 
Militar do f'.stndo do /une1>â c lotado m!SL.' CaSil Mililllt, da 
!k.'<lc de suas ottihuiçõcs, Macapó-AP. a~ a ~idade ck l.lra~ília
DF, no dia 12 de novembro de 2007, fim de asscssorlll' o 
~xcdcnlissimo Senhor Go\'cmodor du e . o. 

179/2007 - ~M.liGJ::,\ 

O Ch.!fc da Casa Militar do C'l'OI'~nlO do Esta.Ju do 
Amapá, ustmdo das atribuiçllcs qll! Ut.: :;;'to conJcrid'IS pelo 
J.).xr~to Go"cmum..'tltal n• 002f200\ de O I d( janeiro d<! 2003 
c de acordo com a Portaria n~ oosno05-<iAMI-CIVJI ., d..: 2~ 
do jnuo!im de 2005. 

RESOLVE: 
, Autf>tizar ; deslocamento do CAl' PM ALDII'ffi! 

DORG.ES DE AU.fEIDA, CDS-J. pcn.,nccntc à J'olíci;• 
Militor do Estado do Atm•pá c lot<~do ncsw C as.• Milit:U', da 
,;.:de de suas alribuiçõc:;, Mncapá-AP. até cidhde de nrasilin
DF, no períndo de 13 a 17 de nown >ro ele 2017, 11 lim de 

nsscssomr o l::xc.cnlissi.l\'\o Senhor Vice- '3·.:mador. 
1-.wcapó-A.P. 12 di: to\ m ~ 2007 

1.."1 CRUZ- .L QOPMC 
CaSl Militar 

PORTARIA 
N°.065/07-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribul<;<les que tn<! stlo conferidas 
pelo Artigo so, Inciso XJII, da Lei Complcment<>r 
Estadual no 0008, de 20.12.94, e pelo Decreto no 005 
de 01 de Janeiro de 2003, e o contido no M~mo. no 
053/2007 - OAA. 

RESOLVE: 

Oes<gnar o servidor FEUSBt;RTO LOBATO COSTA, 
Chefe da Divisão de Apoio Admintstr<>tlvo, CDS-2, 
lotado nesta Instituiçã'o, para viajar da sede de suas 
atíVId~des - Macapá/AP, até o Munlciplo de Laranjal 
do Jarí/AP, no período d e 05/12 a 07/12/2007, 
a fim de tratar de a5suntos desta Inslitulç~o. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLI :o-GERAL DO 
ES'rADO DO AMAPÁ., E 21 DE IWVEMSRO DE 
2007. 

HELOER JOSÉ I'RE T 
Defen~or Púb 1c 

Pág. 12 

fevereiro de 2006: Edit41 010/06, de 20 de sete.~~~!Jro, 
publl<cdo r.c DOE n" 3856, de 08 de fevereiro de 2006; 
Editei 0!0/06 c 01!/0b. de 20 de setembro ce 2006 DOE 
n.0 3856, de 26 de setemi>ro de 2006 publi<4do r.o OOE n' 
3856, de 26 de setembro de 2006; Editei 012/06 e 013/06, 
de 10 de noveml>ro. DOE n•. 3666. de. 16 de nOV<:/1\bro de 
2006; Edilal 014/06. 24 de novehlbro de 2006, DOE n•. 
3894. de 27 de novembro de 2006, Edi!ol 015/06, de 27 de 
dezembro de 2006. DOE n•. 3694, de 27 de oovembro de 
2006; Edital 015/06 • de. 29 de dezembro de 2006, DOE n•. 

Polícia Técnico-Científica 3915. de 29 de dezunbro de 200(>; Edital Oló/07 e 0!7/07. 
l !!!!.--~~.,..""!-::..! de 24 de jonciro de 2007. DOE n•. 3931, d~ 23 d~ J•ne.ro de 
I Eliete Nascimento Boro As: -- 2007; Edital n.o 018/07 de 22 de jar.eiro e Edi!al n°. 019/07 

HOMOLÓGO E ADJUDICO. 
Macap~-AP. 2111 1/2007. 

0 
-· --·- . -'-~-'- ·-·-BELCHIOR BARBALHO E S NTANA 

Diretor-Prosldente em Exerc · POUTEC 

Ç,_Jl,f.l.J.A_ C..Pl/YII.!ili•~ 1~0t 
~C:.ESSQ; 9.000.30112007-POLITEC 
QBJEIQ; Contratoçfto de M~presa J>•ra realizar serviço de 
manutenção predial, pnra atender as necessidades desta 
Polícia Cientifica c das Seccionais dos municípios de 
Santan..t o Ut~n.PI do J~rt 
MiEB.I!.J.Bl\i Wt lf2007 
I!QR)l; 11 :oo horas 
LOC!>,L; Sala da CPL 
VAl,Qft.!.IQ!AQP.; RS 4.500,00 (quatro mil c quinhentos 
reais), por mês. 

Para o cerramo Jlc.mtório ~>m opigrafe. toram 
convidadas 03 (três) empresas cem r~mo mercadrnógleo 
peninenle ao objeto licitado, sendo elas. CONTRACTHOR 
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS L TOA. NASCIMENTO 
ARAÚJO COMERC IO E SERVIÇOS E S. S. FURTADO- ME, 
, comparocendo IOdB9. Onndo andamento ao certamt!, 
constatou-se que todas ns E mprcsas participantes estao com 
os documentos do acordo com o t>xigido no edftal. Na segunda 
lase do processo, OSlO eornlssao deu prosseguimento no 
certame f<citalório. com a abertura dos envelopes com as 
propostas do• empresas porticipanles, onde se obteva o 
5e9uinle resultado: 

1' coloc::Kia- S. S. FURTADO - ME . 
2' colocada - CONTRACTHOR SERVIÇOS E 

Et.lPREENOIMENTOS L TOA 
EnfNll. pelas ra2ócs aqui exJ>osras e 

objeli\-alldo preservar OS anos 1/lleresses da Admmistraç~o 
Pública Estadual com ncl cumprimento dos ditames da lei ~m 
opigr~fa. &ub:netemos o ret~tado ã sua pertinente apreciação 
e posterior homolegaçao c adjudicação, caso revista-se de 
efic.ácia à excelüncia d3 conduç3o, proba e transparente rios 
atos admlnistrativo3 dosta Potlela ClentifiCa. 

AComlcr.3o. 

Macnpá-t.P, 21 de novembro de 2007. 

SHEILA SILMA~OA SILVA 
Pre:;Jdcnlc da CPU?OUTEC 

Secretarias de Estado ~ 

EDITAL W. 032!2007 

RESULTADO DO EXAME MÉDICO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO OA At:>MINISTRAÇ~O 
r.c uso de suas atribuições e no qualidade de Presidente da 
Comissão Organizadoro do Concurso Público Estadual. para 

ingresso oo provirMnlo ao f.\!u9 lfili.r~~ !k...Qf~!.!!!...!!!l. 
l'olíg_g_ Militar._~-~rpg__~d' --~1!\ll!'lr'Os - . • Ml!it'!!:. 
putenconte ao Q uadro de Pc..«ool da Polícia Mili tar e do 
Corpo de Bombeio·os Militar do Estodo da Amopcí. Gonforme 
disposto no Decreto n' 2627, de 12 de maio oo 2005; Edital 
n• 001/05, de O! de junho d"' 2005, publicado oo DOE n' 
3530. dotodo OI de junho de 2005: Edital 002/05. de 04 de 
seterr.bro de 2005, publicado no DOE n• 3616. d<!tada de 04 
de ""tubro de 2005; Edital 003/05, d~ 25 de outubr'O de 
2005, publiGOdo n<> DOE n• 3629. datodo 28 de outubro de 
2005; Edito.! 004/05, de 17 de dezembro de 2005. pubUGOdo 
no DOE n' 3667, dotodo 22 de dez.embrG de 2005: Edi!al 
005/06 de 26 de dezembro de 2005. publicodo no DOE n' 
3670 dateldo de 27 de dewmbro de 2005; Edito! 006/06, 
de ll de jantiro de 2006, publicado no DOI: n•. 3685. dP. 17 
de janeiro dt. 2006; Editei 007/06, de 20 de jon('.iro de 
20rM. public.cdo no DOE n• 3689, de 23 de janeiro 2006; 
Edital 008/06. ele 26 de janeiro de 2006, publico.do no DOE 
n• 3722, de 13 de tnarço 2006; Edital 009/rM, de 06 de 
fevereiro de 200~. pul>li<ado no DOE n' 3701, de 06 de 

de 31 de ja~iro 2007; Edital 020/07. de 07 de março de 
2007; Ed•tol n°. 02V07 dt. 13 de março de 2007 e Edital 
022/07. <k 16 de março. DOE n°. 3972. de 26 de morço de 
Z007; Ed•tcl n°. 023/07 ée 13 de março. DOE n°. 3969. de 
21 de rnc>rço de 2007; Edital 024/07. de 20 de rnc>rço: Edital 
n•. 025/07. de 21 de março de 2007, Edito] n•. 026/07, de 
22 de morço; Edital n•. 027/07. de. 23 de rr4rÇO, t>OE n°, 
3972, de 26 março de 2007: Edital r.0• 028/07, de 12 de 
sc.leiT!bro, DOE n•. 4090, de 14 .s<:tentbr·o de 2007. Edito! n•. 
029/2007, de 08 de outubro de 2007 c Edí!ol n•. 030/2007. 
de 10 de outubro de 2007. 

RESOlVE: 

TORNAR PÚBUCO o resultado {Ofi~io n ° 1156/2007-
DP/PM.AP) do Exotne Médico dos candidotos pore o concurso 

publico oo odnussi!o ao CUrso ~~.f.~!I)O.S~~ !!L~l!!l..~!! 
Polícig_, MIIitoc e~~~ Sem~!'iros Milito~. conform' 
Capitulo VIII • DOS EXAMES MÉDICOS - Edital n°. 
001/2006. de Ab .. r turo. rek.cionados no anexo deste ed< tal 
e convocados otrovls dos Editeis n°. 030/2007 (PM) e 
031/2007 {BM). 

L 
Mac\<lpá, 07 de novembro de. 2007. 

\~-c.- --------. _-...,.. '\. \~ -~ 

WEIJ:NG'rON DE CARVALHO CAMPOS 
Secretário de Estedo do Admonistroçêo 

Presidente dQ. Cornfss&> 

Anexo I - E<Mol n•. 03212007 

RESULTADO DO EXAME MÉDICO 

_.....QFI0'Al - fOÚClA MIIJ:TAR 

IMpto 

Mocopá. 07 de novembro de 2007. 

( \ .. 
'- '--·....... ,, ........ '-

WB.It>!GTON DE CARVALHO CAMPOS 
Secretário <k Estodo da Adm•nistroç& 

_Presidente dn Comis<iio 

EDITAL N° . 033/Z007 

CONVOCAÇÃO PARA EXAME MÉDICO 

Apto 

Apto 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO· 



Macapá, 21.11 .2007 

"" uso de suas otribu1çô'es c ftCI. qUCllidode de Pretodcnte do 
Co~n~ssiio ~ruzadoro do Concurso Público Estadual, poro 
ingresso oo pt'Ovirnento oo ~ de Eormocaº de Of.!çlal.!ls. 
PoHcla Militar ~ _do_ C~Jl1L .. !!L.J!grnbe~!!ttgc. 
pute..centt ao Qwdro de Pessoal do Polfcio Militar e do 
Corpo de B<>rnbeiros Militar do Estado do iiii'Cipé. collfor~ 
disposto n<> Cccrcfo n• 21>27. ck 12 de mato de 2005: Edital 
n• 001105, de 01 de JUnM de 2005, publoc:ado ,.., DOE ,.• 
3530, datado 01 ~junho de 2005; Edital 002/05. ck 04 de 
SCtelllbro de 2005, publoCXIdo no DOE ,.• 3616, datado de 04 
de outubro de 2005: Edotal 003/05, de 25 de outubro de 
2005, publicado no DOE n• 3629, dotado 28 de outubr<> de 
2005; Edital 004/05. dt. 17 de dezembro de 2005, publiCado 
no DOE n• 3667, datado 22 de duembro de 2005: Edotol 
005/06 de 26 de dezembro de 2005. publocado no DOE n• 
3670, dotado de 27 de dezembro de 2005; Edital 006/06, 
~ 17 de J<~Miro de 2006, publicado r>o DOE r.•. 3685, de 17 
~ JO""oro de 2006; Edotcll 007/06. dc 20 de JQni:II'C de 
2006. publicado no DOE n• 3689, de 23 ~ JCliiCoro 2006. 
Edotol 008/06, de 26 de jcneor<> de 2006. publooado no DOE 
n• 3722. de 13 de mcrço 2006; Edital 009/06, de 08 dt. 
fevereiro de 2006, publicado no !>0€ n• 3701, de 08 de 
f.evere.iro de 2006: Edotal 010/06, de 20 de setembro. 
publocado no DOE n• 3856, de 08 de fe~reoro de 2006; 
Edital 010/06 e 011/06, de 20 de setembro de 2006, DOE 
11. • 3856, de 26 de sctunbro de 2006 publocodo no DOE n• 
3856, de 26 de setembro de 2006; Edital 0 12/06 e 013/06, 
de 10 de I'IOYelllbro, DOE n•. 3888, de 16 de no~ro de 
2006; Edital 014/06, 24 de now.mbro de 2006, DOE n• 
3894, de 27 de novembro de 2006, Edital 015/06, de 27 de 
dezembro de 2006, DOE n• 3894, de 27 de 110vembro de 
2006. Edital 015/06 • de 29 de <kzembro de 2006, DOE n°, 
3915, de 29 de dezembro de 200(>; Edito! 016/07 e 017/07, 
de 24 de jOilCiro de 2007, DOE n• 3931, de 23 de janeiro de 
2007; Edit<1l n,• 018/07 de 22 ~ Jan~ro e Edotol n° 019/07 
de 31 de janeiro 2007, Edotal 020/07, de 07 de março de 
2007. Editlll n• 021107 de 13 de março de 2007 f. EditCll 
022/07 de 16 de março, DOE n• 3972, de 26 de março de 
2007: Ed•t<ll n°. 023/07 de 13 de rnarç.o, DOE n° 3969, de 
2t de rnarço de 2007; Edotal 024/07, de 20 de março; Edo tol 
n•. 025/07, de 21 dt. março de 2007. Edital n•. 026/07, de 
22 de março; Edital n•, 027/07, de 23 de março, DOE n•. 
3972. de ?.6 mcrço de 2007; Edotol n•. 028/07, de 12 de 
sctt.mbro, DOE n" 4090, de 14 setembro de 2007: Edttol n•. 
029/2007, de 08 de outubro de 2007, DOE n° '1108, de lO 
de out"bro: Edi!GIS n° 030 c 031/2007 de 10 de outubro de 
2007, DOE n•. 4110 de 15 de outubro e Edotol n° 03212007 
de 07 de nove:nbro de 2007 

RESOLVE. 

ConVO<ar os candidatos coii'Jiantf!'S do 01'4XO deste, 
habilitados nn primeiro fiue - prova objetiw • do Concurso 
Público, obedecendo 4 ordem de classoficoça'o e de acordo 
co111 o Capítulo VIII - DOS EXAMES MÉDICOS (segunde 
fase) do Edftol n°. 001/05 Confori!IC corêncoo opontO<f<l 
otroYis do Ofocoo n• 924/2007 - DP·PM e Ofic•o n°, 
502/2007 • SEDD 

I l>A CONVOCAÇÃO: 

Os condidotos dc~rao apresentar-se no Centro de 
Saúde da Palfcio Militar, localizado no Comcndo da polícia 
Mllitor, ho doa 07 de duembro de 2007, munidos de 
docum~nto de Idenlodade. unplocando o aus.>nclo do 
condodato no rua ellmlnoça:o. 

o) O e>c<11ne onidoco S4:l'll realirodo no <Odade de Nv>a>pé/AP 

b) Os candodatos co•YOCOdo• dew.rão ~resentor se no 
locDl, doto e horóno e.specif•cados. conforme 1\nuo. 

c) Nõo ha~~eré exame mo!dico foro do local. datas e hordroos 
preest~lecodos, omplicondo o ousêncoo do tondodato na 
SUQ elominnçõo. 

XI • l>A Il>ENT'IFICAÇÃO: 

o) Somente será admotodo poro re<~lizoç& do exame rn«f•co 
o condodoto que esti~r muftodo d~ documento que bel!\ o 
ider.tofoque c.omo. C<vteoras e/ou Cidulo.s de !duotodade 
vq>edidas pelas Sccrctario.s de Seguronço, pelas Forças 
1\rrrodo.s, pelo Polieoo Millror, peJo Corpo de B<>mbcor<>s 
Milotor. pelo Mooostério dos Relações Exteroores: Cidulas 
de Identidade fornecidas por Oré!e:IIS ou Conselhos dt 
Classe, qUI! poo· l.eo federal v.~lem como documt.nlo de 
Jdentodode, como por uemplo, os do CREA, OAB, CRC, 
etc a Carteiro de Trabalho e Prtv~dincio Socoal bem 
como o úortt.Aro Nc.coonol de Hobofotaçao (com 
foto9""no), no forOM do w n° 9 053/97 

b} Os doOJmentos deverõo estar em perfeoto.s condoç3u, 
de formo o pumotor, com elare:r.a, o odenlifocaç& do 
o;ondodato. 

e) Os cotldidotos que se apresentarem sem um dos 
documentos espuoficados na letra ·a• não forao o exame 
midiCO. 

.ai- CO.S EXAMES MÉCICOS ESPECIAUZACO.S: 

O condodato <:oniiOCOdo ckverd s.;~ter-se d Junto 
Mbiico da Polícoo Milotor do Estado do Arnapé no doa 07 de 
dezembro de 2001, m.onldo dos U4111ntes exames. 

( DIÁRIO OFICIAL) 

o} Exame Pc.r'OSitalógoeo de fezes: 
b) Exame de Urono- fi!X' I ; 

e) Exomt. de Sangue: He1110grom<o, Glicemoa, VDRL, HIV; 
d} Exame de Sangue: PSII (poro candidatos do sexo 

masculino): 
e) RX Tórax PA; 
f) Elctrocordiogn11110, com laudo: 
g) Eletroe~t.falogr01110. corn laudo: 
h) Beta HCG e PCCU (poro candidatos do wco feMinino). 

1) Se necrssório, o JUIIto Médico soloeotorc! exomu 
CX>mplc:mentores. poro dirimir f!l'tntuois dúvodos. 

2} O candidat o deverá providenciar, às sUOI expensas, os 
exames solicitados ocirno e complemenl41'1ts, coso 
neus$drios 

3) Em todos os r.l<t1tneS solocitados. incluondo os ~~ 
compleme~rtaru, afim do nome do candidato, deYef'Õo 
cor.sta.r, obrogatorloonc:nte. o CSS'ir.atura do prafossoonal 
e o regos tro no órgil'o de desse upecifico do 
profossionol responsável. 

4 ) i\ portor do. ovollaçilo rnidica e da 4\/0IIaçao dos exames 
eomplementare.•. o eondldoto S&rci considerada opto ou 

· ircpto para o cxercfeio do cargo. 

5} 0$ candidatos que não oluderi!IT1 o corwocaçQo no prazo 
estobcluldo c deoxare111 de entregar os exames 
midoto$ espeeifi<:odos no nem !(um). não sCI'iio 
su~todos cl a\'Qiiaçao midica c conseq~Mc~T~ente 
perder<lo o' doi'CJtos decorrentes de A.a classofocoçao 
no Concur~o Público 

G"'~-~•••om. 

WELI~ON DE RVJU.HO CAMPOS 
Surctdroo ~ Estado do lldminostn>Ç(Io 

Presodente do CoONSsllo 

/\nexo • Edital n°. 033/2007 

CONVOCAÇÃO PAAA EXAMES MtDICOS 

OfiCIAl - POUaA MILITAR 

Doto: 07 de dUCinl>ro de 2007. 

l.ocol: Comando Geral do Polido Mil;tor I Ccnl'rc de 
Saúde de Polleia Mmt..,. 

Endueço: Ruo Jovino Dinoá, s/n, BofiTO - !Hirol 

Horcíroo: 07:30 horas. 

~I Isooc Mederros de Queiroz LoOM.Lveoo ..==J 
~ Ehllbc Morçues do SiM __ ----· J 

Mocopé, 20 de 110vcmbro de 2007 

~V/\J~ 
WELINGTON DE CARVALHO CAMPOS 
Surctcír•o de Estado do Admuvstroç& 

Prtsodente da Comossão 

CONVOCAÇÃO PARA O '1CST'E DE APTID..\0 
FfsiCA 

O SECRET ÁAIO DE ESTADO OI\ 1\DMINISTRAçiO 
no uso de NOS otMbcJoçõu c no quolodade de Pl'tlodente da 
Conlissa'o ~rnodoro do ConeUNo PUblico Estadual. para 
irgresso 40 provome:nto oo ~_51Lf._~ g_~ 
Policia Milf!2r. t ~ COI]IO de Bombc.iw, Mllo!gc 
pet'fencentt. oo Quadre de Pessoal do Políeoo Milotor e do 
Corpo de 8<>11\belros Molltor do Estado do Amapé. confoeme 
disposto no Decreto n• 2627, ~ 12 de mo1o de 2.005: Edltol 
n• 001105, de 01 de JuiiM de 2005, publicado no COE n• 
3530, datado Ol de junho de 2005; EdJtal 002/05, de 04 de 
sctunbro de 2005 publ•codo no DOE n• 3616, datado de 04 
de outubro ck 2005. Edotol 003/05, de 25 de outubro de 
2005, pubfocodo no DO€ ,• 3629. datado 28 de outubro de 
2005; Edrtol 004/05, de 17 de dezembro de 2005. publicado 
no DOE n• 366 7, dotado 22 de dezembro de 2005; Edotal 
005/06 de 26 de deumbro de 2005, publiocxlo no COE n• 
3670. dotado de 27 de dezembro de 2005: Edital 006/06, 
dt 17 de JOIIC'ro de 2006, publlcodo rc DOE n• 3685, de 17 
de janeiro de 2006; Edital 007/06, de 20 de JOIIeoro de 
2006, publocado no DOE n• 3689. de 23 de jonc:oro 200b 
Edital 008/06, de 26 de JOOOro de 2006, publtc:ado no DOE 
n• 3722, de 13 de março 2006. Edito! 009/06. de 08 de 
few.re.ro de 2006, publocodo no DOE n• 3701 de 08 de 
feverc.iro de 2006. Edital 010/06, de 20 de sctunbro, 
publicado no DOE n• 3856, de 08 de fevereiro de 2006: 

Pág. 13 

Edital 010/06 c: 011/06, de 20 de s&tembro de 2006, DOE 
rt. 

0 
3856, de 26 de setembro de 2006 publoc:ado no DOE n• 

3856, de 26 de setembro de 2006; Edital 012/06 e 013/06, 
de 10 de no~mbro, DOE n•. 3888, de 11> de novembro de 
2006; Edital 014/06, 24 de now.mbro de 2006, DOE n•. 
3894. de 27 dt. no""'"'bro de 2006. Edital 015/06, de Z7 de 
dezembro de 2006, DOE n". 3894, de 27 de Mvembro de 
2006: Edotal 015/06 . de 29 de dezunbro de 2006. DOE n•, 
3915, de 29 de dezunbro de 2006: Edito! 016/07 e 917/07. 
de 24 de janeiro de 2007, DOE 11". 3931, de 23 de JOt>eiro de 
2007;' Edotal11. 0 018/07 de 22 de joMir<> c. Edotol n•. 019/07 
de 31 de janeiro 2007: Edital 020/07, de 07 de março de 
2007; Edito! n°. 021107 de 13 de março de 2007 e Edital 
022/07, de 16 de março. DOE n•. 3972, de 26 de março de 
2007; Edotol n°. 023/07 de 13 de março, DOE n•. 3969, de 
21 de março de 2007, Edital 024/07, de 20 de março; Edital 
n•. 025/07, de 21 de fMt'ÇO de 2007, Edotal n°. 026/07, ~ 
22 de março: Edotlll n°. 027/07, de 23 de março. DOE n° 
3972, de 26 março de 2007; Edotol n• 028/07, de 12 de 
setembro, DOE n•. 4090. de 14 ttlernbro de 2007; Edit41 n•, 
029/2007, de 08 de outubro de 2007, DOE n°, 4108, de 10 
de outubro; Editais n•. 030 e 031/2007 dé 10 de outubro de 
2007, DOE n°. 4110 de 15 de ootubro: Edital n•. 032/2007 
de 07 de novembro de 2007 e Edital n°, 033/2007 de 19 de 
novembro de 2007. 

RESOLVE: 

Convocar os eondidotos constantes do anexo desde 
Edotal, ho.bihtodos no pnmeiro e segundo fose • Provo 
Objetivo e Exame Médico poro ingresso ao Cut<so de 
~ si.LOflçlol do Policia Militar a do Çorpo de 
J!2!!1btlros Militar obedecendo o ordem de clossifocao;& e 
de acordo com o capitulo IX • DO EXAME DE 
CAPACITAÇÃO FÍSICA e do /\nexo m do Edotal de 
Aberturo n9

• OOV2005 

I - bll CONVOCIIÇ;{O 

U. As Pro\lllS Prótocos de ~idade física serõo reolozcdas 
no e•dode de Mooopé/ 1\P. 

1.2. O condodoto conwcadD para o !:xome de Copocitaçélo 
ffsica, de~~ercí oprCSU~tar~S& ,.., local de prova os 07:30 
horas. 

1.3. Ao condi doto só serd pernótida Q rcali:r.açllo dos provas. 
"" rapectiv.~ dato, horório, local, conforme /\nexo I dcstt. 
Edoto.l de Conv.~coç& 

1.4. N!lo how.ró segunda chonala ou rq>etoçllo de proiiOS. O 
condk!ato não poderá alegar destor.hccimelrto quaisquer 
sobre: o realizoçllo do prow, como JUStoficotow da de sua 
ous.!ncoo. O não CO"'f''"Uimt.nto 4 proVd, quolqow' que SeJa o 
motow, ólrocterixord desistêncoa do condodoto e resultará 
no elominaçõo do Concurso Ptlbloco, 

l5. cn casos de altcraçõu org8no<M (estados menstruais, 
ondosposoções, ccllbras, contusõa. groovodez etc). bem como 
qualquer outr<> condiçilo que impossobol.tc o candidato (o) de: 
subrn&ter-se aos testes ou di.,..,.., sua co,pocidacles flsica 
e/ou orgâiUCO, não suõo lewdos un consoderação e. 
portanto, nenhum trotctmelrto difereneoodo suei conced1do 
por porte do. Co111l$$3o Examinadora. 

n - !>A IDEf'ITIFICAÇÃO: 

2.1. Sa~ntc será admitido oo local do exame o eandtdato 
que estiVer munido dt. ~ bem o identifique oorno: cortcir<> 
e/ou etdulas de identidade expedidas ~>elos Suretoroos de 
~ranço. pelas Forças Artnodos, pelo Policoc Milotar. pelo 
Corpo de Bo~ros Mil tor pdo Minost~roo das relações 
Ext~roares: cidulas de identidodu fornuidos por ordens ou 
e<>nselhos de classe, que par leo federei vofe111 CGrnO 

documento de Identidade. corno por t.Xemplo, os do CREA, 
01\B, CRC, etc .. , a Cortetra No.coonal de Ho!>ilotoç& ( com 
foto9rafío ). no forme do. Lei n 9.053/97. 

2.2. Os docuJMnlo$ devel'ilo estar em perfeotos cotldições, 
de forma a permotir. com clareza, o ldcntifie<IÇÕO do 
candidato 

2.3. O CX>r.dodato convocado poro a pn>vo de Capa<:odade 
Físico, devere! comparecer com roupa o;>roproodo poro a 
próhco daport iVQ, 

!li .. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

3.1. Os critéroos de ovalioção fa1cm porte do Edital 
de: Abertura n•. 001/2005 de OI de j1111ho de 2005, 
pu!>lioado no DOE n" 3530, detodo OI de juni1o de 2005, 
Item IX- DO EXAME DE CAPACITADA fÍSICA e /\nexo 
III- Protocolo~ de Exuuçõo. 

l_],~" 
WEUNGTON bE CAIWAI.HO Ci\ OS 
.5euetórlo de Estado do Ad onostroção 

Praidentc do Cominao 

Anexo - Ed1tlll n• 034/2007 

CONVOCAÇÃO PAAA O TESTE DE APTII>.ÃO FísicA 

OFICI/\1. - BOMBEIROS MIUT AR 



Macapá, 21.11.2007 

Do tu: 07 de dezembro de 2007. 

Local: Comando Gert1l d« Polícia Mlli'"' I Centro de 
Satlde do Policie Militar · 

Ender&Ço: Ruo Jovino Dinod, s/n. Bairro- Beiro!. 

Horório: 07:30 heras. 

r--· 

~s:. ~--· - - - --.--
51 Greyce Caroline de Silvo DiClS .. . ----
~ Daniel Sontos Coimbra ------

53 Wandu de Uma Abreu - - ----
54 Wogr.~r _Anderscn Iub _dos_Reis de l iVI"'JMntc 

55 · !la imundo Fron:isco Ferreira Neto 
1---- --

57 Eduor~~ugosto dos N":"cu_Fi_eJ ____ _ 

f--59.. 1.\or.oel Felix dos Santos Neto 

60 Douglos Ccutinno di! Sousc 
--·-

G~~·~c~ 
WELINGTON J>E CARVALHO CAMPOS 
Secretório de Estado do Administraçõo 

Presidente do Comissao 

EDITAL N" . 039/2007 

RESULTADO DO EXAME PSICOlÓGICO 

Cio 

141 

142 

144 

145 
1--· 

146 

147 
1--

148 

149 
t--· 

!50 

!51 

- 152 

!54 

155 

(DIÁRIO OFICIAL) 

{ M<>ca~, 20\de novembro de 2007. 

~~~"". . L\:-~--'"--
WEUNGTON J>E CARVAlHO C~~ 
Secretário de Estado do Administração 

Presidente do Comissão 

Anexo - Edito! n° 039/2007 

RESULTADO DO EXAME PSICOLÓGICO 

AGENTE DE POLÍCIA 

Nome 

Anselmo Jose do Cesto Paes 

Jonas Bor~ de Lima 

Ano Cilia Melo Brazêlo 

Edilene Furtcdo de Oliveira 

Je11n Franco Rodri9UeS do Santos 

Ruult4~ 
Indioodo 

Indiccdo 

Indicado 

Indicado 

Indicado 

~!crciro Pontoj11 j - Indicado 

5andernilson dos Santos Almeida Barreto 
:·-;-

Indie<>do 

Ricardo Heriwdton dos Santos Braga Indicado 

Yzobelle Cristino do Casto Socres lndico.do 

D<1nilo Silve Pinl.eiro Indicado 

Cydilena dos Chogc>s Martins Indiccdo 

Fabrício de Souza J uca tndiccdo 

Rodrigo Ju~ d?s Santos lndiGOdo 

Centre 
t5ó Luciano Cktyton Soares Dias lndkodo 

160 Elisona Sou:ta da Cruz Indicado 
1-. Contra 
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publicado no DOE n". 3990, ck 23 de abril de 2007; Ed•tal 
n•. 005/2007. de 04 de maio de 2007, J>OE n°,3999 de 07 
de moi o; Edital n°. 006/07, de 10 d~ moi o de 2007. DOE n•. 
4006, de 16 de maio de 2007; Edital n•. 007: Edito! 
008/2007. de O! de junho, DOE n°. 4019, ele 04 d~ junho de 
2007; Edital 009/2007 de 05 de junho de 2007. DOE 
n°.4021, de Oó de Junho de 2007: Edito! 010/2007 de 05 de 
julho de 2007, DOE n•. 404Z. de 06 de julho de 2007; 
Edital Oll/2007 ele 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. J>OE n•. 4047 de 13 de julho de 
2007: Editei 014/2007 de 18 de Julho de 2007 DOE 4054 
de 24 de julho de 2007; Edital 015/2007 de 24 de j ulho <k 
2007 DOE de 23 de jult>o de 2007 DOE 4054 de 24 de 
julho de 2007. Edital 0 16/2007 de OI de agosto, DOE n°. 
4063 de 06 de agosto de 2007; Editois 017 e 0 18/2007, 
pUblicados "" DOE n•. 4071, c!e 16 de agosto: Edital n°. 
019/2007. de ZO de agosto: Edital n•. Ol0/2007. de 20 de 
O!)Osto de 2007, J>OE n•. 4074. de 21 de agasto de 2007; 
Edito! n°. 021/2007, de 31 de agosto, DOE n°. 4085. de 05 
d" setembro; Editais n•. 022. 023 e 024/2007. de 05 de 
setemb•·o. DOE .n•. 4085, de 05 de setembro; Edito! n•. 025 
c. 026/2007, d~ 06 de setembro de 2007. DOE n• . 4086, de 
06 de setembro de 2007; Edito! n•. 027 e 026/2007, de 18 
de setembro, DOE n.• 4093, de 19.de setembro de 2007 e 
Edttol n.• 029/2007. DOE n•. 4102 de 02 d~ outubro de 
2007: Edit<>i n°. 030/2007, 03l/2007 c 03212007, DOE n•. 
4106, de 08 de outubro de 2007: Ed•tais n°. 033/2007. 
034/2007 e 035/2007. DOE n•. 4111 de 16 de outubro <k 
2007; Editais n°. 036. 037 e 03812007. de 26 de outubro 
de 2007, publico.do no DOE n°. 4121 de 30 de outubro de 
2007; Editei n•. 039/2007. de 19 de no\ICmbro. 

RESOLVE: 

161 Neise Rubi<>nne Franco dos Sontos 
------~--=-Inc;d;.;.ic;;;a:;d;.;0-; TORNAR PLJBUCO o res\Jitodo do Exame Psicológico 

O S~CRET ÁRIO DE ESTADO DA 162 Potrlcio da Si lvo Almeida Contra dos condidatos re lacionados na Anexo deste, convocados 
ADMINISTRAÇAO. no uso <k suas a tribuiç3u legais e em f- -------~~-----t--;:I'-'nd';:i.occo:.:d';'o-j através do Edital n•. 038/2007. habilitados "" Prova 
cumprimento os normas previstos no artigo 37, incisos I. n e 163 Erika M.orceli Alves de Oliveira Indicado Objetivo e Prove de Dígitaçô:o. aptos nos Excmu de Higidu 
VIII do Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, bern !64 Daniel Batista Mollrc Indicado e Aptidão Físico d<> concurso público pore o provitroento oo 
como "" l.A!i n•. 0883 de· 23 de março de 2005 - lei Orgânica f- · Contra • cargo e fetivo de Oficial de Polí:la. conforme Copftulo XV -
do Polícia c.,; l do Estado do Alrl<lpci, e de acordo com o Edital !6b Janilde Rodri9Ues dos Santos I ndicado DO EXAME PSICOLÓGICO - Edital n•. 001/2006 de 
n•. 001106- ScAD/GEA. pubfioodo no DOE n•. 3725, de 16 de · • Indicado 
março de 2006. relotivc à rO>lixoçê!o de Ccnco.rso Público :-1 ,;:16:;7+A:..:..:.cfa:;n:.:c:.:.i no=kl:.:o:.:Na=s:.:cic;me=nt-o~Lc"'-"pes-=-:-~---t-~" ~ 
destinado o selecionor e f<>rtnor C<Uldtdcltos poro provimento 16S I Aren.so Celino Rebelo de Arcújo Indicado 

de vogas para o cargo de ~ÚCIA E QfiCIA~ ~9 1 F11biono de Carvalho do Silvo Indicodo 
~f_f.OJ.ICJ~ do Quadro Purnan!a!.Lik.J'.!U2llLÇ.ivl!_Q_q 1- ' p· Indicado 170 Narjora ~tra •co"_nç,_o _ ______ +---,.--:--
Es'odo do Amop§. Alteração ao Edital 001/06, Publicado r.o - I ndicado 
DOE é. 3737. de 03 de abril, de 2006; Edito! n• . 002/06, de ~- Nissim Alcolumbre Jun~ .... 
10 de tno.io, publicado no DOE n•. 3760. d(ltlldo de 10 de moia 172 Luiz Co.r los Moy Teixeit·a Indicado 

de 2006; Edital n°. 003/06. de 28 de ju11ho. publicado na DOE 173 Ary César J or!le Limo Belford I ndicado 
n•. 3797 de 03 de julho de 2006: Edital n°. 004/07. de 20 de Indicado 
abríl de 2007, publicado no DOE n•. 3990. de 23 de 11br il de ~ M.iquéills Gançolvcs de Bor"..:.r.:.a:s. - - - - -+-

1
::-n-d=-ic-

11
-.,d:-a-i 

2007; Edital n•. 005/2007, de 04 de moio de 2007, DOE 177 Elton Oliveira Go~alves . 

n°,3999 de 07 de maio; Edi t11l n°. 006/07. de 10 de maio de 178 Silvio M<>chcdo Monteiro Ir.dicudo 

2007. J>OE t1°. 4006. de 16 de maio de 2007: Ed•tal n•. 007: ~1::7.::9+-=L:.::il~ia.:.n.::Ro:::be=r::ta:.:A.:.n.::t~u~ncs:::.;_~;.;,,;:S~oo~r~es~~~~~~~~~-t---r::--"-\d~iz-_c-:-~--i 
Edital 008/2007, d~ OI de junho. DOE n•. 4019, de 04 de 181 Reuber Ca;oofconte Ferreii'C fndicada 
JUnho de 2007; Edital 00912007 de 05 de junho de 2007. - - Contra 

DOE n° 4021. de 06 de junho de 2007; Edttol 0 10/2007 de 05 182 Antonio MarCia de Souto Pe!c!es Indiecdc 
de JUlho de 2007, DOE n°. 4042. de 06 de julho de 2007; 
Edital 011/2007 de Dó de julho de 2007. DOE n°. 4042 de 06 184 ê llu F4biano llcrbosc /.\11ci~l Indicado 

de JUlho de 2007, Edital 012/2007 de 07 de jult>o de 2007. tô5 ~lvio Alexandre~~ Seles Qu:·::ir.:.o.:.x ___ 1-ct::-nd-::-ico~d-o-i 
DOE 4045 DE 11 OE j ulho de 2007: Editei 013/2007 de 09 de 186 Sergio Basílio Borges Pinheiro _ __:~icad.?_ _ 
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 OI de agosto, DOE n•. 4063 de 06 de agosto de 
2007: Editois 0!7 e 0 !812007. publicodos no DOE n•. 4071. de 
16 de ag osto: Edital n°. 019/2007, de 20 de agasta; Edital n•. 
020/2007, de 20 de agosto de. 2007, DOE n•. 4074, de 21 de 
agosto de 2007; Edital n°, 02l/2007. de 31 de agosto. DOê n•. 

4085, de. 05 de sete.lllbro: Editais n•. 022. 023 e 024/2007. 
de 05 de setembro. DOE n°. 4085. de 05 de setembro: Edital 
n•. 025 e 026/2007. de 06 de seh:rnbro de 2007, DOE n•. 
406(), de 06 de setembro de 2007; Edttal n•. 027 c 
028/2007, de 18 de setembrc, DOE n.• 4093, dP. !9.de 
setembro de 2007 e Edital n.• 029/2007, DOE n° . 4102 de 02 
de outubro do 2007; Edital n°. 030/2007. 031/2007 c 
032/2007, DOE n•. 4106, de 08 de outubro de 2007: Edi tai~ 
n•. 033/2007. 034/2007 e 035/2007. DOE n•. 4111 de 16 de 
ou tubro de 2007; Edi tais n•. 036, 037 c 03812007. de 2ó de 
outubro de 2007. publicado no DOE n°. 412! de 30 dt outubro 
de 2007. 

RESOLVE: 

TORNAR PÚBUCO o resultado do Exame Psle<>lógico dos 
candidatos relaeionodos no Anexo deste, convocados através 
do Edital n•. 037/2007, habilitados na Prova Objetiva, a~tos 
nos Exames ele Higiclet e -'\ptidõo Físico - i AF de concurso 
público pol'll o provimento oo cargo &letivo de Agent e de 
Polfcla , Conforme Capítulo >N - DO EXAME PSICOLÓGICO -
Edital n° . 00112006 de Aber tura. 

167 Romeiro Guedes Rodrig,~':.:"'.:.•------l--::r_nd-::i~co-d7o-l ~8 Ederson Morte! Ferrei1·o I Indicado 

~ _A_n_d~-rs_o_n Rtrley de A l·~-~le:._ Inc:li~ 

l~]J;~~~' 
WEUNGTON DE CAAVAL~ 
Secre tcirío de Estado do Administi'<>Ç& 

Presidente. da Comi'~sõ.o 

EDITAL N•. 04<1/2007 

RESUl T AJ>O ()0 EXAME PSICOLÓGICO 

o SECRETÁRIO DE ESTADO 
ADMINISTRAÇÃO. no uso de suo:; atribuições legais c em 
cumprimento os Mrmos previstos 1'10 artigo 37. incisos I. II 
e VIII de Constituíç<lo Federal de 05 de outubco de 1988. 
bem como r.o Lei n°. 0883 de 23 de morço de 2005 - Lei 
Orgâlico do Po!ício Civil do Estadc do Amopci. e d~ acordo 
co:n o Edital n°. 001/06 - SEA()/GEA. publicado no DOE n•. 
3725, de 16 de morço de 2006, relotivo d reclizoçõo de 
ConcUJ"so Pública destinado n seleetono.r e formar candidatos 
pera provimento de vcgru: pera o cargo de AffNTE DE 
PO/.ÍcrA E OFI.fP{f..P.~~ Quadro Permanente 
de pe$~pal Civil do ~9 All!fiP.Ó.· Altero.ç<ío ao Edital 
001/06. Publicado no DOE n°. 3737, de 03 de abril. de 
2006; Edital n•. 002/06, de 10 t!e maio, publicado no DOE 
n• 3760 dotado de 10 de maio de 2006: Editei n•. 003/0b, 
d~ 26 d~ junho, publicado no DOE n°. 3797 de 03 de julho 
de 2006; Edital n•. 004/07. de 20 de abril de 2007. 

Aberturo. L:7. "'" ~-~;. '"''· 
weu~l-~ 
Secretário de Estado da Administração 

Presidente do Comis~õo 

Anexo - Edital n• 040/2007 

RESVL T ADO DO EXA.ME ?s.ICOLÓGICO 

OFICIAL DE POLÍCIA 

~o r----------Cc--nd-i-do_t_o--------~~R.-~~It~a~do-,1 ! 

t-t" Roberto Pinheiro B<Jr;;. !ndic<>do 
1 

2 Fabrício Loba.to Alencar Indicado 

3 Devi Schwob l(ohls 

4 Potrícia Bitencourt de Souza 

5 Rildo Crist ina de Uma 

~ rranir de Andro.de Borleta 
f--- -·-· 

7 Adrior.a Reis Dutra 

8 Silione Michelli Seixas do Silvo 

~ Ano Corolír.c _Bo~ de_ Assis 

10 Lucione Aroójo da Cur.ha ·-

Indicado 

tndteado 

I ndicado 

Inditado 

Indicado 

Indicado 

Indicoclo 

lnditado 

11 Ren•lda dos Santos F<sueiredo Indtcodc 
f-:-:- - - · -- ·-·- · --

12 flos1eri Pa.ntoja..So-ntos Xndlcodo 

Sergio /.\o r cus Costa dos Santos 
Centro 

13 f-Indicod~--
14 Dienny Dics Alves Indiccdo 

Frcd William Oliveira Covaltante 
Contro 

15 I ndicado 

16 Bruno T<ivora Soores Indicado -----
~ Patricia 1\klteii Vtfhcno do Lima Silve Indicado 

-
18 R~noto llotist<> do Cormo Indicado 

20 Jonilson Correo Simplíc1o Indicad4 

21 J o~son Silvo Ferreiro Indicoclo 

22 Carlos Alberto Cos1<> Contucírio Ind•coclo 
---

24 Mônico Cristino de Souzo Jomor Indicado 

25 "drionxio L.irno Gó~ Indicado 

26 Nodic A\endes Gonçalves Ir.dic<>do 

27 Samír Ferreira Atnitn Indicado ____ , .... -
28 Aline Jonuso Teles Martin~ 

Conlt·a 
Indicado 

29 ~driona de Sou:o Barbosa P1:laes _I· Indicado 
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.. 
Indicado 30 Morto Helena Ma<:h<tdo Magalh~s 

f--· 
1 31 Linara Oeiros Assunção Indioodo 

32 Ange.la Ire"" farias de Aro.újo Utzig Indicado 

33 Edilene Nascimento do Costa Contra 
Indicado 

34 Douglos Wilson de So~z<1 A.ssunçào Contra. 
Indicado 

35 ...... Geison Castro dos Sontos Indicado 

Indicado 36 Isobello Maria t>ios Maio 
1---

Contra 37 Elson de Oloveiro Souza 
Indicado 

38 Gilvono Chave$ Teixeira Moroes Indicado 
-· -

39 ~~no~ Cordoso do Cruz Indicado 
f--

40 Micnelle Figueiredo Pessoa Indicado 

41 Fabiano C<1rmo do Nasciment o Indicado 

42 Mareio Freire de Oliveirtt Indicado 
1-t-- - .-43 ~ Simone Lima Rodriguu Irodicado --

45 Rogério Robson Juca Vilar !ndicado 

46 Sidnikl Manfredo Peres de Sousa Indicado 

47 Augusto Cez3r T<1V<>res Berre to Contrn 
Indicado 

48 t>oruellc Pereiro Nascimento Indicado 
-

49 Corlos Ro~~gel Vdner.Cl Ce1rvo.lho Contr<1 
Indicado 

~ Abel Faro do Rosário Ind•cado 
1- ----

51 Diona Alenoor de Souzo Contra 
Indicada. ~ -~ 

52 Ana Girlene DiC1S de Oliveira Contra 
Indicado 

53 Luano Lidio. de Souza Indicodo-

54 Hellen do. Silvo t>uni !ndioodo 

55 EII<IJ'() Midori Ull>eda Contra 
Indic.ado -

57 Lourene Silva Freitas Indlcodo 
.. 

58 Welíngton Nunes de Souza IndiCC>do 

59 Rosangela Silw do Costa 
·•...,...-;---

Indlc.ado 
-

60 Edielson Loboto de Androde Contra 
Indicodo r--· -- Indioado 61 Haroldo Sontos Costa. 

·--
62 Chorles Wllli11m Negrõo Maciel Indicado 

63 Sondreodson Santos Pereira Indicado 
--

64 Helio de Costro Carvalho Contra 
Indocado 

65 
Pedro da SiiYO Madureira de Souza Indicado 
Filho 

·--
Patrick Luiz Gafv<!o do Carmo 

Contra 66 
Indicado 

67 Alone Isodoro. Costa Contudrio Indicado . 
68 Antonio Cláudio &rroso Lima J~nior Indicado 

~ Cristina Alvu Pinheoro Indicado 
t--· 

70 Uso~lo Regina Oliveiro Guimorões Indicado 
--· -

71 Juloana Cotta Taglialegno. Indicado 

72 Andréa Croston11 Silva Co.rl)eiro Indicado 

73 Letícia Pantojo Maciel Indicado 

~ --
Vaikeiine Soeiro Campos Indicado 

75 Sueflen Barbosa Andrade Cohtra 
Indicado 

76 V a nessa 6isele do. Luz Bezerra Paixão Indi~ 

77 Soro Faria$ Souza Indicado 
1---

Riano Valente Freire Indicado 78 

~9 Antonio Oliveira Lopes Ausente 

ao Sueli dos Santos Corwlho Indicado 
·---~~o 81 Eliane Neri dll Silva 

I-- ---·· ... 
Indicado ' 82 Jean Cor los Cordeiro dos Santos 

- · . 
Indi~ 83 t>oysc M!Jra Malcher Motta Fa.rioJ 

84 IYQI',dro Vitor de Souza Indicado .. 
85 Siii!IOI'o Limo dC1 Gomo Indicado 

!-;7 Jose dos Sontos Portilho Junior Contra 
!ndocado 

88. Raimundo Augusto Brito Pinheiro Indicado 

89 Rosa.ngela Claudia Uma de Mirando. Indoc<ldo 

90 Moehello. Brendeo Macedo Souza Indicado 

91 t>orler.e Correo &rboso Indicado 

92 Márd<1 Lydt Ramos de Sousa !ndocado 

93 t>onuso Va.sques de Oliveira Indocodo 

94 Chrastiane Moro Pa.z Sousa IndoC<ldo 

95 Márcia Cristina Coutinho Pcnofort Indicado 

96 Regina do Socorro Lopu Dias Indicado 

97 Tello Marcos Araújo do Silva 
Contro 

Indicado 

Elíon"" de Oliveira da Costa 
Contra 

98 Indocado ~~-'-

' 

I 
! 
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99 Francimorco Pinho de Sousa Indicodo 

100 Ronaldo Gdson Silva de Souza Indi(:(l(io 

101 _t>oníel V~ques de Oliveira_ Indi(:(l(io 

I 103 
-

Josívcn Alves do. Sitvo Indicado 

104 Lidiane Fonseco SantClna Indi(:(l(io 

105 Moiro Uchoo. M.o.go.ihães Indioodo 

1Jõ6 Rose1 Helena Correo Rodrigues Indicado 
--

107 Ewnilson Rodrigues Alves Indi(:(l(io 

109 AntoníCl de Souza Vert<>so. Indi(:(l(io 

tuõ Edilson Merces do Conceiçi!o Indicado 

111 J ccqueline Monteiro dos Santos SiiYO Centro 
Indicado 

112 Jueíone Santos Pena Contra 
Irldicado 

ru-3 
-

Alon Klotber Souto Ferreiro Indicado 
t-

Celía.ne Coutinho dt Sousa Indicado 114 
t-

115 J oniwldo Franca Ramos Indicado - -
116 Bruno Morcelle Rci!IOS DillS Indi(:(l(io 

116 Morcuo Vinictus de Sousa Assu~o Indicado 
-

119 Cleris!Mr de Carvalho Lima Ausente 
t- Mario Nilzo Vieira dos S<:ntos Indicado 120 

Ferreiro 
~21 Esltlei'Gidino. do. Costa Portela Indicado 

122 Silw~~ Vasconcelos Duarte Indicado 
r--

Contra 123 Rosongelo Ferreiro Gomes 
Indi~ 

124 J oelmo de Moreis. Santos Indocado 

125 Eliege Carvolho dos "'njos Indrettdo 

126 Geise Huona Ju«l de Azevedo Indíe~ 
127 Uo Soroicmo M!Jrques Indocodo 

126 Fabiola de Melo Souzo Indicado 
r--· --~-

131 Regío.ne Pinheu'o Soeiro de Siquei~o. Indicado 
r- -

Contro 132 Violeta Facchinetti Ferr<dro. 
Indocado 

133 ~111 Crtstino Felix Miranda Indoeado 

134 Fobio Farias do Silvo Contra 
Indicado 

135 Ana Lucia Tavares do Silveirc1 Indicado 
~- Indira da Síl\111 Pic<1nço &tista Indicado 
t-

Valdeco Marques Gibson Indrcado 140 

141 José Célio Ayres da Sillltl Júnior Contro 

- - Indicado 
142 Raimundo Blttencourt da SiiYO Indieodo 

143 Kllrirc Pe...,ira de Olivelrtt Indic<ldc 
L-. . -

Lt1~ 
WEUNGTON DE CARVALHO CAMPOS 
Secrrttário de Estado do Adlllinist~ao 

Presidente do Comissão 

EDITAL N° . 041/2007 

CONVOCAÇÃO PARA CURSO bE FORMAÇÃO 

: 

O SECRET ÁIUO bE EST At>O bA 
ADMINISTRAÇÃO. no liSO de $UOS atribuiçi!es legais e em 
cumprimento a.s 1\Qrm<l$ pre>ista.s no artigo 37, incisos I, II 
e VIII do Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, 
bem como no Lei n•. 0883 de 23 de. rno.~o de 2005 • Lei 
Org4nlco do Policio Civil do Estado do Arno.pd, e de acordo 
com o Edital n°. 001/06 - SE'\b/GEA. p_ublicodo no t>OE n•. 
3725, de 16 de março de 2006. relatiw a realização de 
Concurso Público destinado o selecio.nor e formar candidatos 
para pro\li~nto de vogas p<ll'a o ce1rgo de ~_.Jlff 
POÚCIA E Qfl_aAfe.JlE. POÚaA do Quadro Pmnoncnts 
de PesSOCII Civil do E~.~. Alteração ao Edital 
001/06. Publicado no DOE n•. 3737, de 03 de abril, de 
2006; Edital n•. 002/06. de 10 de maio. publicodo no DOE 
n". 3760, dotado de 10 de maio de 2006; Edital n•. 003/06, 
de 28 de ju~ho, publicado no t>OE n°. 3797 de 03 de julh4 
de 2006; Edital n•. 004/07, de 20 de abril de 2007, 
publicado r.o bOE n•. 3990, de 23 de. <lbrol de Z007: Edital 
n°. 005/2007, de 04 de maio de 2007. t>OE n°.3999 de 07 . 
de maio; Edital n•. 006/07. de 10 de rno.io de 2007. DOE n•. 
400~, de 16 de maia de 2007; Edital n•, 007; Edite1l 
008/2007, de OI de junho, DOE n.•. 4019. de 04 de junho de 
2007; Edital 009/2007 de 05 de junho de 2007, t>OE 
n°.4021, de 06 <k Junf>o da 2007; Edital 010/2007 <k 05 de 
julho de. 2007, DOE n•. 4042, de 06 de Julho de 2007; 
Edital 01112007 de 06 de Julho de 2007, DOE n° 4042 de 
Ob de julho de 2007, Editei 012/2007 de 07 de julho de • 
2007, t>OE 4045 DE 11 DE julho de 2007; Edital 013/2007 1 

de 09 de julho de 2007. bOE b0
• 4047 de 13 de julho de I 

2007; Edite1l 014/2007 de 18 de Julho de 2007 DOE 4054 ' 
de 24 de julho de 2007; gdltal 015/2007 de 24 de oulho de 
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2007 DOE de 23 de julho de 2007 DOE 40~ de 24 de 
julho de 2007. Edital 016/2007 de OI de agosto. DOE n•. 
4063 de 06 de agosto de 2007; Editais 017 e 018/2007, 
pubJi(:(J(ios no DOE n•. 4071, de 16 de agosto; Edital n•. 
019/2007. de 20 de agosto: Edital n°. 02012007. de 20 d.: 
agosto de 2007, t>OE n°. 4074, de 21 de agosto de 2007; 
Edital n•. 02l12007, de 31 de agosto, t>OE n•. 4085, de 05 
de setembro; Editais n•. 022. 023 e 024/2007, de 05 de 
setembro, t>OE n•. 4085, ·de 05 de setembro: Edite1l n•. 025 
e 026/2007, de 06 de setvnbro de 2007. DOE n•. 4086, de 
06 de setembro de 2007; Edital n°. 027 e 028/2007. de 18 
de setelnbro. t>OE n.• 4093. de 19.de setembro de 2007 e 
Edital 11.

0 029/2007. DOE n•. 4102 de 02 de outubro de 
2007: Edital n•. 030/2007, 031/2007 e 032/2007, DOE n•. 
4106, de 08 de 0\ltubro de 2007: Editais n•. 033/2007, 
034/2007 e 035/2007. DOE n•. 41U de 11> de outubro de 
2001; Editais n°. 036. 037 e 038/2007. de 26 de outubro 
de 2007. publicodo no bOE n•. 4121 de 30 de outubro de 
2007 e Editais n•. 039 e 040/2007, de 19 de novembro. 

RESOLVE: 

CONVOCAR PARA O CURSO DE FORM.'.ÇÃO bE 
POUCIAL PROFISSIONAL - Segundo Etopo. de caráter 
eliminot6ric e classifi"'tório os candídotos aprovados 110 

Primeiro. Eto.po do Cor.curso Público para o provimento ao 
eo.rgo efetivo de Oflclal ele Polícia. Conforme item XVIII -
1>0 CURSO t>E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, Edítol n• 
001106. 

PEIUODO OE APRESENT AÇÃO/LOCAUHOR~~ 

I· Os candidatos ao corgo de Oficial de Policia 
deve:r.Io COfril<lrecer no dia 05 de dezembro de 2007, c\s 
7:3011 do. manhã: no Academia de ):ntegrad<1 de Formaçõo c 
AperfeiçOOitlento • AIFA. munidos dos seguintes documentos 
original e ><erox. 
a) Carteiro. de Identido.de 

b) CP F 
c) PIS/PASEP 
d) 2 Fotografias 3X4 recente - fut>do Bronco 

r==- n - bO CVRSO bE FORMA'-"Ç'-"À:.::O ___ _ 

2.1. O Curso de for~ será realizado t>o. cidade de 
M!Jcopcô·AP. "" Academia rntegrodo de Fori!IOÇ<'Io e 
AperfeiçOQI!Iento - AIFA. 

2.2. Durttntc o perlodo de reali%Cçõo do Curso de Formação 
Policial Profissional o candidato fará jus o. titulo de bolsa 
mensal de um valor t<>rrespondente o 50'1:.( cinqüenta por 
cento ) do subsfdio mensal conforme subitef\S 3 . 4. e 18.2. do 
Edito.! d .. Abertura. 

2.3. Sendo c candidato .servidor do Estado ficard afastado 
do respectivo a~rgo enquanto freqüentar o Curso de 
ForlnOçiio Policial Profissional. senda· lhe facultado optClr 
pelo re.c:ebi~t~ento do bolsa h\ensol ou pela rernu~ de 
seu corgo, emprego ou funçiio. 

VI. Serao considerado.s aprovados no Segunda Etapo os 
condido.tos que no Curso de Formação Pohcial obhvere:~~~ 
freqüência ocodêmiC<I igual ou superoor o 90% (t.ovento. por 
cento ) do cargo horária de codll disGipr.no exigida pelo 
AlFA. bem co1n0 médio final igual ou superior o 6 ( seis) 
pontos em cada disciplino.. 

2.5 , Serão eliminados os C<lndido.tos que não obtivuel!) a 
freqüência e rendimento mínimo conforme estobelecidlls no 
subitem 2.5 t./ou que incorram em ato de indisciptJno na 
AlFA . durnntc o C\Jrso. após apuração rnedillnte 
t>rocedlrnento institucional de re~nsobilidade dll Comi~o 
do Concurso. tendo t<>mo base l.e9islotivo a Lei Org6nioo do 
Policio Civil do Estado do Arnapcô. 

2.6. Seró consider<1do aprovado · ~o curso. o condidoto que 
concluir com oproveltomento o Curso de Formoçi!o. 

LrE'G 
WEUNGTON bE CARVALHO CA~ 
Sccretório de Estodo do AdmJMistraçi!o 

Presidente do. Colllissõo 

Anexo- Edital n•. Oo41/Z007 

CONVOCAÇÃO PARA CI.JRSO bE FORMAÇÃO 

LO<:al: Academia Integrndo. de Formoç& e Aperfeoçoamento 
·AlFA 

botc: 05 de deu.mbro de 2007 (quorta-feir'llf 

El\dcreço: Rod. t>uquc de Coxias, !Jin, km 09- Morobaixo. 
Fone 3261-1275 I Fax- 3261-1279. 

I 
HOf'Q d~ apre.sentcçao: 07:30 horas 

OFICIAL bE POÚCIA 
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Indicado I 
- ----1 

,~~~~~~~----~~~do j 
Indica~ 
Indieaáo 

r"dicado 
Indlc<!d) 

Indicod) 

I ndicado 

~~~~~~~~~I~ndi~o 
Indicado 

Indicado 

Macapó. 20 d~ r"'Yetnbro de Z007. 

~o~'õ,~~=~ 
Secrctório de Est ado da Administração 

Presidehte da Comissiío 

PORTAR!,\ <'i' 227107-Sii.TRAI' 

O SECRF:T/\RIO IH; liSTADO DE 
TR.ANSI'ORTJ:S 1)0 ~:STADO UO :\,\IA PÁ, no uso de suas 
;uribuiçõ<:$ qvc: lhe s:1o conferidas: pcl(l Dc<=JClú n • 3l84, de 
08i07/2005, 

Jo;SOLV E: 

. Art. I' • D<>ig .. r o Scn-otlor JO.i.O 
TA \'ORA DA Sll. VA, A!:<ftle Adoninisto>tivo- C!Jl-02, P'"' viajar 
d1 Sei.!~ d~ ~JOS auihui~es )..tcc::tpáh\P. aré o Muniefpio c1e Catçccn; , 
com "ubJc-U\·o dé Rc!lhl.M ~upcrvisào de ob•as tlé. pn\•Ímcntnç!!o, no 
p<rl<><lo de IJ • 19109107. 

Arl. :t• - Re,~o:;am·se ns di$1lu)içô~s em 

Pág. 16 

de Núcleo de Formação do ?CO, da Se~e de suas atllbLiiçOes 
Macuroà - AP. :Mo município de LaranJal do Jari, no perfodo 
d" 16 a 18/1112007, com objetivo de pattlclpnr do t• Workshop 
sobre Pesqul•a e Desenvolvimento da Produção Extralivista do 
Vate do Jari. 

DÉ -SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
Mncapá- AP. 14 de novembro de 2007. 

Robério Alel~lono Nobre 
O<elo~Ãe~

5

d~l\lo 
AVISO DE LICIT.\ÇÃO 

l'RF.G.\0 004/0? 
. . t:" iiRéncia ~e Deserwolvimenlo do Amapá • ADAI'. pOr 
mt~rm~~.ho de su? prcgoci~a c ;mxili~dn pela equipe de apoio, 
des•gnados pelo D~reror l~cstdcnte dn A.DAP, c:on(owtc a ponarin nj). 
00~/2007, ~c 08 de fcvcrmo de .2007, publlcad• no Di:\rio Ofioio! do 
cstedo . n "950 dç 26 de feveteir.;o de 2007. ror na público, J)>ra 
-conhcamcn1o dos intç,~sados. que f::trtl h<lli~Jo na mod:alidadc 
Prcgào Prestncild, p:tr.t Cort(nta çQ!o d( s tn•íçu ttc st~uro total d:~ 
fnu• .de vcfc'UIOS ofid1is d.2 ADAP, cs1aralo a sess!n ptibliu par-a 
reccbon>enoo dos envelopes de preço c o docum,.llç3o de h•biliti!Ç!O 
prcvLSta parn as IShOOmi.o do dfa 07 de dt'ltmbro dr 2007. na 
ADAI'. 1110 ~AI. Abra.\o Peres, sín, Centro. O edital pod<:rA ser obtido 
; unto . â ComiS.$10 flc:rmanenfe de Li~.: itaç.lo, ou rnt:smo endeseço, no 
hurároo dns 07h30onin tos 12h00min e dos 14hJOonin as l&loOOmin 
hor:::ss ln(onnnÇÕI..~ e C.$C:Iarceimc:nlos scrao prcSiildOS pela Pregoeira. 

Mocapâ, 21 dt novembro ~c 2007. 
ri{ , ,; 
·_O!!tiÚ& ~.0-Q.'-llnh 

Romena Sollzi'Gc~s 
Pnp;odri 

(Escola de administração Pública ~ 
Maria Goreth da Si lva e Sousa . 

t;XTitATO DO CO:'>"J"Jt,\'1"0 rt•Ol 712007 

lliSTl lUMEN1'0 E PARTES: CO:><"TRATO OI'. PRE.STAÇ.-'0 DF. 
SeRVIÇOS •·ctcbnodo cnlrc • ~ola do Adndnl"noçâo P6bli«1 do 
Am•pol • F,,\ I', conoo COl\lll-\T>\NTE c • Y.mprt.a St•mp An 
lnd ú<trlo f "om. c Sc.-.1~o Ltd•, como CO:-.lTRA_T ADA. 

DO FUI"O,\~fF.:"TO LEGAL; O l'«•<nl' CO:STRATO. l<m 
J-:.o;ra1d\l l ~r,nt IU"t!l Art SS.'S3 (Art. 22. IH. d.t L<i S.GG6/?J, coilfôt·mc 
C'ONVJTF.nf' 014/2007·CPL'E:\ P c suas Põvr.riorco; Ah~nç~~s 

00 OUJ!i."CO: O ,1t't'S ct'Ue COJ\'TR:\ TO t~llt ~omo objteo 3: Pr-.:t.t~!;.:iu 
d~ Scr,i ço SERJCiRÁFtCO 0:\ MF.l HQR OUALIDAJJE tt fim do: 
ser utihzodu oi3S >thi!b<k< d.1 fscoln d< ,\dmi:ti~-5o l'liblica d" 

~~ '~ Atmpi !::AP.noo.oreicio d~2001. 

~quias Estaduais =:=JI ~~~;,~IL\PO (or;[CQ: o, S<"tiÍI;Os .-ompmndtm '" soguinl« 

~~li~ r: ·· _ ....... 
1
-.,....,.1 ,,...,.. .• ~.r-·r· 

l'l::"~en __ ] !__ 1--- " 

. -a m 1\lul<rlw ITspccifi<UÇÕO 1 Qu•n. ; tJnlhiri 

~ -~ho: { I I 
Valcw 

Totí\l 

o:! Bonn<r (89,0L x t30A) 05 , 62,00 310,00 
~ncte Amoras Távora Mirand~----- '----+- - _ J>!!liC<omia --'i- - - +-----

0-l \d . T om311hn: I3A 100 I 2,15 1 215 .. 00 

PORTARIA N. • 1 I Lll007·LA(.'Iil\ 

1\ OIRE1"01lA PRESIDENl'E 1)0 Lo\ROR,\lÓRLO 
CENTRA l . DE S,\ÚOE I'ÜOL.ICA, nu usu cL11 t>rcon,ç.otiva.< que 
lhe (.:Unft•u.~ n lei n ... o:n~. dt 16 04.97. t~.:~\JI3111Cili:Hin J)d O Uccrcto 
n.~· 5528, •utigu ·17, ínciso XX. de 09 fl 1()<)7 c o 0<.'\!tcto n.r. 
I ~ 12106. de UX.Il5.2006, 

ltFSOL.Vt.: 

OESICN,\R w servido«:; abauo rd:a:•C'Il.'\Jos, ax:ua 
constituirem a C.\lmis.du Permanente ck Licilu\·:!H ,Jt' I abor:th)nc, 
C entoai de S>io~c l'úbloca do i\ompó - I..ACEN. 

ffiauc Minuul:\ Pínfte:irn .. Prc;:'!lidcnh: 
E:~cqulrl t-\•1 rck:a tla SJh ·a - Srcrct:irfn 

Fra11tb C hfistian da S il"a Pt rt:fr:'l - 1\l tmhro Thular 
:"lo>llon Ollo'tlro do Carmo· Mcnohro Snplcntt 

JotJ!C do Socorro Ferrdn B:aia - Mcn,hro 1 ltular 

Martlo Ronaldo Chngns :\lorcirt • i\lcmh ro Supltnt~: 

Lindomar dos J\njus SUva. -l\le111bro Thular 
h ·iru1 Gesellc l.lm:t .. opt•s • :\1cmbro Supltnlc 

c~=d=a=p====~======~~ 

Robério AI eixo Anselmo Nobre 

PORTARIA W. 106107-AOAP 
O PRESIDENTE DA AG"NCIA DE 

DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ ·AOAP, no uoo d o) suas 
alribulçôes conferidas pele Decreto n•t475, de 04 de abril de 
201)7, e l endo em viola o teor do IAemn O 120107 • 
CGJPCOJAOAP, do 12 de nnvembro de 2007. 

RESOLVE: 
Nt 1" Aularizar o dQSioc&menlo dos 

ser,, dorc<. Ellnatdo Farias de Assis, SubgerMie de 
lrJegraçào Opornclona~BIO e Gilberto da Silva Uma. Geo en:e 

I e1I\Wõ XI?L Ú\""al -+- ---

1 

T:un."'.nho· ~- · : -~ 
05 ,\dNOÍ\"0< 9A.'\ 131. - IOG 0,85 ~l.OO 

1---1-- R.:t~'~!---!-----1------

t~:=~ta, \_:_ os C.1tT'IÍM! vari~dos, 200 
1" <In• ~Jsocllo fio 30 

dcul\V !-----· 

I O? c.,.; ... 
lk'o~n~ 

P~li~·n~ -

bmlnhcs 
•iari3t!OS:. 100 
>laodln tio >O 
e/nu PV 
l"{llicromi:a, 
\ lllnl.U\hQS 

vnr if'ldos. 100 
• lgod,lo fio 30 
cloul'V 
Póficr'n~ 

l<>m•nhn• \'3tiJdn~ 

aJsodic fio 30 
; elcm I'V 

TOTAl. 

~l ~\\1~, 
Lv~" 

Lr--~•llu~•: 
IMI1J1J0' 

-~~..;_ L_ ______________ ~~~ 

14,)0 2.900.00 

11,?0 1 1?0.00 

--- - -

t:\,50 1.)50,00 

IJ.SO 1.)~,00 

7..!00,00 

•>--' noT ,,~·Ao E. no VRf.ÇO: ~'~ dcr.pc:$.1 .. ccm1 a txc~lçAt> ~.;-~1 c 
Curllt~llv, t.:<.IITC'flo i com~ d<r.: recur.l-os O&iundui t.lo Projcto-'.~tiviQc.k. 
04. !1Z.OIIIJ1.2001.0000. Foute de Recursos: IO I Elemento " ' 
Dcsrcs;l!•. 33.90.39. ()rç.tdn no "'Ainr de: RS 7.40U,OO (sdl! mil c 
ttuatroccnto~ rcús). conforme ~Ol3 de: Hmpenhu 2007NE.002S() 
cmilid.l ~m 1311112007. qu~ ~~~:rão Hbcradtl$ n1 romlA -=xp!icit.'1d.1 t.oa 
Cronor.r:un:. ck Ots~OO!so c r lano de .\f'líc:.ç3o, per.e intcg:t.ntt 
tks.k instmmcnto 

ll.\ V l(':f:::'\ClA: () p!:lt.O d~ \'iG'~ncia St.TJ. d;a """-'de S.U:l ;L<$11U(Vr.& :l 

31 d.: d<7,,nbro ® 2007, podendo scr Jll()ff<ll}'da· law:mda-;.; ncss< 
C"olftO Uo ... 'Vmpch:ruc termo aditl\'o. c lucicb.ndo o pt.'T~odo d.: 
rrortoc;.,~Ao ~ t s: clAusu,as ecte1'T1lin3tltC~ do mcsrno .. st:mprc ~m 
at~ndiml.!nlo ilO inh.'r..:q~ público~ conforme l~cisl:•~ão aplicável. 

M=a-cap.i ... \I\ D de llow;rnbco de 2007 
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EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO 
DO CONTRATO N.• 006/2<>07 

TERMO DE RESCISÁO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DI'! SERVIÇO CELEBRADO ENTRE A ESCOLA DE 
ADMOOSTJV.ÇÁO p(/BLICA DO AKAPA E A EMPRI!:SA 
VJDA AGE!ICIA Dlt VlAGE:IIS E 1'URISMO LTDA - ME, 
NOME FANTASIA. "VJDA - AGENCIA DE VJAOENS E 
TURISMO", PARA OS FINS ABAIXO DECLARADA.. 

CLÁUSULA PRIMEIRA -DAS RAZÕES DA RESCISÃO. O 
prcllente msrrumento, rc•pnldn a rdcnda T<"OCasb.o. com 
r,!kro no an. 79 inc1so 11, dR t..ea n• 8.666/93, 1t pru 111 do 
dort 01 de outubro de 2007. em race do CON'l'RA'T'AN1'E 
a.bnr ra!fncia dn empresa por ntt-essidades, Cirwncciro& e 
não poder atender us drmnndu ela EAP. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JU:HÚNCIA AOS DIREITOS 
RESCISÓRIOS \ rc•d""o Mil &J\A$I.ada nan I" odtl7 
•·-t-nhurn ónus ..s. pnrle~ 

CLÁUSULA TCRCELRA -, 1'1cnm cxt10t.u todar. AR 
obrir.,nçõc~ pari\ com .b p.Jrtc•A.. 

CLÁUSULA QUARTA - A DATA DA RESCISÃO: A 
prcscllte rescisão durar d, ~ portor de OI de nlllubro de 
200'/ 

Mnrnrul AP 01 de outubro de 1007 

Maria ~ll.S.a 
Dar<t 1· f'reoidtmr e 

rln Escola de Admu "''~"o PUblica do Am.~p~ 

UNIDADE DE CONTRA TOS E CONVENtOS 
EXTRATO DO CONTRATO N.O 020/2007 

CONTRATO Qllé en1re 61 colebram o INSTITUTO OC 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ 1! e Empro"'l F 
R S. DE MEDEIROS.EPP, paro o fomecimenlo de alunentaçtao 
preparada tlpo lanche, paro os t ns nele declarados 

ClÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL 0 pr8S<IIIIe 

CONTRA TO. cem r86P&Id0 Leoa· no Processo ...otatóno na 
Llotlal;tlade Tom;oda de P~ n t 0812007-CPLtiEMOAP, 
deWI~mente homologado pclo{a) Sr (a) Oiretot·Pr8Sidento do 
lnsbtuiO de Hcmata<og~a • Hemotet3plil do Amapá • sob • Meta 
do d.sposto no M. 22, § 2 • da Lei n° 8.666193 consohd3da. 
Pnx:esso 18.000.1!>51200/. 
Processo desmembrado 18 000 22012007. 

CLÁUSULA SEGUNDA DO OBJETO: FornecímeniO de 
oi mentaÇ3o hpo lancho prepa! neto pare doodoles de sangue e 
eventos dos doadoles do lnsrclllo de H~motot()Jio e 
Hemot•rap"' do Amapá. em conforn'Odade com os Anexos I loto 
I anexo d e 111, da TP-OMI7-cPLJHE•AOAP. pa·~ n•egr
deSie lf\Sit\lmento iiSSIIII com a proposla do licll2nle vencedOr 

CLAUSULA TERCEIRA - DA 111GENCIA: Este CONTRATO terll 
duraçllo de 12 moses a c:onbr da dala de sua assoNtura. 
podendo ser prorrogado por lgua•s e sucosslvos perlodos, dasde 
Que oonfogurado exp~essomente o Interesse da CONTRATANTE, 
monife1iUldO com anteoe<:lêncla do 30 (trinta) dias ele sou tél1'!1ino. 
Esto conL-ato podorá tor suo duraçAo prorrogada oom vistos a 
obtenç!o 4e preços o condiçoes mais """'OJOSOS parB a 
3<lmni:wação. bmttadtt o SM..Ynon meses. m<ld•an"' o 
autocrzação da a1110ndade ~upenor.(IICL57 da le1 8 666193 t 
.:lltorações pOSteôo·es). de<tendo ser Obedecido o limu, da 
mo<llllodade de iõotaç<lo que a aiQIOOU 

CLAUSULA QUINTA OA DOTAÇ)IO As de$tleSaS com a 
e.ecuçllo dCSI<I CONTR ... TO no Valor Total Esbmado de R$ 
5G.600,.00(scssenta e seis mil o $eiscentos reais), conerao â 
conte da Fonte 107, Prog~ama de Trabalho 10.301.0161 Z439, 
Elemento de Despesa 33.90.39, sendO empenhado cniclolmente 
o vator de RS tO.OOO,OO(doz mil rems). conforme 2007NC001Q7, 
dovondo ser provldendndo dooeç&o pa<a o exerc:lcio seguinte. 

JõÃÕ~LV~_:_ Oi=~e~:1fl/HEMOAP 

J 
Alba Nize Colares Caldas 

PORT AAIA N" 01912007- GASIPROCONIAP 

/1 DIRETORA J>RESW.ENTE Do INSTITUTO DE Dlif'ES/1 DO 
CONSUMIDOR 00 F..ST /1 DO 00 /I MA PÁ, no"-"' do MIM 
ntribuiçlles que lhnJo çoo(erídas pdo Oeertltl n• 1941 de 26 d .. bnl de 
21Jtl7 

Art. 1• • 0.0.'6N" os ~<~"ldof<r NilSON DOS SANTOS FONSL'('A -
F,...l de Consumo- FCI-1, JOSE; t..UIS SOARES RODRIGUES - Chtfe 
do Urudade d< Ma:erial c Patmn6nao • FGS-1, JOSE JORGE DE SOI.ílA 
- FascaJ de Consumo • fGI-1 e Manoel Magavc NatArio ;; Motorista 

( DIÂRIO OFICIAL) 

Oftt;Jal, deste lnstiuno, J*'l \'ÍSJ:uem d• "i'edc de ruas ottíbtnç&es.. 
Macapâ/AP, até o Mun1cipin de C•l~oe. nc perlodo do 19 • 21 de 
novernbtO de l007. o fun de rcoiiZ310m Olicino rcfermtt to ProJOLO 
• Procons nas Escol"'"· 

GAIIi''l:TE DA DIRETORA PRFSJDENn: DO 1!\STm.rto DE 
DtFI.SA DO CO.'\SUMIDOR-PROCONIAJI tm M.upo-AP, 1• de 

-·l~.t~cJ~~ 

Ponaria o• 057/2007/GfJJJ 
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE PESOS 

E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ, no """ da 
cornpetêncl.3 qu~ Ute outorga o artigo 3• da Lrl OMa/92 c 
lendo em vt>;ota M a!J1bu1Qôes legais que lhe ~o 
con!enôas pelO Dccrrto o• 4239/2003 - OEA e PortaJ1a 
n• 080/2003 -11'/METRO; 

RESOLVE: 

Autoruar 011 ...-rvldores Raimundo Gawtf:nelO 
de So~tta - Dlrdor T~cntm Qperadon..'\1 e JlonUdo 
Alltotl.lo Alltelrno Nobre - Chefe da AgtndJ Rrj!lonal 
tle Sant.'llla a Re d.->locarem da Sede de auas 
All:lbutçõcs em Mae<~pá·AI> nt.! a Ctda<k de <.:urtUba -
PR, no período de 18 a 23 de novembro dc '2007. para 
t>.">rtldpar do Congresso lntemaC!nMJ de MctroiOfllt• 
~gal e do Encontro Tem~co Anual d:l DIMEJ. e IWMLQ. 

Informando ainda. que as dr'<J)nas sctão 
n rsteadas pelo IN'<fET'RO. 

~ C1tnd.l. registre-se e rumpt8-~. 

Maa.pa- AP. l4 de novembro de 2007. 

Alclr~ampcúo 
Diretor ·cr~ ~PEM/ AI' 

PortariA,.. 058/2007/G.All 
O .DIJU!:TOR GUAL DO INS'JTrUTO D~ PESOS 

E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ oo uso da 
competbtd:~ que lhe oulOTga o nrtJgo 3• d.'\ Lei 0048/92 <: 
lendo em vtsu ~ atrlbuiÇOe$ legais que lhe são 
rorúertdas Jlt'lo ~to o• 4239/2003 - CEA c Por1ar1a 
n• 0801:.!003 INMETRO: 

~OLVF.; 

Dcsl,ttnnr Janderaon Fernandes P. do AmAral
Subl(emlte de Projetos - código CDS· I pru-a C:XtlUr 
cu.mulaU•'afll('nle e em aubstltnlçâo o Dlrt'tor Ttcruco 
Opetactonal o6dlgo f'05-3. durante o lntpedunento do 
rcspecUvo Utulat Ra.lmanc1o Gaud!:nc:lo da Souu. que 
se afastam J)3fll Jlart!C1par do Congresso Jnu:m.,clonal 
de Metrologia Legal e do Eoconuo TécnitlU Anunl d:l 
DIMEL e RB!IILg. ua Cidade de Cunuból • PR. no 
período de 18 11 23 de 110\'cmbro de 2007 

~ ~nc:la, regi.">tre-sc e rumpro -se. 
\1at:i!p.1 -IIP. l4 de novembro de 2007. 

Alctr ~mpalo 
u~ret.or ct;r;n;M tAl' 

Portarle n•. 059/2007/GAB 
O DIJll;TOR GERAL DO JliS1TlV1'0 Dlt f'ESOS 

E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ. no u<.o da 
compelénda que lhe oul«~ o ar1Jgo 3" dJI '"' 0048/92 e 
~ndo em \1:lta a' tU.rtbul(:{lca l~s qu~ lhe sAo 
confertdas pelo ~to n• 4239/2003 - CEA c ""rlarta 
,,• 080/2003 - lNMETRú: 

RI';S()LVE: 
DesiWIM Marloll AhdGn Laeud& Subgcren~ 

de Proj.-tos có<Ugo COS.t. para ~T~T 
<'umulaUvaJll<!nU: e em ~uboitltulçâo o Cbefc d., A4:ê:nda 
Rc~o.al de ~~~~ma - código FGS 2. tluranu: o 
lmpcdlm..'fllO do respectivo UtulaT Ronll4o Antonio 
ADeelmo l'fobre. que se afastar.1 pam purtlelpar do 
Congresso lntcmn(t.On&l de Met.to~oG~a ~gal e do 
Encootro Tc'<'flfoo Anual da DIMEL e tffl\1l.Q. na 
Cidade de Curtllb.~ Plt no pedodo dc 18 a 23 de 
novembro do: 2()()7. 

De cttn<'la. reglsfre·se .- curnpra-5e. 
Mal'l\pá - 1\P, I 'l de nD\~rnbro de 2007. 

0=~1::~ 
Portarle o• 061)/2007/ GAB 

O DIR!:TOR G!:RAL DO INSTJTUTO DE PESOS 
E MEDIDAS DO ESTADO DO AllAPÁ. no uso da 
compelênc:t.1 que lhe outo<RII o arUgo 3' da Lei 0048/92 e 
tendo tm V1St(l 011 1\ lrtbutçôes legais que lhe 6.10 
cooúel'ldas pelO ~<'feio n• 4239/2003 - GEA e Portalia 
n• 000/2003 -lNMETRO: 

RESOI.VF.< 

AutoriZar 08 ftCMdores Glaobc:r Mtce<lo Y'rulo 
- SubgerenU: de Projétos c J~ Slmoo de 6o.a211 da 
Silva - Especlóllbta em Metrologia ~gal NM. a se 
des.loca.r.-m da Sede de suas atrfbul(óc:s em Maca,pã-AP 
111é "Cidade de Po<to Alt:g)-<:-RS. no per1odo tle 19 n 2,"\ 
de novembro d.- 2007. para panlcipar ~~ trelnamettt.n!l 
na ãrea da metrolo~ le~ 
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lnfonunndo dlnda. que as de.\pe$.1' '>erao 
cus~d.1s pelo INMETRO. 

0(: cltncla, regt~-~e rtunpr-.1·6e. 

Macapa- AP, 1:i14~dc ':=bro d~ :/.007. 

Alclr J>4ÍO 
Diretor D'E).{/N' 

fX'me\ TO 00 CONTRA TO N' 002 '01-1 Cl'\!LQ 
·CONTRATADA: FOIFICA ENGENIIAIUA 
• DO OllJETO: O objrto do pr....,lc I I('IT A(' ÃO ~a cnnunaçfio 
d• sed< rtglonal do ln•tlturo d• l'cso• c .\lcdlcla. do Eunc!n dn 
Amapi, ... acordo com • documcOti(Aq .,. n •. Ot~ • 16l ... 
Elf'CCIIluçO<t Tkoku (IJ1. 16 a 62) • dlmalt Anuo• do li:dltlll d< 
Ucuçllo por COr>tORJÜ:.'iCIA a.• 001110<17, ~m como 
proposto dt fll. 6l.la 683-
·fl!i'0,\.\1E\ TO L EC AI..: Art. l.l, I,-,- do L ti •• 8.666. dc 11 
d<Jehoc!tt99.}. 
• DA QUANTID \DE, DO r"RECO E DAS C'O\DIÇÓES DE 
I'AGA)If\TO· 0 CO'ITRAT'\.'Ill: p~a.-6, r<los 1<1'\.,_ 

ercth·omHit tururacl<o .. l CO'oTRA TAD \,o lmpoiÚorlo d• R$ 
l.o70.414,SI (Doi< 'l>!llht>ts, 'lutat• \lU Q .. lroc .. tos • Qu,.tor.« 
Rt•ls t ClnqUtllta to l 'm Cnt2vos)1 J' lrtçlutns ren•mtnlll, m.io-
dc--ob.-., htsURI011 iR1pOUOI, t"ftU'JilS f hJrJI'O&t IJ)Ó' allrOV3('40 
pelo Cit~•tnlt do CO:-ITRAT.o\,'~Tf':. 
·DA IJOTAÇÃO OR«;AMI::N'TÁIUA: 6.1- e\ 11.-pna<ntll too•~ 
nttu(lo do pr01tntt contrato, f de R$ 1.070.414~1 (Doh 
MUIIr(l(tl Seunt• Mil Qwlltocauas t Qwatortt Rcab- t' CbtqOtnta 
• Um Cmu•••>· )6 l<8do sido tmltlda ""ot• <1c E"'pnllo Glont 
a."l007NEOO~S7 no ,.,.lor d< RS 14 t.6<0,2S (C' .. to • Quutnl2 e 
Um Mil, Sd•crnloo • Qnrmra R.uh < VIII< (toto•o•l p3rl o 
cornak rw·<ltlo, ao EltmnlO <k d<~pt>l «90-SI - l'oat• 
02030, P"'l""'-' dt Tnoinlho I~UlOOOilOOIOOOO. • qual Jrj 

c:ustrar • l"lmdrl nap1 dt ob~, tontonnt croaos.rama 
t•l:~bdetldo. untJo Q'lt •s th:mals dc11pnu ('Oiturda~ tm outro 
trtrt&ciO urJo cuifud:b por orçamentos fl1urt\"-
. DO PRAZO: O pruo pua tucu(IO do• "rviço., obJtlo do 
prtnntf Coatrato, t de atf JOO (ll't:uG.toJ) d(at "'rríOO~. • tont•r 
rb dtt'll dJ uslnatwra do prtnate Cootnto. 
· SIC\'ATÁRIM: Ptl• EDJF1CA ENGE;.'iHARlA • ROBF.RTO 
LUIZ. CHAVES DI' SOL'ZA, 56do.proprl<1,rlo, ptlo ll'l'I -AI' 
- ALCIR ~AR\' SAMPAJO - Otrrtor Ctrtl t JOSÉ. DE 
RlBAMA.R DA ~11 VA P. S ILVA, Olr dt Admlnbtroçlo < 
fllluçu. 
.I),. TA DA AS~Il'AT\JRA: 14 dt ao•tm~a llrl001. 

Dlrtcor 
COI\T 

11(tc 

(PODER JUDICIÁRIO) 
@:bunal Regional Eleitoral =:J 
Des. Canno Antônio de Souza 

I'ORTARIAN"62~~ 

O PRI~~IOI N r r r~ I II(IBUN/\1. RF()ION/11 [I f 1 rc1RAL DO 
1\ \IAM,"" U>o ~. ",.' Dtrobu1t<X•I•~" dtfono~u; r<la"" 16, XI. 
do Ket~utttnft! luh:rno dt:st.:t Cone. t 1enJr1 c-rn "'~101 " cnntrda "o 
OfrrH\ n• lMI f!OOl - Gotb JUIJ':) /' lüftol e no 1ttort.ar1u n"" 
~~·nl21l1l' n.\P. 
lvtbKie~.nd•" t,~· • rlrJ Kt· .a Chtn.uoc n.,,.,, R.blo" 1 thl- J;,un 
Hc·ttl.I!'.JJ d:a I 7n•..: t•-.:Jio!W"al sedlfWfl rw \4\J'\I .. tf!IO \k; l..:u"Wt 3J do 
.l.>n <"'<><c!.: l.~'\'11 no l"'uodode Uilv•f.A- 1112lln. 
(M,,Jfô'r,;u11Ju n of.lUJtmt"'l.~ JJilr-.:1. tn·~'"' dr s:tt"tde e parur J.u dta 
02 J01()()7, «.h .. • Dr \"".1lc1t t..íar\olte qatf ttom.&U JUnl(l no fJAP. 
alrnC>Yu P 1\ u' )122~!~007-lJAr'. 
Rf'><.ll VI 
An I"· Oh~:~o,hr..tr. a :.uh)ttw.çan d.\ Ju11e ~ lc:lfnrn l dit 7' .lvna. pchl 
Juom de llor"''" Orn I'AitliNI' K~UIN/1 Dr "lGRfiROS 
i AIIRI\1 '111 M'~ ~o Tnhunal de Ju<O~a .lo• bu~u do 1\m;opa. "" 
"""""''d.: 22JIO o foll.ll;:!~\)7 
,\r. 2"" Pohh~'"'·~ é rquslte·.sc 
<..i~tT""-."~ dR ltrn..!Cif .. ltt do fr1bwW RqaOnOI t:1.·1uw:~l do.Aaa~ 
<m 13 d.: ""·<.,b<o .k ~007 

( ~ ll><><mlv.tr~,v CARMO A" fV'IIO I)F SOIJlA 
P.r~.OU.te-

PORrARIA ~·óJ6n0()7 

O l'ltF.StUhl>. TI! f)() TRIIJUNA.l RFGIOMI l.iLFITORAl 00 
'' \11\P,\ nu U5fl ~ .. atrobuoçt.ts l<:~••s que 11"' '1.11• r<ll\fero.t.< pdu 
An to. ~XXII. do Rc"'metlto 1htanudc:\UI C' ('I c,. c tcndotm vuu o 
can~o~or><• r 1\ n•O'~. ti3S>< IX.!>'OiúeuiVJ<lo<nh n n-136&':!001., 
Rr.~ot Vl 
Art 1• O.S.·~o~r o '<t•ldor JORCi~ CARLOS lliSTOSA 
J11<:00"" Tt<:>~~eo Jutlociano do (J<sldm Ffeto\11 d<• Tr>bun>l de 
JuUJ~I d\' Ow'tflll' ft'd('Dl t TcrniOf•OS. C\:)fft Nu-,."&\ pu~ .. •)UI"I3 NSl4 
Cl'li"U. Ultf'r\0 fiã4.411 do C'onltalu n• OUI(l{X)6t \c:ld'Fodn cmn: este 
Trt~u""t • n ~'"P'CSJ L A7EVI.OO PrRF'IRA-Mt::. cuJr> oh1<'10 c • 
carh."'C.)$àu. rnt l'~e .A..cginnal. do u::.o de 111st~lt~·Oc'ó 1i~1cas. 
''"'"'"·'d" "" '"'"'' do cdofK:io·$0!1C d~ TRIJI\P d<'>hnado.~ "" 
luntiC'If'lttnlC"nto ~~.: refcltónoltanchonere. na tbnna do .Art 07. 4b: 1.e1 
~ 8 ~' l.ct cJr I IC.tt:aç-õcs e Cmuwtos, tka.ndu de~htukl'-> " 
u.·n-.l(tr ,,,.,,,, Ucnrt-ijlle d~ J<esu$. de-.taz\AI.t.l pct .. rnt .. :t"PII J) .. 

'""~ ,,. 
!\11 r btJ ftl fbtll tn!ra em \ fctor ntsu daLl 
.'\rt V' Put-hq\M;•)C -

(...bfnt'U' da (-rrud~·r-.; 1 d~ Tnt--.m~ RcgiOMI t lt ora1 do'\ ~tro3J;a. 
em t 1 t.fc "'''t~hro d~ 20fJ7 

rllan •• .,..mlvnr . ..Jc~ r ARMO ~NTÓ\10 O~ ~Ol'l~ 
rRrslnt:NTF. 
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Cartório Eleitoral d" 1()11 ZoM- M~capá Parágrofo ionico- A votação terá inicio .1s 08·00 hori>S c encorrar· Fre~as Trajano de Souza alegou a lncompetóncia do TRE-/1P 
Se ·á ns17:00 hora"' 

Edital n • 238/07 

PRAZO: OS dias 

O ' or. MARCONI MAI~INHO PIMENT A. MM. Juiz 
Etekoral da 10' Zona de Mace?il. em exen::te.o. usando das 
atóbulçõc~ que lhe são confelidar •. ele .. 

FAZ SABER. a tcdo~ quantos virem o l)fesente 
EDITAL OIJ dele conhecimento !~Verem. ~m cumprimento ao 
dlsp0$to no art190 'Z' do Provim~nto n.' 00:199-CRE/AP. dand~ 
ciéncia aos interessados, que os otcaores abaixo r"'xionados, 
Imo seus liMos Restabelecidos em virtude de e>runçao da 
punibilidade doclarada por ser.ter>ça ltar.snada em julgado, para 
que, querendo, apreserrtem contest~~o no p;~>.o do 05 (cinco) · 
dias. Autos do Restabelecimento de Direitos Politicoc - Por 
Ex1inçao Criminal n.' 6.2D7/D7 

C 'élcJtorcs 
~MUNDO ~s=ER='a'=to'"'rc-:.t"'EN"'D"'E"'S::--

0&5 2689222577 

Art.2• ~ S<lmente terão direito a votar os eleitores das 66~'~ 75• 94a. 
160' , e 225• Seções Eleilornis. que f.guroram em sijuação re9ut..; 
alé a data do fechamento do lote do RAE n"012/2007 e OI 312007 
nos tennos do oficio n"224/07 desta 10• Zona EieJtoral. ' 

Art. 3" • A consult;~ pebisc~âria será realizada através de um as 
e letrônicas das quai~ constarao - 01 "SIM" o 02 par.:J " NÃO" 
precedidas da segUinte pergunta- " VOCE CONCORDA QUE Á 
COMUNIDADE DE SANTA LUZIA 00. PACUÍ SEJA 
TRANSFORMADA EM DISTRITO?" 
Parngrafo único - Os sõstema3 eletrónocos de votação e apuração 
ser~o elaboradOs pela CoordenadOria de lnformáti-..a do E Tribunal 
Regional Eleitoral. sob a supenli~o dcsla Zona Ela~oral. 

Art: 4" • Desde esta dal~ e ate b vOspera da consulta, est~ Zona 
Ele11oral d ivulgará. através de emissoras de radio e tolevfsno. nota 
of1c•al onentando o eleitor quanto a data. hon\rio e local de votaç.'lo. 
bem assim. fazendo os esclarecimontos que se fi~erem 
necessários 

para processar e julgar o feao. ao argumento de que dcv~ 

prevalecer o foro do lugar da infração. q ual seja. o Estado do 

Pará Alegou, a;nda, a suspei;ão do Tribunal para julg~·lo . pc1s 

rrguram todos os seus membros ocrno vil mas (fls. 15411 SS). 

O denunciado Joao Monteiro da S1iva alegou que 

não agiu de má·fé, pois sequer conhecia o denunciado Adonias 
Trajano (Os. t61). 

Luci !;~ G"edes Rocha Rodrigues. a terceira 

denunciad A. por se encontrar em lugar inr.erto e não sabido, foi 

ncmeado delen5or datiVO Que apenas requereu a aplicação do 

beneficio da suspensão processual (fls. t72). Conludo, mais 

adiante apresentou defesa prolm 1nar. com o patrocln1o de 

advogar:lo constituido. negando pcrcmpetoriamente os fJtos 

alegados na denuncia. 

N Oo sendo o caso de apl1caçao do beneficio da 

suspensão processual. requereu o Ministério Públoco o 

r.LMEIDA 

fO.LESSANDRO RODRIGUES DE 
~LIVEIRA ... 

-~ção I !nscliçN~ 

~ 128096G2542 

prosseguimento do fet.o. 
~rt. 5' • Para o ato de votar será ct:sotVado, no que couoor. o Embora oiertada a denuncia 00 ano de 1gss. 

diSoosto nos an o<>s f 46 e 147 , do Códlao Etertoral. 
· apenas foi recebida em 24 de ogooto de 19S9, quar><Jo por 

-- . 
E pora que chegue ao conhecimento de todcr.>. C<pcdc·s o o 
presente Ed~nt que será afixado no Cartório Eleitoral d~ tO' Zono 
de Macapj c publica::lo no Oiá~o Or~::lal do Estado. Dado e 
passa~o nesta cidade de Macap.l, Cap~al do Estado do Amapá, 
aos 26~ia• do mês de Outubro de dois mil e Sele 
Eu,........ ....... M iiHã P. rtlra Souza. Chefe do Caotorio 
Ele<torat tO' Zona, c ê-Gubscro\'o. 

_t~ 1 111~--~~-..::> 
MARCcN[J;(ARJNtiO PIMENTA 

Juiz Ellífl1rilLd3'llt Zona 

Cartório Eleitoral da 10• Zona - Macapà 

Edital n• '239/07 

PRAZO: OS dias 

0 Or. MARCONI MARINHO PIMENTA, MM Juiz 
Eleitoral da 10·' Zona de M~c:~p;l , em exercido. usando da~ 
atribuiçAas que lhe s~o contendas. ele .. ~ 

FAZ SABER, a tod~ quantos virem o presente 
EOIT AL ou dela oonhecimento livcrcm. em cumpnrncnto ao 
ui•pooto n<> nrtigo :20 do Provimento n.• 001199-CREIAP. d;)ndo 
ciênc1a aos inleressados. que os efeHores abaixo relacionados. 
le1ão sous titules suspensos em virtude d~ condenação 
ctim1na1. para que. querendo. aptesentem contostaç.l\o oo 
prazo de 05 (cinco) dias. Autos de Suspensão de Dire itos 
Políticos- Por Condenaçllo Criminal, n.• 5.205 107. 

b-.. Ei'õ1iõfêS" -·-· 
iADERLAN ALMEIDA DE SOUZA 

O O BATISTÃ.GOM.ES DA SILVÃ 

0129 360~282569 
J 

E para quo chegue ao conhecimento de todos. expede-se o 
presente Edilal que será ~fixado no Cartório Eleitoral da I O' 
Zona de Macap.l e publicado no Diário O ficial do Estado Dado 
o passado nesta cidade de Macapá. Capital do Estado do 
Amapá, ~s 26 dias do mês de outubro de dois mil e Sete. 
Eu,....... ........ Militão Porolr Souza. Chefe do Cartório 
Eleitoral tO' Zona. conte screvo. 

_ ___ (i 

~-.--i.!Ã'Rêõ'N ENTA 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 10' ZONA - MACAPÁ 

Edital n. • 240/07 
Prazo: 03 dias 

O Dr. MARCONI MARINHO PIMENTA, MM. Juiz Eleitoral da 
1 O" Zona, usando das atribuic;õe9 que lhe são conieridas, ele ... 

Art. 6' · Este Juizo instruir(\ as Mcsos Receptoras a agirem em 
obediência ao artigo anterior c, no que tange ao encerramento da 
votaç.'lo. a observarem. no que couber, o estabelecimento nes 
artigos 153 e 156. do Código Elc1toral. 

Art. r SoMente se prou~r3 a apuração da c:onsuHa 
pleb>scitána. se comparecer metade mais ~rm do total dos ercaores 
habilitados a votar. conforme lista oficial de votaç~o. eJqJed>da por 
esta Zona Eleitoral. 

Art. a• · aplicam-,;,, no que couber, quanto aos lugares de 
votação, const~uição de mesas receptoras. material de votaçao. 
Junta Eleitoral, apuração. mpugnaçllcs e recursos, o disposto na 
Resolução n'128197. do Tribunal Regoo">al Eteiloral c no Cóclgo 
Eleitoral. 

Art. 9' • Os casos omissos serao dorimidos pelo Juiz Eleitoral. 

Publique.se. Cumpra-se. Mocapá, 05 de NovemL>ro de 2007. 
Marconi Marinho Pimenta- Juiz Elertorol da ICI'' Zona E para que 
chegue ao ocnhcclmcr.to de todos. e•~ede·so o presente Edital 
que ser~ afixado no Cartório Eie~oral da 1C' Zona de Macapã e 
publicada no Diário O:icial do Estado do Arnapâ. a~· nco (05) di:l 
do m~s de Novembro de dois mil e sete. Eu... .... . .. MilitAo 
Perei ra Souza, Chefe doCa no Elcf.oral da 1C' na. conferi e 
substrcvo 

). \ 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 10' ZONA- MACAPÁ 

Edi tJJI n.• 241107 

O Dr. MARCONI MARINHO PIMENTA, MM. Juiz 
Eleitoral dn 10' Zona, usando das altobuiÇOes que lhe ..,o 
conferidas, ele.. 

FAZ SABER, a todO$ quanlos wem o presonlo 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem da Sentença Proferida. 

PROCESSO CRIME n• 1512000 

AUTORA : A JUSTIÇA PÚBliCA 

RÉUS:J\OONIAS FREITAS TRAJANO E 

JOAO MONTEIRO DA SILVA 

Infração: art. 299. óo Código Elehorat, r:Jc o art. 71 do Código 

Penal Brosilciro 

SENTBNÇA 

1 - REI.JI'rÓRIO 

Trata·So de denúncia ofertada pelo Minls•Mo 

FAZ SABER, a lodos q•Jantos virem o presente EDITAL ou Publir;o Fedem!. através do Procurndor RegioMI Eleitor~! com 
dolo c;onhocimonto tiverern d.- Porh"»ti:" Ptofor ida. atribuiç6o-~ no Egrég1o TribunQI Rc-gionill Efeitoral do Am.apâ, 

PORTARIA N ° 02/2007 

Considerando que a Câmara Municipal de Macapã • atr~vés oo 
Decreto Logisl3f1VO n'Oi512007. de 24 de agosto ~e 2007, alterado 
pelo Decreto Legislativo n'OI 812007, datado do d1a 19 de ou.tubro 
de 2007. autorizou a realizaçao do Plebiscito, com v1sta à cnação 
oo Oistn'o de Santa Luzia do Pacui, Municlpio de M~""p~: 
Con•idorando cs tennes do Oficio n•n.s- TREIAP, que traio d3 
solicitaç.lo dos SenhOres, Presidcmc da Càmara Mumetpal de 
Macapã e Prefeito Municipal de Macapá, no sent1do da real1zaç.'lo 
de referido Plebiscito: 
Consldor~ndo. finalmente. e o que consta do Processo 
n·SH/2007, desta Zona Elcito1al, c a nocc<lsidadc do 
estabeJecimenlo de l'lOm'las e instruçOes. com vistas a reahzaçao 
da consulta plebiscitária em rerer~neia: 

RESOLVE: 

Art.l' .• FiCõJ desi9nado o dia 1 I de Novembro de 2007, para a 
reahzaçM de consulta plebiscitária , objetivando a criaçã? do 
Dislrito de Santa Luzia de Pacul, M<onicipio de Macapá, autonzada 
pelo Decreto Legislativo n"OIS/2007. de 24 de agosto da 2007, e 
Decreto Legislativo n•01812~07. de 19 de Outubro de 2007. 

em dcsfavor de JOÃO MONTEIRO DA SILVA, AOONIAS DE 

FREITAS TRAJANO DE SOUZA c LUCILA GUEOES ROCH.r. 

RODRIGUES. por ofensa ao art. ~99 do CMgo Eleftoral r:Jc o 

art. 71 do Código Pen(ll brasileiro, po1<1ue no dia 15 do julho de 

1g9o. o segundo denunciado confer.cionou certidOes de 

nascimenlo para fins eleitorais •m benefiCIO do primeiro 

denunciado. 
Consta da denúncoa que. enlre os meses de 

abri1 e ju1ho de 1990. o denunciado Jalo Monteiro <:a SWa. na 

qualidade de Oficial do Reg·~tro C1vil do Cartório de Sonla .hllia 

do Juripary, Mumclpio do 1\fuá·PA. D pedido de lldoni"' rlc 

Freitas Toajano ae Souza, falsifiCOU, para fins elei lor~is. várias 

certidões do nascimento. que eram doadas em troca de voto5. 

Narra ainda a peça acusatória que Lucila Guoclcs 

RoCha RodrÍ(}oos. no ano do 1994, c na qualidade de 1abotiA 

de Notas dO Cartório Ror-J•a da Comarca de Afuá, também 

efetuou a fAlsificAção da Certidl!o de Nascimento acosta~a â fl. 
103, o quo leria sido feito a ped1d0 do éenvnciado Adonins do 

Fre1tas ·f rJJano, 1gualmc:n1e paro fins oleitorais 
Em defcs<! oreliminar, o acusado Adonins da! 

ocasião do )u19amonto do Acórdão n• 819!99. o Egrógio 

Tribunal Regional Eleitoral dccidou pela ementatio libelli p:Jra 
tipificar o cume no art. 350 do Código Eleitoral. ao argumento 

de Que o 'Juiz poderá dar ao fato de(.niç.io juridica d ivcoso da 

que corlf,lar da queix(t; ou denüncia. aiAda que. em 
consuquéncia. tenha ce apficar pena mais grave· (art. 393. do 
CPP). 

Com o téomino do mandato ae Deputado Estadual 

do acusado Adonias Ttaiano. os •utos foram enC<Jminhados 

para esta Zona Eleitoral (flS. 3Hl1323). 

Por decisão judicial à 11 333. a acusada Luda 

Guedes Rccha Rccrigues f01 ellcluid3 da relação processual. 

tendo em vist.a de que a denúnd~ cor.t.ra aln n~o foi recebtda. 

Iniciada a iostrução procosouol, foram ouvidas as 
testemunhas as fls. 365f.'l68; 3761379; 393/394 o 24 (Carta 
precatória). 

11ocg~çoes ~na os ás lls 4191423 e 429143<1 

O acusado João Monteiro da So~Ja ~o apresentou 

alegações flnais, apesa; do seu advogado ter s·do 

pessoalmente intimado cn. 426). 

Eis o relatório. 

2· FUNDAMENTAÇÃO 

2 .1 · PRELIMINARES DE NUUDADE - AUS~NCIA DO 

OEVIDO PROCESSO LEGAL. 

Aduz preliminamlentc o acusado Adonias, alravll• 
de seu advogado constituido. que por ocasiào de urM 
denúnica ofertado pelo Minislérlo PúbliCO f'eQeral em 24 de 
março de 1995 por prática de crime de imprensa veiculada 
alravés dos meios de comunicação locais. lendo como vitima 
todos os Membros do TRE·AP, ofere::eu uma exceção de 
suspeiç~o. Contudo, o processo nflo foi aLtuado e apartado e, 
simplesmente. julgado omproccden!e. Quando na verdade 
deveri01 ter &k1o encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. 

Data venia. mas a Questao suscitada acima n5o diz 
respei(o ao processo em julgamento, ro.zõo pela qual n6o vejo 
como enfrenta-la. Por outro lado. ao meu ver. o processo em 
cu~o. apcrsar da demora injuslifuda. encontro·se em ordom 
e desenvolveu se nonnaimenle. sendo que as po:anes ~Ao 
legitk'l\3S e estão bem representadas. 

2..2 - EMP.NOATIO l.IBF.LLI 

A cmendatio libelli nào ó uma nova definiç.}o 
jurídica aos fatos narTodos na denúncia. em c;onseqcêncla de 
prova tuustente nos autos de circunstflne:ia elementar ndo 
contida exolicita ou implíci:amente na denuncia. na redat;au do 
artigo :>!14 do Código de ProC!sso Penal (mutalio líbe/11). 

Mas, ''"'· e tão-sornonte, Inclusão de definoç~o 
juri<lica 3 fato m narrado na denúncia, com todas 85 

circunstâncias elementares próprios do tipo 

Como bem registrou o ilustre Relator à ~. 200. 
verhis: 

u( .•• ) A <r;rtd!l/a ir.\YifltÜtadü i {(iiJ JO!J:tnU u 
f~hijicurõn li~·o14t:,J"w d!lJ ,'trtitiin "" l:.ud,;-:wto. tft j;mtl! 
("IJ/i"'ldd,u. o 'fltr 1tâo r~ tqmptv-J a r.Mh·tm 11~~ rft Clii!IIJ.~m 
"ftni!<J II(J 1111. 299 o9 CM~t,<> drilurol É 'i"'' a [.11Jijit'rJ(ri-o 
r&·olti.giro ,,,. drmrmtr.Ut p:fbliro, f'tlrtl fin:r 'AikruiJ, riM 

opn•JJti//Jflllt /Jt'e!JÚftJ rm art. ) ) (} t/{! n:I'SI/10 eJ!t"t.':tlb :",'tiltlr:rl" 

Acefca da preliminar de dozrespe~to ao devido 
processo legal, ao contrario do alegado pela douta defesa. a 
alteraço'lo da impv<aç.ão penal ao rcu. dO artigo 299. para o 
anigo 350, lodos do Coaigo Eleitoral. nAo ca:a::te~za nwtetio 
libeiU, 1nstituto previsto no artigo 384 do CPP. o qual exige que 
o juiz mando bai~ar o processo a r.m de que a defesa se 
mamfeste no prazo de 06 (O<Io) dias. Trata-se de emundatio 
libeJii, prevista no artigo 383 do CPP, cuja aplicação e~lge 
apenas quo o magislrado constate na denúncia elementos 
suficiente!_E~!~ma nova 

definlção jurldica do fato. 

Reje~o. pois, a pre!mnar. 

2.3-MERITO 

Pesam sobre os réus, <:ootonnot: o cotejo mínueloso 

das provas colllídas. o çn:ne de falsilic;ação ideológica de 
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celtodOes de nasomento. de forma cont!nueda para fins 
elertoran>, cuja capKuiR~ ~ prevista no art. 350 do ~igo 
eleitoral que preVê pena do ate cinco anos de rec:lusâo 

O Upo obsequfado diz o &egulnte: 

'/111. )50. Oml/ir. "" Ó«umt11fo púb5t'l Gil par::{ll/.,r rltda~ 
'1Mt tli'' okrta ~trJMr. (JJI JU/r uu· rrr ~" f~r úuttir dtdJru,.i:tt 
t1/sa •" di~.WSJ ti.: tfN< rim, Jn't.•'rita. JV"ü ]i"' rlrtt•t<Ju: 

J>rl!a • ~rdH.!ii~ ali t71t(J) J'IDI r pajunlllll.o dt j 11 1 j dttJ r ,,,,,,~.,, 11 

• do.~mt11fa i pti/tk(;), r rr.lu1Jo ~>fi lris atMJ t paJ:";"tN/fl dt } <1 

lO tlia.•·mlfhu u • """'"''"to f partü11/Qr. 
Pt~rti,gruJÔ :Íillif'J. J't () t{r_IIJ/1 da jiJ/fidotit dM".J111(Nft11 r fu~~.:ioNtin'c 
ptihl:ro t <Mtttt o t'ritllt f>rrv7k;rlldll-lt t/Q <a'!J' Dlf u a f<~111jir"-J4 
M <Jflttu(J? Í J, /Jirliii.W:tllfOI tft f't§JfnJ <m/. <1 Jx•a i 'l~faN;/.; ·: 

Os latos nai'TIIdos na inoc•a· eo;Uo bem 
provados. po< provas cotll<tas om Juizo. aJm pelna abJaçlo do 
contrae~óno. A aulona do del~o. apesar de negada paios reus 
restou mduvidOSIW!'IOnte clemons1rada nos autos 

Em suma. cornpreendondo-me a melhor oxame 
da prova • nAo, ev..,entumente. para pretender relutar o 

judicioso trabalho r:las palt&$, rnas para, num melhor ensejo e 
com maior preosAo recordar-me de qua ~firm91'am as 

testemunhas • permaneço convencido de que os réu~. 

realmente, a~irarn aJm a lnlençao de obter vantagem eleAooal 

me<hante a l~!sciica~o de assentamento de rt9 ttto CMI 

As testemonhas ouvidas durante a IMtruçllo 

processual nos dAo a cenel.ll da coofiguraçllo do dekto 
pratic&do pelos r~us. Sonêo ~)amos. "11erbis". " ... qwe 
obtroe o Registro Civil tk fT 03 lld época tia 
campanha eltoitoral do tx·Depu14do lldo11iaf 
Trajano, quando esrc tSi t'IJt na localidadc de itllubal; 
que altm do requermt" várias outras pessoas foram 
broefiCÜldas rom a txptdiçào de doc~tmtntos; Que 
Adouias eslllva acompanbathJ dt stma tq11i~, 
pedindo tm troca de VOIOSH (jl. 367 - I/AI'1.(UNDA 
PENITir GUR]ÀO). 

A testl!f'f'lunha EPITÁCIO OLIVIERA CAMPOS 

declarou qoe 'à tpoea em que o segundo denunciado era 

candldaco a Deput.>do Estadual, " ltproxlmadamente tn.re 
(13) anos. presenciou o Sr. AOONIAS TRAJANO e o Sr. 

JOÃO IAONTEJRO DA SILVA. n• localidade de Logo Novo. 

onde estavam pedindo voto e lfrando Registro da~ 

crianças. em ttoea de voto~; que Mo pod• predsar 

quantas pessoas ~ ctffldlo de nilst:tmenlo. mas 

foram mais de (20} vinte• (fi. 376}. 

O tauclo de exame grafolécnico (11 96) revelou 
qoo os assinaturas aposlal nas ceri<IOes de nBScómento de ns 

40/>43 sto do réu Jo:io Monletro da Silva Ahás. quando ouvido 
perante a autorid3de poliCial nAo negou os •atos alllfnan<kJ. 
amda que con~ava M cen.diles lalsas a pedido do réu 

AOONI AS DE FREITAS TRAJAHO, que pagava o preço 

normal por cada teljrs.tro o se algum dia clesse p•oblema Ela, 

como Deputado, se ra$J>OnUJbíllzet1e por tudo' (fl 14176) 
Diante desse di~~gnOstoco nao M como acc~ar 

as argumentações da defesa do acusado ADONIAS OE 
FREITAS TRAJANO. data vén1a. 

Nao se d~ga, outtossín, que a prova nlo 
au1oraa chegar-se a COtWicAo da que os réus cometer1111 o 
etine de lalsldade ideoróga am corbnuoaade delitlva para fins 
elettorais 

A defino~o dn autO<las de.•llvas. porlonto 

restaram amplamtflle evidenciadas. não restando 1 menor 
düvldas da reprovabihdade das condutas dos rõus 

-~A{tll,. ... julgo ptoctdeou~ 1 denllnd• I'Y.lt" Ct)nd' nlt ~.- t~Vi 

1\JS f".,l~ llu :..rt. J.SO, dtl Cód'4to Eleitor• I c/c: o Qn. ~ c 71, UJd(loC 

~"Código Ptn>l Dr•tilcl•o. 

Por imperabvo legal passo a analosar as 
círcunstincoas judlCiaiS do art. 59 do Código Penal Brastte:ro 

culpabilidade comprovada, P<l'' os réus en:erodiam do c;u~er 

Ctfll1noso de seus atos. e mesmo assm. eonllnuaram a 
promover os assentamentos ele nascimentos, pnnc.pat.neme de 
pegsoas hum~des e manos e&elarecíclas, os réus silo p1knér10s 

e portadores de bons antecedentes criminal$; nAo hli dados 
sobre a conduta social do' acusados: não hil dados sobre a 
personalidade dos réus; os motivos e as circunotftncl~a do 

crrne sao Uldesculp~vels. as conseqOéncias do ctimo ~tio 

foram graves at6 porque todos os pr!!odocacsos reg:stram·se 
novamente. 

Conclulda ~ análise, f&Xo-thes. como pena 

biise 2lli!ml..;>~~i9 • 05 lçjncol dlas-mMI!a. 
Em IKe dos elementos de prova c:olhiclos nos 

autos. a parttOipaçAo d~ ocusados na consumaçao dal~illa 

equ•latarnm.,e. o Que delro de apreciar a reduçlo 

obrigalólfa contida no §1•, do art 29 do Codigo Penal. at6 

porque no c" o de agentes pata a pra1Jca do cnme do 

/a!srdade Ide, ,.ca r$) na que se falar em partoopaçao de 
rn..nO< trl'porlânaa, pots na c»autoria ~" 11~ nacesslclade do 
n>eSmO COtOPD:tamento por parta de todOs podendo haver 

d1vlslo Quanto aos atos executivo' relavantes Dara o ob;e~w 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ctvninoso 
Reconheço a causa de aumento prev•sta no 

P'lrigralo Qnrco. do a11 350. do Código Eleitoral, Q que 
aumento fMl 011 (seis) meses a PeJ>a privativa de /lbtrdachl 
para ca~ um dos r6u~. rcstoltanclo em OI (um) 1tno e 06 
(seis) meses de reclu&llo e 08 (oito} áias·multa. 

Em lace do rtconhecinento da conttnuldaode 
clefthva considetllndo que as penas ~ rdêo!lcas, aumento de 

uma delas em 116 (um seltlo). resultando em 01 (um) ano • 09 
(nova) meses de racludo • 09 (nove} ~mui~ para cada 
um elos réus, lornando-n defoniljyas, a mt11Qul de outras 
causas de aumento ou ele dim111uiçâo de pena, 

A pena privativ~t de liberdade deverá ser 
cumprida lnicls/mente em regime aberto Fixo o va/Ot do 
dia-multa em 1130 (um tnnta avos) do ul~rlo mínimo 

vigente 4 ~ dos fatO$, lf>vando-se em cons.r:toraçao a 

situaçao ec::on6moca dos rêus (art 60 do CP). que r;t.o•et6 se• 
atua!aado po< ocas.ào da exea~çao (§2" do art • 9 do CPl e 
devera ser paga em (10) de1 dias 896s o ttaftSito (lrt 50 do 
CP) 

RECOJ\;J IEÇO em lavor dos acusadO$ o dtrcrto ao bcncflcoo a 
que se refere o art. 44, 52", segunda parta, do Código Penal, 
substituindo a peno ptlvativa de liberdade por du.a reslnllvos 
de d•reito. qual SeJam ~tl!i!ll . ..l!i.l!lr:vlt~\i CQJD.ll(ll!1a<ti 
na Diretoria c!o FOrum de Macapá-AP. à raz~o do 001a hOta d( 
tarefa por d,. de conder>açao. desde que nio c:>rejudiQue a! 
suas a!Mdades hab<tuaJs (art. 43, IV ele art. 46, §3" de 
Código Penal) e ptoíbiçOo de ffequentat cleterrrnnados tugaret 
a &er definido pal1 Vara ele Elcecuç6e$ Pen~os de Macapa-AP 

No caso de nAo acehar;.to da cond.ça.o 
imposta, deverto os acusados serem recolhidos em presidia 
adequado, para cumprmento da pena privativa do liberdade, 

Semcul)tas 

Após o t!Ons~o em julgado, ~nce-IM o nome 
do Autor do Fato no R~ dos Cutpltdos (•rt. 5', onc. L VIl, da 

CF/88 ele art. 393 do CPP) e raçam.se as comu~ 

necessãroas e de pl'a)f8 

Publlqu. ... ; 
Regi atra--se; 

Intimem .a• 

EOIT AL DE NOTIACAÇÃO 

PraJ:O. 15 (quinze) dias 

AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ELEIÇÃO 
PROCESSOS N 57112006, 58112006. 647/2006, 
76512006, n112oos, 783/2006, 79512006, 81412006, 
82112006, 882/2007 E 893/2007 -Classe IX 
Interessados: Mario Ferreora O' Almeida, lsaac Silva 

Soares. Waldelr Garcia Ribeiro. José Ríbamar Duarte 
Queiroz. Maria Célia Melo Miranda. José Wenceslau 
Ferreira Rosa, Manoel Ot1anlldo Silva Garcia. Dorinatdo 

Barbosa Matafola, Moacir de Araujo Almetda Junior. 
José Undomar Cortes Maduretra e Alexandre Manoel 
Toninha da SUva 
Relator: Jui% ADÃO CARVALHO 

NOTIFICAÇÃO DE: MÁRIO FERREIRA D'ALMEIDA, 
ISAAC SILVA SOARES, WALDEJR GARCIA RIBEIRO, 
JOSé RIBAMAR DUARTE QUEIROZ. MARIA CÉLIA 

MELO MIRANDA, JOSÉ WENCESLAU FERREIRA 
ROSA, MANOEL ORLANILDO SILVA GARCIA, 
DORINALDO BARBOSA MALAFAIA, MOACIR OE 

ARAÚJO ALMEIDA JÚNIOR, JOSÉ LINOOMAR 
CORTES MADUREIRA E ALEXANDRE MANOEL 
TORRJNHA DA SILVA. 

FINALIDADE: Sanar os Irregularidades apontadas na 

Prestação de Conllls de Eleição pela Coordenadoria 

de Controlo Interno do TREIAP, no pnu:o de 15 
(quinze) dias. 

DESPACHO 'Delormtno à Secretaria Judtciána que 
notifKJue por Edotal o 1nteressado, para em 15 (quinze) 
doas, mantfestar-se sobre o parecer da Coordonad«ia 
de Controle Interno constanle dos autos Macapâ, 14 de 

novembro de 2007 Juiz Adêo Carvalho - Relator 

SEDE DO JUIZO: Av. Mendonça Júnior. n~ 1502. 

Centro. CEP 68900·020. Macapâ/AP Telefone 
3214.1713, Teletax 3214.1747 

Macapâ-AP. 14 de novembro de 2007 

Ana Criatin - ~eira da Pu 
__ Secret.\~ J~;;a do TRE/AP 
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(Tribunal de Justiça do Estado "'"] 

Des. Agostlno Sllvério Junior 
~--~---------------------·---

1 R I B U N A). P L. E NO 

A TA DA 23S" SESSÃO ORDINARIA, REALI7~\DA EM 
TRI~TA E llllt OI!. Olrrt.; BRO DE DOIS \111 t: SETE. 

Às oito hora< e trinta minutos. pre~étltcs o~ f.•celenrissimos 
Scnhtlres Dcsconbnrgadon::s RAIM UNOO V ALFS (Presi~cnre 
em cxcrdcio). bóGLAS EVANGtiJSTA, MARIO 
GURTYF.V, LUIZ CARLOS. CARMO ANTÔNIO, 
EOINAROO SOL'l.A c o ·Jui;t Convoaodo C'"OJ~;STMTINO 
BRAHvNA c a Procurod<xa de JU'Ii~.,. D<>uto111 MARIA DO 
SOCORRO MILHOMEM MO~'TEIRO. Au..<ente.<; 
justificad.Jmentc. os Excclcntissimos Senhores 
Dcsemtwgadore< MELLO CASTRO, GILBERTO PINHI'IR.O 
c ACiOSTII\0 SlLVHRIO. Apó> o aprovaçio, por 
unat~imidado, do mo do última SessAo Onhnâria, foram 
julg-~dos <>; ~'gUintcs processos: 

Impetrantes; 

Advogada: 
lnfonnarne: 

Relator. 

Ana Bela Ba.-1xlsa de Oli•cira c Andre«a dos 
ScntM Monteiro 
Mlria Rosane Malafaia da GTaç.1 
ScxrcUrio de Admmi_..rmç:lo do Estado do 
Amapá 
l'leSC1nh.1rgador Luiz Carlll> 

~~ "Mandado de Segurança conhecido e ('()ncedido à 
unanimid~de, no~ tennos do voto proferido pclu Relator" 

.MAt/OADO DE SEÇURANCA N• lOZSO!llU. 
lmpc!tantc: Jt>Sé Paulo Ferreira dos &nto. 
Advog3do: t\gnaldo Ah•e.; Fare1ra 
lnfonnante.. Secrct:\rio de Admini<rraç;io do E.!cado do 

1\mapâ 
Relator: Oc$en1hargadorCan"o "ntõnio 

~SM!; " Mondad<> de Scgurançn nao conhecido, pt~r 
maioria. Vencida<~ C>$ Desembargadores Canno Antônio, 
R.J:Iator, e Oôghos Evnngclis!a, Vogal . Seri relator designado 
p~ra redigir o Ac:ilf'di!o o r>cscmbar~dor Fclinonln Sou711, 
primeiro> V()tO divergQ~tc a pre~oal••cr .. 

MM!.QA!l..Q..PE litm!RA~l001 
lmpelnlntc: fhton Chaves frunco 
Ad,oogados: C.riM Augusto Mcdt:ir<'> t>ing:mlho c ou1ro 
Informante: SCI<:fdário de Admmktroç~ do Euado do 

Amapá 
Relator. ~nbargador Luiz Carlo; 

m;,c.t_S!Q; '"Mandado do Seuurnnçn conhecido à 
unanimidade o:, no ml!riro, após o votn do Rclatnr e do Vogal 
Canno Antônio concedendo a Ordem, pediu vi~'ta o 
Ocscmbarg3dor !!dinardo Souza. Antedponm os votos 
acompanhando o Relator a. Dcsernbo:plores Mino Gun> "" e 
Dôglas E .. ngchsto Os demais vogais aguanl#n o voto de •ista 
do Descmoorcador Edinanlo Souza " 

.hl.A~..DE..S.&..CUBANCA IS" llti{l007 
lmpctmntc. 
Advoglldo· 
lnfonnnntc: 

RciJtor. 

remando Golvlo Rnbclo 
Elias Sofviano Farias e Outros 
Sc.:rct(Írio d~ Admimstraçiln do Estado do 
Amnpá 
D=rnlmrgador Luiz Carlu~ 

Q.EQ,fu\.Q; \>land3do de Segurança conhce>do c denegado l 
unanimidade. nos tmnos do voto proferido pelo Rcl3toc- ." 

MA:'o!DAQ.O QE SECURA~ .. ill.I.G002 
lmpelrtlnt""' Paulo Silva de Araújo e Owm~ 
Advogados: Josi Cláudio da Silva e Outro 
lofonnnnte: Sccrcuírio de Adminislnlç~o do Est.odo do 

Amapá 
Reletnr Oe<~cmbarAA<lor DõRins EvankeliHtO 
nKISL\0; "Mandado de Segurança conhceirk> e dcncgJldo. à 
unAnimidade, nO$ termos do vbto profmdo pelo Relator." 

MAW..AOO-Qf: ~~ Wl!l.9.01 
Impetrante' 
Advogl)da· 
lnforn~ntc: 

Relator: 

Mari:> Jueély do Silva S•ntos 
Mario Emflia Oliveira 0.J\t1 

Secretário de Admmistraç!o do ~ado do 
Amapá 
Desembargador Canno Antônio 

MCISÃ.Q; "Mancbdtl de Scgurnnça amhcc;rdo < denegado à 
unanimid:lde, nos termo.• do V()to proferido pçlo R•lutor ," 

~DAru)PJ;..S.E.CUBANCA N" J...l.IJQ.Wl7 
I mpetr•nte. 
Advogado 
lnform:une. 

Rcl!llor; 

Wnnd:l Lei la Rodrigues do Na.<amento 
Mareei<> de Olivcica Morais 
Scetedrio de Adminislr.>\;ão do &lodo do 
Amapá 
Oesmlbugador Camto Anl6nio 

~0,: '"Após rejeitar a prelirnlnllr de dooc;\I.IÇncia, o 
Tribunal Pleno acolho.• n rreliminar de ileghimitlado passiva 
"ad ca.us:rm". p:~ra extif\guir o Mandad4" do Segurança sem 
resolução do m~rito ... 

~OJl.t; ~~A..l!.:..1JJSl.WJ7 
lmpern~nte. 

Ad'"'&ndo: 
lnformru" c' 

Relator 

Wh Paes Feio Junior 
Luiz E<te\'CS Sanro. Assunçlo 
Sccn:dri<> de Adm;nisltaçilro do f <l><lo do 
Am~ptl 
Desembareador Edtnardo linuza 
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.1)~\.o: ''Mandado de Scsur.lnç:t conhecido c dcncgedo. à 
unanom•dadc. nos termos do voto dt• Relator ·· 

.C,(llil;U TO Of;.ÇOM~ET.Ê~l<Vi"__~ 
Su.'l.ci t:m~c:: . Juizo de Dirctto dcl I' Vura Cível c cf:l Fat.cnctu 

rublic:t d~ Comorca ,)< Macap:i 
Su<citado: Juí~o de Di reito dn 1' Var:o de Família, 

Órf:io; c Sucessões da Com3rca de M~e.1p:l 
Relator: Dco;cmbnrgndor Luiz C~rlos 

,Qll.GIS~Q; "Conflito ncg 3ti' o do <omp~t(;ucin c<'uhccido " 
JUI.g~H.I~ pr?cedente, pam (I !im de dccl:unr a c,lmp~:tênl·ia do 
J1H :to S\lsc1 t~do d~l 2' V um ..:lc Fnmilia., Órtüns c Sucessões da 
Co~ll?J'Cil Jc Me capá para dlrnnir ,\ liligic' ctn objeto. Decisão 
uno,nunc :· 

Nt\113 mais h:l\·endo~ foi cncenad..1 a Sc:s-..i.n .·.s no·:(" hor.!-' e 
qu:-.n..~ua c cinco min1.:tQs. F.u, Joc:é. lr:tmar.!ci ~bntlcs 
Cl RoXha. Diretor d" Socrctar.a do T rihunal Pleno, la•Tci a 
presente. a:a~ que \·ni por mim $uh~~:rit .. c: as-:in~dn pê!o 
F.x~dcntu.s1mo Senhor Dc.<o~~!harg:uJor Ph •sidc.tHc tio Tribunal 
Pleno. / 

, ·rr...'I!ÊRIO .lliNIOR 
\TJAr 

T R I D UNA L P 1, lô 1'\ O 

f.á_L:_T_A_~, r. r\ t\1 F N :ul. 

De ordem do E.xcdcntíssimo Sonho: Dc•cnob:orgodo: 
Ag11<tinu Sih..:~iu Juniur. Pr.sidente do Tribon~l l'lcno, fJço 
cienu~ n todos os interessados c .to.~ que: "irem o f"J'CSCnlc 
•: nrrAl., ou dde eonhecin;,;nto th·acm. que no di3 2& 
("inle e oito) de no•'~ntbro de 2001 (quorto-fcírn). ~s OS 
(oito) hora.~. ou em $.1.!SSiio subseqüente. no cdificio sede do 
TJAf>. sito na Run Gcncr•l Rondon, n' 1295, esquina com a 
Av. FAO. B3in·o Ccntrat. a::t !".ala dl.! s«.OS!>Õt.~ do P!cnt\rio. 
reuliLnr~'-c: · tÍ a 237• Sessão Ordim'u·i!! l"nrn jul.q3mento do 
scnuintc feito c daqueles: apn;:;'&:nt:.dt)S em mesrt, 
in<lcpcndcntcmcn:c de puhlicaçào: 

MA ISDó no DE SEG.l.!RAN.CA N• li O'liliL.QJ. 
Impetrante: Orlcans Silva So"sa 
t\ dvosa<.ln: l«io de Lima Guem:iro Snu1.u 
lnfonmntc· Sccretúrio de Admini.<m.çãll dn F.<tndo do 

Ant3p5 
Rdator. Oc; cmbargado' Dúglas Evnt~gclisto 

!\.tacapã, 21 vcmbtll de 2007. 

J osé ltamara c tendes da Rochu 
Dirc10r da Sccrclaria do Tribunal Plcnu 

TR I BUNA L P I..ENO 

ML\N.O_AJl9 DF. SE,Ç,1.1.R~li.Ç~ N" J .l~ó/2007. 
t1npetranh:: 
·,\d"o[!ndo: 
In ronn:uuc: 
Pl;.ntOll lst;.,: 

Aldcnorn Sourc• l\lcndcs 
Defensor P(obllco 
Secrelário de Estado da Suúde do Am~t pti 
Desembargador Edinardu Suu2:a 

"ALDtNORA SOARES M E,;OES, por intermédio de 
defensor público. impetrou =ndndo de St-gumnça contro 
suposto ato ilcg:ol do Sccretârio de Snlidc dn Estado do 
Am::spi 

1\nlcs de arreciar o pleito litnin:tr, c " fim dt melhor 
cxtr:1ir o exata compreensão do caso concreto. entendo 
conwnientc a notificação pré•ia dn auloridndc rcpurada 
CO:l(Or.\ paF-1 prestar in ronn:lçÕeS que entender lk di1·eito, no 
f)l"ll l.O mais c:K(gtu.) {WSsiveJ, considerando a ursC:ncia e ~ 
imponâncin do di.oirv pleiteado. 

Cumpm·se. 

Macap:í-AP, IÚ d~ novembro d< 2.007. 

(a) Desembargador EDINAIWO SOUZA 
Pl . " 

TRI BU NAL P L E !\0 

M ANPt\J>O. pE SEGURAN~}lOOt: 
lmt'\cl.-:mte: Afônu. P'~rl·ctrn. t1os Snnto" 
Advogado: l),efcnsor Pítblico 
lnf?nnnntc: Secretario de. Estado da Saúde do Amnpll 
Pluntonista: Desemba,rg:\dor ED INAnOO SOUZA 

"AFOI"SO FERREIRA DOS SANTOS, l><lr imemtêdio 
de defensor público. imfX:trou mandado de scgumnç.a conlr:t 
su[IO~ro 11to ilegnl do Secretário de Saúde ~o C:srado do 
Amapi. 

Em sua. r.1Zõcs. alegou que sofi'c de 91ilcr.<i1 c v.:m scntlo 
t>Ssistido clinicomente no Hospital de Esp~:~:iolidadcs Al bcno 
U mn. Disse que o médico da rcfmda C3S:\ de saudc 
r = ··cu-lhc. p= uso conúnuo. alguns mcdicatnentos, 
dentre elo< o Tcgrctol 400tng, Lnmoaigeno, dentre outro.~. 

Su<tcntou SL'T indispensável o uso de tal medicação, 
cotítudo, ao procurar a famlácin do mencionado huspiiul, foi 
in l'ormndo que 11iio há ç,s medicamentos prc.<crilos. 1\duziu, 
ni1>da, que procurou " Sc'CJ"ct:lria de Saúde. a f1m d" que 
fusscm tomadas as . providéncin~ occc~~á.do.s para o 
foruocin>etlto da mcdicnçiin rrcscritu, <JnMldo foi infonnado 
que n:lo havia rrevisão de chcgodo por qucslõcs de ordem 
M~wnc'lor:íria . Ar~mentou Que, Cl\111 muita <lif1culdude, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

c~guiu comp<:or p:~nc dos medi~::~mentos, para evitar cri$es 
mnts gmvcs. 

É o r<:lo:ório. Occido somente quonro lO pedido liminar . 

De ac11rdo com •I un. 196 dA CF, a saiodo ê dircito de lpdos 
c dever do <:SHldo. garnnliclo mcdiontc polhicas sociuis c 
et:onómi~s que visem n redução do risco de doença c o 
acesso ~ruvcrsal c igU:lJilário 5~ ílÇÕCS e SCrviçn~ para SUtl 
promt.1çao. proteção <: n. .. "CUI)t~I'I\Çl1o. 

Ass.im~ seguindo n diretriz constitucional, cumpl'c o,o 
P?d~r puhlrco :u.loh1r os m~Uiclas ttndcnté'S a vi:lbili?.ar 0 
d!rcuo n soúclc, forncccntlu :is pessoas C't!rcnt.cs de rt"Cursos os 
m.edícnmcntos intli~p-cm;.'lvcis no rl'atnrncnto r.k rnolê$tio.s 
sravcs. 

N~o;;c P.'l~O. é nutorir.ivt-:1 tbrnccimcnto de 
rnc;d i;;;smr..-nto m~..-di:mtc flrtl\ O:I conc:reta do d iagnú!'>1ico c 
indiC3Ç30: c.'Cplicila, segundo pre>criçõ~ nn •. ;Hcm;. como o 
mai~ cfiC.:I/ ao rr.uomento eontinun d<: cpilcpsi3. ran1 
pre.,ervaçõo d o vida. 

. N\l caso panicular' dos autos, ~ontudo, " impetrante 
J)l~r;cou pelo fomc:cimcnl<' d~ tr~ mc-.dic:um:nros, quais sejam: 
/rts,um. ug,·etol.: larm'la r. l::mrdnnto, só :tC() StOLJ ;:~os nutos n 

receita 1l1êdic;.1 que pn:scrcvcu o remédio tcgretol, olvidando· 
se da.-. \tc:nmis. 

Ora. considcranclu que ru1o :;c tem cünhcdmccHu h .. ~nico 
da ârea mé.<Jicu por:) snbt::r se. os dt."tnais med icamento~ 
realmente sdo utiH~dos ' ", trulamcnto d3 cn fCnnidadoe.: que 
acomete: o i mp~;lrõ3nh:l e n:io hnvcndo n~1hum:1 prova nos 
autos da ~ua. rc.tt ncccss1dclt!c, ntin \'cjo ('.Orno . pelo tncnos por 
Or>, detcmunor 011 Es1:uln que forneça todos "" rcm:idios 
pli!itc.:ldos na iniciaL 

Em S<:ndo assim, c repilo. ('IN enquanto, defiro. em pane, 
o pedido luninar. para dctcnnin~r ;\ autoridade inquin;uh d• 
co:noro <Juc fom~ ao imp.:tnrntc as 04 (quatrui caix:l.• do 
medicamento te~:,7etol, nra< termos t hl J)rL'Scriçõo médic_. clc fl . 
13. 

Rcqui~il.cm·sc infonna~ôes à auL<~ridadc coa torn. t\pós, 
remetam·$~ os autos:\ l'rocurndlll ia de JustiÇa. 

!mime-se, :Ji ndn, u IZshtd<.\ do .-\mapi nos termo s do qu,; 
d ispõe o art. 3 ... du Lei n. 4 .34M(>1. 

Cu11111ra·st:. 

Mn ;apá-AP, J(t de 1\0,<tllb:o de ~.007. 

(a) DcsemiJa"llndor 1::0 11\'ARDO SOUZA 

~g 
.José ltaon~endes'da RO<ha 

Diretor '"' Secretaria do Tribunal Ph:nu 

~l't ;nUCic\<'J.<'Lil.l'·.MilRn.W.!i 

!Lf...DJ;~S -·-CORJ?IJ. ' , l:i!:..J..SS.4iOL . ..M.c,_~)J.638) 
!mpctr•nto:JORG l': ;\:'IAIC I; • l'neiente: ADELSOI> ;\'CE:-IDES 
PICA:>:ÇO. :\ oll. Co>tor>: .llll7.0 DE DIREITO O,\ VARA 
DO T'RIBt 'NA I.. DO JÚRI DE MACAP.\ - R<l:>.tcr: 
Dtstutbar~:udur Lt:IZ CAIU.OS 

f_M.f.NTá: "IT.i/JE:AS CORPUS. l'RlSÃO DECORRENTP. 
DF. S.EI\'TF.~ÇA DE PRONÚ;\'CJ..\. DURAÇÃO. 
l'\E..Xl~'T[!\CL\ DJ:: Plt..~ l'REEST.\BELECJDO. E.\:CESSO 
DE J'I(AZO 1'1\lt\ SESSÃO llE J.ULC.~l'tE>'ITO. 
CONSTRAN<:I)U:.."l'O LLF.G,\1... 1!'\0CORRE:>iCIA. 
RJ!l'ARD.I.MI!NTO .lt:~'l'lftCAOO. .-:OVA 0.\TA 
DI!SIG~ADA. I) O >tlJ.,n<CIO <b. <<..,\o d< jul&fJXl<o:o do paci<lll< 
rüo confignn eonWMgim:n1o ilc:v.t per t.x~so de p:'UO. I!Í.$ que o 
Código de Proo.'SSO rcn31 n~o lixou l"l'SO temp<Jrol P""" que o JCU 
s~.a li'llbme1ido 3 juls;J.In tuto pelo Tribun~ dn Júri; 2) M:iximc se o 
adlamentt> fol plÇI1..\IUélll'-' ju~iric.:~do • .: :w ji hou\'t a d:s.iganç!o de 
nova dau. para jl.l.l~:o~ueoto p~lo TrÍ~lll:tl do J(lri: )) OrdC"m 
d.::ncg•<l•." ' 
~: "Visto~ . re.L:II~dcoj ~ dis-.:tui<to~ (IS pre!otmes a11t~ a 

SllCÇ.i.O ÚN~CA ~o TRllllJ:'JAI. IH: JUSTICA DO ES'J',\DO 
00 A~ tAPÁ, ~ Unanim1dnde, conhi)C\!U da oidcm e •. no m~rito. pelu 
m~mo q11um.m. a l)f.f\ECiOU, no~ terr'I\Ot elo voto d<> l~ebtor. K 

/.ú1.BEAS f.Of/l'C/S N ' I,S87Jl\7 C;V N' 11,02) - hnpc1rnm.o: 
MARCE LO F'E.RREllt<\ LEAL • l'o,ion(e:LUIZ ALBERTO 
PINHEIRO DA COST,\ • Coator:JI:IZO DE DIREITO DA I ' 
VAR.\ CRL'UNAL U,\ COMARCA DE LARANJAL DO JARI • 
Rcbl~r: Jui:t Coo\O<odo COI>(STA '\;TJI'\0 BR.'.IIl!NA 

~'IITA: "HABEAS CORPI:S - PRJII<L\RJEDADE. BONS 
ANTECÉDE.o\:TES É RI!SU>Ê~CL>\ FIXA, CIRC\.'i"STÃNCI.\ S 
QUE, PO.R SI SÓ.S. NÃO AUTORJUM A LlBERTAÇAO DO 
PACiliNl'.E - . rrus.;_o PRJ'.'IIJ!.NTJVA C:OMO GARAN'r!A DA 
OROE.'Vl PÚBLICA - r.\f:XIS~~SCIA DE VEDAÇ.\.0 LEGAl~ . 
1} Bons anh.-cetlc:ntu, p• i cn:.~•-icdt\tle e rt:~idên.:ia fi K!l.. No sllo, por~~ 
~. circtlnst.•iocia~ a.u (kicnl~~ ia conceulo da ord..:m ae hobco.J 
cr;rptts. quando presente.' uutr,O$ r..:quisilos paro1 n1anuh:nçi'o da 
CU$4ódi.1, COIUO )"« CX~T1p1r> :\ ni!"CMI.id.'ldl! ~ giltantin. it Qr~ctll 
pôblko.. 2) Em qu~ l~o;M: n alcgAçlo no $1..:1ltido do: crue a. ptiS,f!o 
prev~nth·a é dcsncccuáriA c somen1c p:>ssivel cn1 casos e:dn.'T'110S, 
no»n COJU1it\• Í~lo nlo ., v1;dn \! "' li:t\sh.ç:'!o pro~~S!õ.t1.3l pen;al 
C:Xpr,é:SS;:Ul\:!~le n ('I«Mh~. qU:IUdO er.:lh•ounent< <k:t\\Oll!t r.ad:a !IUII 
impr~imJ.ib iJid:ld.c i )VIrantia d., nrdcm pública. 3) Orllt:m 
der.<gadà.."' 

aê..ÓB.Ih:\Q: ·~Vistos. r.:labdos ~ discuti:loló os prC$enl.:$ J.Uto.s, :1 

SECÇÃO Ú;'UCA DO f(;JtiÓ:GIO TRJDUXAL DE J l!ST JÇ,\ DO 
F.l.'TÀDO. DO A.'\-IAJ'Á. p>< unoni01ldode. tonh«<U d.:: Onlem e no 
m-érito. pelo mesmo qumrl,.,, a dtneg<m. nos termos 00 Y{){Q profer-ido 
p-:!o Rcbtor." 

ffdH Ee!S COICPVS ~,:J.,~,\J;. :oi' 11.@!} - lnlp~r•ntc· 
MARCELO, FI>RtU:IRA , LEAl. - Pnoicnt<: JOS!:: I),\ 
CO~CEIÇÃO,l.EMOSD'ELO,. C9"t<.'f: Jt:IZO DE ll iRErr o 
DA J" VA.J..tf\ CRIMINAL Dl~ COMARCA OF.·(,,\RAI"JAL DO. 
J AIU . R"lát~r.J;,)~ CÔÍlv,pc?.\4!ht '9NS'{AXnNO llRAIJU NA 

]:111•:i\T.\:. "/hUIJfAS. C?!R{?t'S·- PI,U~L,~EOAO~ 110:'\S 
ANTIK!Wilflll lt!) I' ll~lfl~NCIA FIXA, CIRCU\'~'TANCIAS 
ou E. •·on sr sqs,. i-:Ao ;\ifroRI7.,\M ,\ LiilERTWÃo DO 
1'.\CIE\''(R.· PU!MÇ P(Úl~'EN'f.IVA COMO G.\ltA~~IA DA 
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ORDEM I'ÚBI.lí:A- L"E.XIST~\CL\ OF. \ '[IlAÇÃO l.EGAL 
1 ~ 1lom llnteced:m~\. ~ri_~~;cda<k- c ~sidin..'"'ia. liK-1 t""o -Jío, pc>r s; 
1vs • .:ar.rurlstois'-!cA' S\HtC'h."nltt i c~Qo cb oad<m de h~hcnr 
Ct>rp:n : (.fu:1!ldo pr~cntcs \lut~os r<quisitos p;ua nwmt..:nçJ~: t,!.1 
C'~~t~1hl, c.)mO [l('r i!X\'mplo iS rteCI!~$id.'l.do: de smuti:L :i \1rdém 
pnthl•ctt 2) Em tJU~ pese .1 :tlt-g:tç:'lo ttl> ~ctnidll de que :\ pn,:i o 
pr""''cntiv:' é dc:\ne:c;t~fõãti :; ~ iomcntt po~si\'el ~m cnso• ('Xtr.:mos 
IIO:>r.a Consh1uiç-1io n~o .:\ v~d.l o; ~ l::gi~l3çi\o pr~>o:t~lual p.:n.'\i 
c: -<rr~!õs:un.:-n1c a pc:rmHc:. <!UJndo cfcliV.1n1en1c J t;ulOl\<ilrod.::! ~u.l 

imprct.::in~!ibllidldl! .\ g.arall1ia f.l;l or&:.m públicn. 3) or.;..:m 
dcuccad.1. 
, .~B!J·:\º ·"Ví~tos, rdatl!d os c dlfélllldos os pn:.cmttS 1m105, B 
~Ecç,,o tJ:> I C:.\ DO EGRECIO TRIRIJI"AI. O f. J U!>'TIÇA J)() 
}_..~~Al)() 00 A.\1APA, por unJ.nimid.1de, con.hc:cu d~ 0:\f~m c no 
lfU.:niO. rcln Uh!'"' o q l<Or'ltm. :t dcnégou. DOS C.trlnO\ du !JOIO r r(l(eti.do 
tt.:lo Rcl:dor:· 

ll.:J.BEdS...CORPUS !>• l.89l!20íF f .\c, ;.• ll&PJ - l:np<tnnte: 
Ji\., IISO:O. ~ t:l ~II::'HlES -~10\'TF.I RO • P><:itnl<: 07.EIAS 
~JOR.'.6S OF. OF.IlS • Aut CoatD<o:.rt:fzo Oll DIREITO 0 . \ J' 
\'ARA C.'RIM tSAL DA CO~IARCA D~ ~IACAPÁ 
R•l1:or:O•srmb.•>ga~or Ll:lZ CARLOS 

l!MJiliLI,: "PROCF.SSt;At PF.l'->.1, . lf.tflf:"s CORPUS. 
l'IÜ FICO Df. DR()(:AS. EXCf<.SSO OF. PRAZO :-'A 
1:-;ST Rl:ÇÃO C:RfMI:"'i:I.L. ('OSSl'IL\I'I'GI~IE!\1'0 
11'\1\XISTE\'T l!. M lPLIM;ÃO l)I!. I'H,\ZO l'{é l,.\ t.m l t.J.IJ!06. 
:-;OJ\1\IA 111'. C.\IÜTER PI!OCF.SSII,\1. I) ,\ nnvn Lei ~< .'\olli· 
t.lrugM &nj>l!Ou u prl.Y.Q pua t:ond~i!>5o da in~truÇAO ccimino.\. 'i r•<H 
~~~uir au.mr.:111. JlfOC~S$ll..11 ti!Ul 3pl ic;:.-;~v im.:•.huta., djsdptin:smlo ;.,s 
oç~cs. I):U .::u n~o. \!'mbom 0\.1is gJJ.\'O:>a {'10 ag~nt.:: 2) ':'J.!Io h:i ptrrqut ~~ 
COSIItlr d~ CCr'lslrtillj!itnc:nt() ih:gaJ por ~'iC(SSO de pr:no ,.1! () f~ l\lf'!,) d~ 
pri11!u ~ind.J. sç cn..;onmt dcmro do lin:tiC: ddinidv na u~wa ld: 3) 
Or&t'll d4!t~g.td'\ .• 

~up!..Q; ' \'JSI'CS. TCttl:UiOS " d~utid~ 1\' prt~tntt!' :'!UtO't !'t 

St;;ÇÇ,\O U:O.lCA du TR!DUl'(Al . OE .JUST IÇ,I DO f.~TAOO DO 
A '\1,\I)Á. ~ Utunlm1da:S:. ca.thcc..:u do ,,riJ c, RQ m·Cntv. p.::to mt~r.•o 
q~tni"Wtt. A OEt\"EGOtf a ~m. nos t\!nnos do ' ''OCO Jlrofcrid;:, pdo 
Rd:u~Jr," 

l.ltUIF:iJ.LC.QRPUS _:s:J.J29.LU!O.L(M~ - lmp<1rAmo: 
KtT.TON CASTILHO DIAS · l'•oiont<: J EIUIEL RJOF.tRO 
Pf.:-1.\ • ,\111. Coa1om: Jl.iizo DE DIREITO DA C'O~IARC.A OE 
OIAPOQUE • R<l>tcr::O.<emb•'l:wlllr !,UIZ CARI.OS 

WE:S.TA: " PROCF.SSUAL PE:-;AI .. !fAli/iAS COili'U.\'. 
I(XCESSO DE PRA:W. INSTRUÇÃO f:Rl~11:-IAI. 
COMPLEXIOAOE DO fErro. l'O~St0ti .I OA0!1 DE 
1\XARCEIIAÇ:I.O m: Pll\ZOR. REQUfS!TOI> DA rmSÃO 
I'U.E.YI'.:'o'TIYA. COI'\~'TRHôC:lMEI'iTO 11\J::XlSTF.:-'Tf~. t ) 
Cil"Cunlltân~ie~ como !I phlrali.d.-td..: dt; riu~. nc:cc-ssiJ.:uk d< 
curnprim~n10 d~ C#.tt.'lS precatórias .: a ptó?ria complt:xid:Jd.: d(\ fe1tn. 
d o in\'~.>Cadai como .lUtoril:aOOra.~t dl exAcct~ao da5 prn\1s 
ptOC;!SSUAil, a~im não hi fabr nuis cn\ ~Ciutt:sogimcnto ilc~l por 
cxccuo ~ prllZO ~ o fim cb insuuç4o t-rimi:ml; 2) Esrand!> 
p.fftO:Ic:s os: r~qui'titos. d.:l prk.!o pr~'"CDti'il. (g;.an.:ll.ia cb ordem 
pUblica. (:onVtnim.::ia <h in~~o a imbal ou par~ u~!ll.u'2r .1 

•plic:oçlo <b. l• i p<ml). toma·•• do.cobid• o tJ,'j;açlo do 
:onW l.ng:imento ilcg.~l. COns.<tA."l:.~ 8 paciti~ jwiS"pr'.ldCnd:~ do STF. 
STJ c: TJAP: 3) Ordem dc:ncg.1,!Jt; · 

ACÍlRl>.~\Q; .. \ .. IS.103, n:l~uadtJ:) ~ discutidos os prt (,Cnte8. 1\Uto' & 

SJ!CÇ,\0 ÚNICA uo T RUIUI(AI. DE JUSTIÇA DO El>'TAOO 1)0 
AMAl'.-\. ~ untmimidll.dc:, conl1c~etJ do Hril ~. uo méri1o, p~lo mesmo 
qtUJrJlm, a. I)E.:fEúQt; 01 Ord~m. n()f.i. tcrrnos do \'o•o IJrOf~ric!o p~lo 
R-:Jalor." 

l1i111E<J.S COBI'/!1' ~~llOl v\~. -~ - lmretrnnlc' 
U>ELFONSO PANTOJA DA SILVA JUNIOJ.{ - l'aci<:nte: SI LVIO 
MARCOS FREITAS DOS S,L"''fOS· Aut. Co.\loro: J UÍZO DE : 
DIREJTO DA 3' V,\R.\ CIUllfll'iAL D:E MACAPÁ · ' 
Rol4tor:Du<mbll1'glO~O< LUIZ CARI.OS 

llii!!IOl',A: "IIA..8E.~ C08l!US. AÇ,\0 PE~M .. I'ACIE:-ôTE. 
MI'.I'OR OE IDADE NA ti>OCA DOS FATOS. f>(Ut.IOAD'E DO 
I' fiO CESSO AJJ INI Tf (). I) Conftrtt»do por o.:rli.t.}.-s ~u< o >&cote 
cn úúanpul.ivel i é~ do t-\'<:Oto c!<!IOJO, conccdc .. sc. a t>lf~ih. a 
or&m, f'lr.l ~lu.u a nulilb&: do ptl»r.."'SJO nb ini.liq; 1) Sujeiçl'o. n.o 
CllWttO, do J)l<ÍCOI<:, .i< n....,. t<1lb<ltoidu r\J loti•llçJO 0>(1>-'Íal; 3 ) 

Onkm ®ncedid~ ·~ 
~r.c.Jl.ÃQ: .. \ .. tS10S, re($1adcs e distvtidt)~ os prt:tcntc\ ~utos a 

SÜ'ÇÃO Ú:'iiCA do TRIDU:'IAL OF .. ni!\TIÇA DO E~'1'ADO llO 
fu\1ArA. "Unlnimid3d{\.p\:OI'Il'h!COO. do hrit .:, no mCrito, r eto rm.-smo 
q"orum, CO:--JCE.DEU a Ord~m, nos lt.:noos du voto proferido r~lo 
R<! ator." 

l.ldJ!F,.ts CORPt'S r;• l ,Wl!l1 . (-\<, :;• IV.Jt,) - lmretmnt•: 
~~IUNILSON AMOR.~S FURTADO ·· Pftcicntc: t'ASIO 
F l!IITADO DOS AI(JOS • All!. Cflarcr:t: ,IJIÍZO Dt: J)IRf.l'fO 
DA J" VAUA CRIMINAL D.\ C'OMARCA DE ~L\CAI'.\ • 
Relator:O....Ulxu:•d~c LUIZ C \Rl.OS 
~~;-1/,WF-AS CORPUS. SENTf~ÇA 

CO~l)Eo.,.ATÓRJA.. Ol~lTO D.E A~SLii.R t:.\1 UBERIMIH~ 
MAI'iUTENÇÃO DO ST.oll'liS QUO. IIECESSÁRL>\ 
f UNOii..\IE:O.'TAÇÁO. 1) Ao:icnb.)lOJUrispnldcoei•l diz ~eckvo o 
magistrada qt.t21ldo d3 rro1."lÇ5o da st.ntMça, rrutnlcr o JrDJut quo do 
condenodb atê o u!tt.sito em julg;1do da d.:cis~o. ,\5.1\im, se ~sta\-a 
pr~o do,·c ser rtoom.:11dado n.1 prislo onde ,.~ <nCX'Intr~ c. •c: •oho, 
•1.:v\! st..., ,~ãutid~ Jivn:~· ga~it!d~-t~-' o ·-dirciio-a.; 11pelar ··rm 
l1b~rd11.do: 2) Adt11~1is., se o p1ci~h! C$livo.r !;ullu, p:a_rJ pr~nd~·'O . .: ~:t.:i 
o rn.as,inra.clo o i'>rigado 1 fund;\mcn1M ~·u d.e~111.\\0~ J) ~t:mdl) I) 

pAcje•il..: solto, M$lm dC\o'i.} 8 ... 'T mantido, a1J pvr\lu.; ~ prim!uio. t..:m . 
l1011~ " ulet."Cddnle:\ e domicilio .cl!rto: ~). Orde:tl .;Qnçct.JitJ.•.'' · 

~...RDA.Q: "Vistos, rclntadoo e discutido~ M ("11\:,...:nt~!\ au1o~ 3 
SECÇÃO Ú:'>IICA do TRIDUNAL DE JUSTI<'•\ IX> t::;J',~OO DO . 
Al\!Al'i\, .\ u03nimidad!!. conhcc..:u do hril ~:.no ménlo, pelo mes:n1o 
quo"tm· CO~CE.DEU ~ Ordem, nos rcrmn~ do v<no pror~.:ri~o pelo 
Rtbtor." 

/MIIr::AS COR PU.~ J;~• l.~Sl/q7 
lJilpetrMII.:< !lfAUR{qQ,Sl.!; Y /}. fJ1..\~~I,I~I. 
PIICIÍ•t~tc : ALEX OLI~I!ll\il• IU! II.W\0. 
A. CrMio<>: .J'OiZO D& D~pl,'J:O, 1),\ VJ\.RA ÚNICA Do\ 

COMARCA l)E ~E\tR.~ llp i';~ A. VJ,Ç_ 

E • 

f. 

lJ 



Maca á, 21.11.2007 

D•mnb:&rt•dor 1.111/ (~\RLO~ 

uVislos. etc. 

O l«<vog.:u~ M•uJ-ido S*lYt~ Pcr't.tr.o~ trr'lpct.rUU 11. pr~eiiiC 
md•m .!c Hab<DJ CDI'pll! em r.,., do ~X OUVE! IV\ RIBt:mo 
que •~ <04-lmtn ~ncntc tc..:olhldn M IAPI::.'-1 e:m nulo de pnilo 
rr~ .. ·~nh"'a dterd.lt.Cb f"-IO Jul,lO dt T>ufrto da V:an Cnic.a dA Com~ 
do Scmo do '\avio, p<>< aupooa ~do delito bpi(teedo no an 121, 
'i 2~. lo DI r:!c 011 19. 1rnbM do C'P 

f:.m SÍnlC'e, O imp~.1n.ntt a.du1c,~ (1\lt () raciMCt: t'.JtíU'UI a 
J.('ffrer -.:o&lfangunentn ilet)\1 J'\11 C.~l.. cs.so do pnu:.o -:m SU-l.' pndo, urn111 

'"' rtu~ dc~d.:c .sua ngJeg&~.., 02AlanOn7- Rtt .t prcnnt'- dl-tA rllo 
1r111' '•du .unda ofett.'\d:~ • d..:núJ iC1~ 

T:unhem, AJ~oü "tVC o t.emr)o tf\IC' o p;u:i.(nt~ ~:nc"ntn~.so 
PfCI..:I - ifn di~<t - jA h.'fia. inc!U\1\'é, Cxtnpul;~do o pr.tta j.lhJ'\'i:.\0 p~rtl 
!.) l'n..c.'rtamt:nto da uutrU~lo,cmninftl 

~·m.. pu~u rciA t\1:1Cl('$~0 de linun.\ó: ~ ao lil~t. ttc:la 
t.Uth;t.~\ln dditUti\"41Jo Jlllb.ttu C•rpiU 

Corr. ~ mi~a!\1, JUniOU Mcnruattvs de tl< U9.'l~. uon\o 
~lJiiJ \tuc- deaefilU a pus.Au J'fC\Cntiva., comprov;u1tc ck h.-au.llnetJ • 
i1~1.u'ftçô.:.s c:Le. emprtso 

. .1\otçt. ''~ apn:.:u1r J htnii\Ar, rcttui.~ite; {\5 wf4.1rn1ftc;f,('l'\ d.o 
l111furid1dt: tidA ~o..,h>f*' (Jls •. ll), CllJtt funun tint i ~:fatorii'IJneote pr~'t.J.d• ... 
.c; OR 1S.":\6, rub qu.ai1... mfounou dt m..-'U\ rdavlinte <tue ô .,,.~nt~; 
lcri:\ t>h.ll tt.,.:uS3dn de plltÍ~ootpliSO no Lom,clUJo que v.timuu 
P~n."'IÔJ Pinbt-tro ~ Ol•\·~ua. t(t\CIQ tumo to-.11tt,., JunaUu.t 
~h,hul MeOOe-c ~lagn11. po<~rrm., Jn rnlc da (.th.A de 'tu.JLli~lo 
ant~·u lt do fiJClO:.. 'C, a dc_.to.~nCiA (~ ~fert.cicb ~ucnte ~t.rl n Crtad~ 
.. ..,..ut->r. Fntn:f..ntu, ~ 5\IA tdmtllio.:~~t'!. o Rqx-ocntantc do 
Mm•~f'no i"UbJi ... ., ..ruwu • dcru)n.;.l3 par~ incluu o C-."'3 p.1~cnlc, em 
09.<;R !IY.l' 

C('lm a,., tr\funnp.çltt~ flt~'folU dueumcni.O' do u ... 37iS-0, 
dc-.tu:t~n& pril)o.:.tl~lment" o f\ditann:nlu d~ dc:núncitt 

T rala·'<. ('(.ltnJJ t<1.t1CI, d11 Halu·'iiS Cttrput libcn.t.yn~ q\lc 
t.:ru .• :..-no vgumau ... f!C$.t"''-' :·cnstrM~nar.tO tlcr.at J'Of o ... t'"" de 
pru.o, em ;,-llt\Kk c!.lllnncra f'M"' n orrrcc:n·"~nlo da l.knw.lct.'tL 

Dos tlentc:nl(\\ OOfl il.:mtt:c nO'- 1ll1WS. e de 11101.J\~ panh:ul:v 
llJ. uúonn-çn~ da autvndado 11\b como ~atora de fl\1~ " dcnl)uciA 
tbr~t 11diladl\ em CW 0812007, tlll..llldo que n .. ,o hi m:us fnlttc em 
CUJI.:i.tr .u1gtn1en1o lll!t;11l. tic l(Ue ,~om J orcrl;a d.1 c itada pt!lj!\ I\CU\At6ria 
rtU(lU ,.;uud~ :a ltT&)..'1l1MHiAde do~. •:&n:pçil) pdo c:<..:e~~t~ d' pruo, 
.'\\~m,. tt•tJt·U: de incl'll""..bde ultrnpt.s.nd:t qut, ,._.lr."VIkiu a 
onti1I:O.Ij?í.;J JUtt'l:p:rud:.nc•'l docmn..tnte, ,.,;1\a;vc no ~mh.ítn <k~a Corte 
t ~:uii\.lall.c. par:t jJstiúc:u .,. dtnc.e~u &. wd~m. 

J) Re$l3 ~pt"111da "u.,,1quer Uet;a~ão d: ~x .. t~.'(l N ptM~ 
fUr:\ (l)tlt;:"tu:rào de '"'1uéu1u policiAl e "fa'"eimcnto ti.' d . .:.nun ... ll. r.t 

... ~ta t nfê:rtad11 ~m kmpo h.Uul t Q PJ&I..Unte é tntttrog.\dcJt :) Ordo:m 
~<ne~nd•• (TJ.-U> HC n.• 14~>01 A<ilrdAo n.· IOO,ll Rtl Ll!IL. 
CARLOS - Sl-cdir• Úuk~ j. t01il1l/2ClôG - .. . Uníinl.nJ" V· 
O..l/10/2006 ·l>O f<u."3H61) 

1) Rc:~b1d t ~ do:mu~i~ ll :\Q(U'r~oc&:.. ~ pnssivd 
"''~'llrWIÇ.lllt'fl11). Ú:~o:{lfTet\l.t de" .. o.'tt.:fO dt r~ 00 XU u(~ C~~.::IQ~cfltO, 
\.'MISÀ..lli t)Ut'Sfi:;. 1lhr.apv..uda 'Sue. :\.:1\J rtsp.ajdlt ron.:f'n.\o do.! 1/lll.Ht.u 
C•rpu:< l) Onlml d<nes•d• (IJ.\1' HC: n• ll99t "''"'•• n' 
~455 R<L \lÁ RIO CURTYI'\ • \.-q:lu (·nlu 1. lliU,IlOM ,. 

lln•n~tor p. 3(1.109/l(IOS. DCIF: u• 'f.t4} 

.\d.em.a1l1 por lvt\• du~ princlpao'> d:\ prOpol'('lC\IlAiidat.k c 
d" r:u.o1bilid.a.d~, vs pr~ot, tU'> pro~..ehio ~rud, nlo tl~·tm str 
.. :ou~Hlerad4x t:xdush·~m~.mtc 10b " p~npc\'b\'.s .aritrnétic:\. u11.11 mente 
I'HJ•tele.'\ t~uhcl~J-dO~ p;ara A. J'lr.irll •• 'rl ele ato:; pi'Ot\:MUili M1tcJ 11:1 d i 
.. ~.;ndU~<l c:1,.... lno:}\lt"ri\1) t .o oCc:ru.:urt~nt. d.' dco.Uth.~3 f,u IMO, •~\A 
Of1<nt .. ,lo d:~,-~ 21« t"obsCI'\•&dn. omt ntller r.uia, no- ~oUVJ ctn que o 
rtUnbrttc.lllo d.! t ... u .to&os ron"\11\)t "luc~o J".J.P"""oh. 1111 •tu.&' :.t tta n.-... 
I,;JS .. (Uf'll.'fdCI 

JUJUI \.0\1 

J:n.::unmht':r'd·S... u~r~. •\l tV~ • 'P.-n-c,Uatk:ujd tk Ju!CIICA p-!nt 

m\luJC!.t.syS.o. 

~(!~ 

~A OEJULGAM~NIQ 

Oa on:!em do ~lss.mo Senhor Desembargador 
OOGLAS EVANGELISTA RAMOS. Presléente em eJ<Q<CÍClO 
da Câmara única. faço dente a todos os interessados • aos 
que wem o presente EDITAL, ou dele conhecimento bvetem, 
QVe no dia 27 (vinte o sole) de novembro do ano 2007 
(lerç&-feira), h 8 (ollo) horDA ov em sessão subseqúcntc. rla 
S111a do Sessõ06 do Plenário do Edifício Sede do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapa situado na Rua Generol Rondon 
n" 1295. Baii'TO c.!nlral. rcoll.ror-s&-é a 823 Sessão Ordinária 
l);)ra julgamento de processos aoia<los mnstantes de p.aut:ls ja 
pub K:adas os 3Pf0Sl'118dol em mosa que indape'\C!em de 
pubt.Caçio. e mais os segu.nl• proc;assos 

( DIÁRIO OFICIAL) 

~ - O<lgem: Vara Única da Comarca do Vitória do 
Jan - Apelante: Oeimat Albuquerque Pinheiro - Advogado· 
Defensor Público • Apelado; MlnlstMo PúbHco do E1tado do 
Amapá- ReCaror: Dosombargador Mário Gurlyev 

!!I!.J.l~-Ongem 4' 'Iara Clvel e de Faz~ Póblica da 
Comarca d& Macapà - Apotlanle: ESiado do Amapâ -
Adllogado· Or. Antl>rio .lo$6 Dantas Tooes • Ajlelada J & J 
Viana - ME - Mqldo· Or. José Mana de souza Barbosa -
Relator. DesembatQ!Jdor Mâno Gurtyev 

Mnca.:~1 d~2007 
Clamy 1. O. andeira Batbo$3 

Dlretorn da Sea ta ria da Cflmara úm:a 

~~t,ACMl CivEL N.~z 

Apelantes: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 
BRASIL e BANCO DO BRASIL S/ A 
Advogadas KÁTIA DANTAS DE MELO e WASHINGTON LIMA 
PRAIA 
Apelildo: EUELSON DA SILVA AAAWo 
Advogaela: FRANCOISE HELENA RODRIGUES 

"Considet<lndo o toor do ce<tid4o supra. defiro o 
pedido de ft . 358, ~v91ldo o prazo recusa! à lntetCSS9da. 

Regãstre·sc o nome da advogada 6ubscn\Qrn de ns. 
3571358, para r.ns de frodmaçllo. 

P. lnUmem·se. 
Mac.apá(AP).l ~9 de novembro de 2007 

(a) O..s. DOGL.AS EVANGEliSTA RAMOS 
V•c.-i'rtSidente em uerciclo 

··~Co'lpá ~~cr\l:tode2~7 

B<!l. ~~AicofOfado 
Dlretoro "" Subseaetatla Cível da camara Únk:ll 

c~~ 
SUBSECRETAR~ 

~RAVO , D.~._lti~l&l.l.d.W!O NO RECURSO i.~.PECW. 
JiSll>~ºª O~~~ !IA APELAÇlQ 
CIVEL E REMESSA_ EX. Qf'fÍÇJ<t.H.~~GJIH 
Agrav;~nte: ESTADO DO AMAPÁ - -
Advogado: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS 
Agravados: RAIMUNDA DOS SANTOS MARTINS E 
OUTROS 
Advogado: RIANO VALENTE FREIRE 

DESPACHO 
"Encaminhem-se O$ auto• ao Egrégio 

Superior Tribunal de Justlçll, com as nossu ltomenagens. 
MacapA, 13 do novembro de 2007. 

(al!We. Ol)i3:J.S E\'.r.NGELISYA RAMOS 
v;c..Pres/dttlllo do ;J,4P, em o1rcr<:IC10" 

l!;BAVOiJf (?ISIRUMEHJQ ~SCUS!!tÇIAL & 
Ae.E.l.àêÃÔC!)Lj;L E REMESSA EX-OFÁCJO N,• 3.0.1!LO! 
Agravante: ESTADO DO AH.APÁ 
Advogado: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS 
Agravada: DÊBORA BARREIROS DA COSTA 
Advogado: SEBASTIÃO DE NAZARÊ DA SILVA 

DESPACHO 
•;., •griiVllda para conlraminutar, querendo no 

prazo legal 
Macap6. 14 dt novembro de 2007. 

(a) Ots. oOOL.AS EVANGEliSTA RAMOS 
Vi~$kk11te do TJAP, em eJCrrelclo" 

&i~..f. ~,t.~IQ_JSL ~ 
EW!.6R.BPJNÁRIO NA Af'ELAÇAQ._çjy~..J; fiD'illA 
~Q.fffi;!Ql!.!..J...Q.WRZ 
Agravante: ESTADO DO AMN'Á 
Advogado: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS 
Agravada: D!BORA BARREIROS DA COSTA 
Advogado: SEBASTlÃO DE NAZARt_ DA SILVA 

DESPACHO 
•A agravada pata contramlnutar, querendo no 

priW> legal. 
Mace~. 14 d& novembro de 2007. 

(a) D~ts. DÓGI.AS EVN-IG€US~4 RAMOS 
Vlct·Pt•~kk'111~ co r JAr', em 'J~IH'Ctclr>" 

AGRAVO DE ltiSmUME!(TO NO R~~ t!A. A 
~Q_ÇJ~REidESS(\ª-.~..!l~0/07 
A9ravanta: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogada: SINYA SIMONE GURGEl JUAREZ 
AQravados: liAROLDO BARROS DA COSTA E TÃNIA 
MARIA BAIA DOS $AHTOS 
Advogado: SEBASliÀO DE H~ DA SILVA 

DESPACHO 
"Aos agravados para co"t,..minutarem. 

querendo no pruo legal. 
M.e•p•, 14 de novembro da 2007. 

(a) Dea. 00GLAS EVANGELISTA RAMOS 
Vlc.Pruld&nte do T JAP" 

AGRAVO QE JN.US.U_ r.Wfl9--...HQ_ ftECURSQ 
W.MORDIJi~A_ AP~SJY..EI.....iõ REMESSA 
-..W..,)<.<_Ff-""IC""'-'JON.• 3JI~O!QI 
AQnwante: ESTADO 00 AMAPÁ 
Advogada: SINYA SIMONE GURGEl JURARCZ 
Aaravados: HAROLDO BARROS OA COSTA E TÂNIA 

Pá . 21 

MARIA BAIA DOS SANTOS 
AdVogado: SEBASTIÃO DE NAZARÉ DA SILVA 

DESPACHO 
"Aos agravados para conlramlnutarem, 

querondo no prm:o legal. 
M:lcapà. 14 ""oove11'bro de :zo;,:. 

(<>) On. OOOLAS EV.AIIGEIJSTA RAMOS 
Vlc.-Presidente do T JAP" 

&_CURSOS ESUÇIA!. E EXIRAQRDttWoo_ NOS 
EMBARGO:i DE..DECLAJlAÇÃO MA APELAC~Ó ~EL N.• 
~oe 
Recorrente: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 
BRASIL 
Advogada: KÁTIA DANTAS DE MELO 
Recontdo: ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA 
Advogado: DEOJAN WALDECK RIBEIRO 

"Aa reCQ(rldo para, que,." do, apresentar 
contra-raz6e~ -os Recur$0$ Especial t EJ<uaordinirio, no 
prazo legal. 

P. lntlmem·u. 
Maca~•· 09 de novembro de 2007. 

(8) Det, OOGLAS EVANGELISTA RAMOS 
Vlco-Pre$ídente do TJAP, em •••releio" 

BillM.OL. e2ecw. ~ ExmAORD~Mio ..11Q§. 
~~ DEJ)ECLARACAQ tiA Al'f;l,gAO CfvEL N.• 
;!,.Qíi_Q_/9§ 
RacOtTP.nte: COfAPANHIA DE !it:GUROS ALIAHÇI' 00 
BRASIL 
Aavogacla: KÁTIA DANTAS DE MELO 
Recorridoe; ALVIR DIAS DOS SANTOS e .t.ELTON DIAS 
OOSSAHTOS 
Advogado: DEOJAN WALDECK .RIBEIRO 

"AOI recorridos para, querendo, apresentaN!m 
contra•razõ.a aoa Recursos Especial tt Extraordinário, no 
pr.uo legol. 

P. Intimem-se. 
Maea~, 09 de novembro de 2007. 

(a) Ots. DÕGLAS EVANGEliSTA RAMOS 
lltc...Ptwsldente do TJAP, em uorclclo" 

RECURSOS E$PECIAL E ecJIW>RQINMJ..~ 
~GOS DE DEC~ÃO NA AeEI.ACÀO GÍV~L N~ 
_uo~ 
Recorrente: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA 00 
BRASIL 
Aavogada; KÁTIA DANTAS OE MELÓ 
Recorridos: ALVINS SILVA DOS SANTOS e GRANQUELLY 
NEGRÃO DOS SANTOS 
Advogado: DEOJAN WALDECK RIBEJRO 

vAOs recon1dos para, querendo, ap<ettmu.m 
contra-razõea aos Recur5os Especial e ElrlraordJ,..rto, no 
prazo legal. 

P. lntiJMm-u 
Mo~:;a~. 09 d~ nc:-v$rnl>fo c:te- 2007. 

(a) Des. DOOL~ Ev.'NGELI3TARAMOS 
Vice·Prulaente do TJAP, em exorclclo" 
Macapa (APt\ 21 ~~de 2007. 

C~ãmYit''lJ:1.~ndeJra Barbosa 
O.retora da Se~ria da Ctmll18 Única 

CÃMARA ÚNIC~ 

.Lt..~S~C!Ai. 
til2UMMRGO~D~~A ~ELAÇÃQ 

!,E. 2.122/200S 

RECORRENTE: ESTACO IY.) AJIJAPÁ 
AD'vOOADO; OTAVIO JO:>É OE VA$CONCC.LLOS f .I' RIA 
RECORRIDO: LUIZ GONZAGA PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: OSVALDO SOUZA DE CAMPOS 

ESTADO DO AMAPÁ lnterpós RECURSO 
ESI'tõCIAL dorrgído ao Superloc Tribunal de Justlça, cont<a a 
dect50o da Colenda Câmara Única do Egr6glo Tribunal de 
Justiça do Estado do Ama!Si. com fundamento no art. 105, 
H!. allnea ·a· da Conslll\llc;âo Federal, atacandO Acórdão assim 
ementado: 

"AOUINISTR.ATIVO • SERVIDOR PÚBLICO • 
INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PRESCRIÇÃO 
INOCORR~NCIA • ART. r E 4• DA LEI N• 8.911194 • 
PAGAMENTO RETROATIVO. 1) É de cJnco anos o prazo 
p<Hcrlclonal em se tratando de prean~ dtd14idll 
contra a Fazenda Pública Estadual. nos termos do art. 1• , 
do Decreto n• 20.810/32. 2) No caso, nlo oeo<reu a 
prescrlçlo da pretenaio considerando quo o ajub:amento 
da açllo se deu em 13/1212002, portanto, mer>O$ de cinco 
mues clepola da data do ato que originou, !UI•• o apelado, 
a pralenalo de exigir o pagamento da• parcelas 
corrnpondentts aos quintos. 3) Via de regra, o servidor 
efetivo ocup11111t de cargo de comlsalo ,.o poder.\ 
receber os valores co.,..ipandentes aos q\lintos 
adqulfíclos, enquanto estiver no eietdc:lo delu cargo, 
excelo em c•o de opção pelo vencimento do c:.rgo 
detlvo 4) O ~rv•dor falá jln ao tvAbimento do5 quintos 
~dos, ,..$111-> q..:~ tJ<L'C~ItOC :;~JIO em eomi~si<:, 
nos <'.as~ de OpÇão pola re.munaraçii<Yp.evt'"' no <'lrt. r , 
da Lei n• 8911$4, nlo 1\avendoofenca 308 brts. 402 e 403, 
do C6dlgo Civil, tampouco enriqutclmento rlic:ilo. 5) 
Adequando-A o caso concreto à cxceçlo legal, tará jua o 
apelado à perae~Ao da vantagem, coniiJdo, os efeitO!! 
nnancelros deverlo retroagir à daUI dl tnllada em vigor 
da Lei 8 911194. S) Remessa parcialmente provida, para 
rafonn•r a santan~ IAo-aomenle na parta em qut fixou o 
termo Inicial à perce~iio da vantagem, btm como quanto 
à apllc:açlo dOt juroe morat611os, nos termoe do art 1•-F, 
da Lei n• 9 4t4/Q7. Recurso voluntir1o prejudicado.• 

(TJAP • N:; n.• 2122/ • Ac:órdlo n.• 10474 ·Rei. 
DOGI.AS EVANGEUSTA ·Câmara Únlc:. • J. 0!5112/2006 ·v 
Unlnlme • p. 1210212007 • DOE 'n.• 3945 ). 



Macapá, 21.11.2007 

Oepreende-se da arollse dos autos quo o Tribunal 
de Justiça do Amapá, <ejeitoo a prolim•nar do prescrição. 
dando pard al provimeolo A remessa c julgou I)I'OjUdicado o 
recurso volunlário. relonnalldo a sentença de t • Grau 
proferida pelo juizo da 4" Vara Civel e do Fazenda Pública da 
Comarr.a de Macapá - Pro. cesso n.• 313212002 .• corrigindo, 
tlio·somente a pa.rte em que fixou o tem1o inicial à percepção 
de vantagem, bem como quanto a apllc:~Çilo do.s juros 
moratórios. 

Em rcla~o ao ref~rido Acórdao hostilizado. o 
Estado do Amapá interpôs . Embargos do Ooclamç<lo (fls. 
2611263) pretendendo o ~equestionamonto da matéfia 
infroconstauocr.al. e ainda, .eff:'to mocJiO~atlvo em rcl~ção à 
~resr.n:;Ao. A ~'1.1iQ:ldS c~'not;:; ÜPÍ(Ã), per Lll!fH!i:nr.fOOe. 
COI\he<:eu "c9 etnb.3~~ . e negot..:-!ho PtOVIm&n~ r..or.soantf:> 
Ac6tdtlo n.• 11.019 de fls. 2671272. 

Adtn:iu que o v. Acó«!ão desrespeitou a noona 
fedem! di$posta nos arugos 1" e 4", parágrafo único do 
Decreto 20.910f32, posto que o Rewrrido pleneou parcelas 
retroa1Was desde o lnldo do ano de 1994, sendo imperativo 
examinar que a suspensão éa prescnçao sorá verificada pelo 
requerimento perante a administração pública. e. em exame 
dos autos, <l constatado na 11. 40, que o pedido administrativo 
pro1oeollzado somente em 13/0312000. logo. os pleitos 
fl)lativos ao qüinqüênio anterior a dat~ ( 13103/2000) já. se 
encontravam presclitos. 

Em taco desses argumontos. requereu o 
conhecimento e provimento do recurso. com o fim de ser 
reformado o v. Acórdão recomdo em razão das transgre-..sões 
à Lei Fedcml apontada. 

O Recorfido ofcr'.ou contrd-razôes :is fls. 2891292 
do& autos. requerendo. c não pro\;mento do Recurso ESI)ecial .. 
com a condenação do RCCO«Ente e seu patrono nas penas da 
lidgancia e de má fé. e ainda. honorários õdvocaticios. 

Ê o breve relatório. 

ExaminO OS prCSSUJ>OSIOS de admissibilidade. 

Trota-se de Ret.urso Especial, com fulcro no 3:1. 
1(15. !nci~o !11 , a:fr:H3 .'C .. óe CrtnsfittJi~C' (:C;(to~: . :;otl o 
ttrg~m ento ce noljaiivt! d(; \,t~le.litJtl .i Lei r.cderat. 
e~poctf;carnel·.te riispos•a r.os arti~o~; 1" o 4u, po• f,grilfo l1nico 
do Decreto 20.910132. que ua1a da prescrlÇilo QOfnqüenat. 

O recurso é próprio c adequ~do. pois houve deci· 
sao em úl6ma instáncia proferida pela Colcnd~ Câmara Única 
do Tribunal de Justiça do Amapa. a unanímioode. 

Ê tempestivo, po;$, oon90antr. certidão de ft. 277. · 
o v. Accrdâo proferido em Emba<gos do Oeclataçllo foi publi
cado no Diário Oficial do Estado do dia 18106/2007. com circo· 
laçllo om 20106/2007 c a peça recw.~al fel recebida e protoeoli
zada em 11107/2007. ccnsidCiando que o Estado possui prazo 
em dob"ro para recorrer. 

Presentes ~amt>ém a l egitimidade e o intoresse do 
rec01rente, porquanto se insurge contra Acó(dão que é 
contrário à su.J pretensão. Alérn disso. o pcç.~ rccurs~l é 
subscrita por advogado CQm proc:uraç.~o nos autos com 
pOderes para atuar nas instâncias superiores. preenchendo 
ossin1 os requisitos da regularidado formo!. 

Quanto ao preparo. o Estado esta dispcns~do de 
pagar o porte de remessa e ·retomo dos autos. J>Or força do 
que dispõe o artigo 51 1, § 1'. do Código do Prorosso Civil. 

Obsorvo, entretanto, que o Recurso Espec1al 
n5o merece seguimento, conforme justifico. 

Em 'j'JB ~e a demor>~!ra;;.~o nue a matrifia 
():;:trva od çras:.:rir~-.l ·~üinctuSf·.a: tznha ·"".f~C• ar.~pl~r.eoi.e 

dctt~tida ;>eraoe ~·st3 Co!í.!: de J'.J!:tl\,a. o +1t...3: a:ennefia o 
requlslto lfu preques.tionamento. observa-se que, em verdade. 
o recorrente 'lisa a reap<eciação de provas. pois o seu pleito, 
mui to embora alegue violação à lei federal , cnscja o re-analise 
dos' processos administrativos cor~;tanlcs dos autos. 

Com efeito, ht1 '1pcnas insatisfação com o 
resultado da controvérsia, pois as datas para efeitos de 
contagem da prescrição foram arnplarnonto deballdas pela 
camam única, e novamente esclarecidas em sede de 
Emb:Jrgos de Declaração. Apenas para fins de comprovação 
dessa pretensão re-anàlise da questões í~ deodidas. entendo 
conveniente ltanscrever trechos do acórdiio do fls. 2671272. 
quando no voto <!e mini>a relaloria. de>xei consignado: 

A par disso, raz.ão não assiste ao ombarganle 
quando slnallta que o pedido adminlstr:>tivo somente 
ocorn.u em 1310312000, posto que ossa data marcou o 
s ooundo procosso administrativo - n. 40 dos ~utos. 

Nesse sentido, a proscrlç5o ncou susJ)onsa 
desde o momonto em que o ombn.rgndo rcquorou 
lldminislmtívamcntc o pagamento dos quintos. ou ·soJa~ 
14.05.1999. 

Assim, não há que se fal~r que todo o po riocto 
<~ntudo r a 1310811995 encontra·•• fulminado pola 
vruscriç.ão. pois. contando para tr.itõ. dasdo o prhnci.ro 
~qu..-Hil.,tJt\lO. Cheg~S~ ã d.:i·!a <1C ·r.~ .IJ:S , 1S1)4 CO:'I"'O lil)llt\J 

r,.,,;, r~c€-hi!':lc!"to dos quintos. 

Port~nlo, nos tcnnos do vot o condutor do v. 
ólCÓ'c.lão, ainJ~ fic<'u f~vor .i•<-1 ;! Admlnh\ra;ão posl~ <;~ 
r:Cn!i!gn~do 3 tb~ doi! t'!:.'G711914 pal!'.l inicio cta ccmrage:m 
do-.; quinto3, qua~do havla passado a vigorar a Lei n.• 
8.91 111994. 

Assim, a decisão recorrida encontra estrita 
conson~ncia com o cnlendlmcnto do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça, consoante o scguir1te julgado: 

"ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA 
PUBLICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. 

REQUERIDO ADMI NISTRATIVAMENTE O 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PAGAMENTO DE OlVIDA DA FAZENDA PÚBliCA, O 
PRAZO DA PRESCRIÇÃO FICA SUSPENSO ATE A 
D!õCISÃO DO PEOIOO, NA FORMA DO ARTIGO 4 . DO 
DECRETO NUM. 2D.DIO, DE 1932. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 
PROVIDO." 

(REsp 45.523/RO, Rei. Ministro ARI 
PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, julgado em 18.11.1996, 
OJ 09.12.1996 p . 4U238) 

Adornais, alóm na vedaç..~ impOSta pela Súmula 
07-STJ, pois é defesa a roapreciação em sede oe recurso 
excepcional. verifico que a matêria de fundo (pagamento de 
quintos com base om lol estadual) encontra vedaçáo também 
na Súmula n.• 280-STF: 

"Por ofons.l n d irei to loca! ":lo cabo recurso 
sxtraOI'dinârie. u 

Nesse scnUo:~: 

( ... ) 
~sJ~ ... 
11 - ... omlssis ... 
!!L.:....fo.lo.QW!l!!.2...!Lv_,_J~_c;_Qi._dãQ...[e.CorrjdQ :;e r 

devi_!!p aos..w:yjJjo.u._s ~I!.Wl.P~S)O nuQLJ;~ta@i!! 
n• 10.395l~ • .!!Jitw.ÇlKllo...ll!l..nl..çurslU_~I!.O..Q!&~.~eja{jil 11 
iJ:!.1.!lli1!Wl~<JL.tçgi$!D.>.iP _.1$>-"!i~J!fl.!l..o . lnl;llfu.__~ 
~,_oó.b~o:.J!.~. Si!m\!JA.~~ 

IV - -... omiGrila. .. " ' 
(REsp 486.002/RS, Rol. Ministro FELIX 

FISCHER, QUINTA nJRMA, ju lgado em 03.04.2003, OJ 
28.04.2003 p. 259) 

(Gnfei) 

Com esses fundamentos. nego seguimento ao 
RECURSO ESPECIAl. 

P\AlliQue·sa. 
Intimem .se. 

Macapâ/AP. 09 de novembro de 2007. 

(a) DES. OÓGLAS EVANGELISTA 
Vice-pre!lidcnla do Tribunal elo Justiça do Amnpà em 

cxerclclo. · 

~l:l!Cl\. -
~.!'.\IBLJ.ÇAÇAO_DE AÇ_QROA.O~ 

~.BQÃ..OSQA 
&_l!BSEÇB.j:T~tA.ÇiUEI:..(,).A..ÇÀk1ARA ÚNICA 

c_~--- Ã}'e_~ÇõEs "cive_ts _.. ·-~1 

~,901/06~ Oflgem: 3' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ- Apelante: GENERAL 
MOTORS DO BRASIL LTOA - Advogada: TAISA MARA 
MORAIS MENDONÇA - Apelado: ILTON LIMA DA SILVA 
Advogada : KATIA OANTAS DE MELO • Relator: Des. 
DÕGLAS EVANGELISTA - Revisor: MÀRIO GURTYEV. 

EM~ APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO
Vlêto CCULTO - VEiCULO ZiõRO OliiLÕI.IETRO -
DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO - !NOCORR~fJCIA -
CONSERTOS REALIZADOS SEM ÔNUS PARA O 
CONSUMIDOR - PRAZO DE GARANTIA- SUBSTITUIÇÃO 
DO VEÍCULO POR OUTRO NOVO DA MESMA ESPÉCIE E 
MODELO - PREVISÃO DO ART. 18, § 1•, INCISO I DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1) O praw 
dt><:adcnciat de 90 dias. esculpido no art. 26. 11 e § 1" do 
Código Consumerisla. encontro rniligaç.~o pelo art. 26 do 
mesmo diploma legal, anlo a procura de correção dos vidas 
descobertos. sendo obstado o referido prazo. 2) A garantia de 
veiculo pressupõe a soluÇilo de vlcios simples e de fácil 
sotuç5o, não podando o consumidor ficar. por tempo 
indeterminado. à merc!t do . fornecedor do produto qu& 
apresentou vicios. 3) Correta a aplicabilidade ca regra insana 
no art. 18, § 1° do Có<llgo de Defesa do Consumidor, onde 
prece•tua Que depois de transcorrido o tl)Ofi<i<o entro a 
notifiCação do defeito e A nAo reparação, cabe ao consumidor 
e não ao fornec<XIor. a escolha da IOfma de reparação. 4) 
Recurso 3 QUe so neoa provimooto. 

ACÓRDÃO: Vistos. rclnlodos e diseu11dos os presentes autos. 
a CAIAARÃ ÚNICA do EGRÉGIO TRIBUNAl DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. á unanimidade. coniloceu do 
recurso, rejeitou a preliminar de decadência de ação e. no 
mérito. pelo mesmo quorum. lhe negou provimento. nos 
tQmlOs do •Joio proferi~o pelo Relator. (Reg. AC n. 0 11.617). 

l:i:'~~·~61106: Origem: 3' VARA CÍVEL E DE FAZEN!?A 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPA - Apelantes: JOAO 
ALBERTO ROORIGUC:S C At>IB~RI!!r: . (A•jvoga<fo: MÂP.CIO 
ALVES FIGU!õrRA) o N!INISTéRtO ?ÜBUCO 00 ESlADO 
DO AMAPÁ - Apol:>dus: ERNANDES LO~ES PEREIRA 
(Advogado: RUY LOPES PEREIRA), JOAD ALB ERTO 
RODRIGUES CAPIBERIDE (Advogado: . MÁRCIO ALVES 
FIGUEIRA), FERNANDO GUIMARÃES SANTOS (Advogado: 
LUIZ MÁRIO ARAÚJO LIMA) o FLÁVIO DA SILVA OLIVEIRA 
" OUTROS (Advogado: DEFENSOR PÚB;LICO) - Relator. 
Dcs. 00GLAS EVANGELISTA- Rovisor: ~1ARIO GURTYEV. 

EMENT~ PROCESSUAL ~IVIL - AÇÃO POPULAR -
EMBARGOS DE DECLARAÇAO - CONTRAOITORIO. 1) Em 
regra. não se abre oponuntdade para a parte conlrâria se 
mànifastar nos ombmgos declaratórios. considerando sua 
finalidado exclusiva d~ esclarecer. svprlr cu Clarear a decisão 
embargada. de modo lntegrativo do julgado. 2) Havendo 
possibilidade dos' nrnbargos declaratórios conferirem e leitos 
infringentes. ou modifiCGiivos. é de se considerar necessária a 
intirnação d~ porto contr~rin poro se ·manirostar sobcc o 
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rocurso. sob pena de violação ao principio do contradll6rfo e 
cerceamento de defesa. 3 ) ApelO do Ministério P~obllc:o provklo. 

~f!Q.ÃQ; \(IStos. relatados ~ discutidos os presentes autos, 
a CÂMARA UNICA do EGREGIO mtBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. à unanimidade, conheceu dos 
recursos, acolheu n preliminar de ausenda do lncJdCncia do 
conlradilório, para anular a sentença e jUlgou prejudicado o 
apelo de João Alberto Rodrigues Capiberibe. nos termos do 
voto proforidn pelo Relator. (Reg. AC n.• 11.568). · 

/:l!._UJ.8J_OJ..: Oricrem: 4• VMP. CÍVGl. E CE FAZENDA 

PUBLICA DA COMARCA DE MAI;APÀ - Apelante: 
MARIZETE VIANA SILVA i'REIAE - AdvtY,Iado· AMILCAR 
HECHT DA COSTA - Apelado. ESTADO 00 AMAJIÁ -
Advogada: ANA CÉLIA DOHO MARTINS - Relator: Ocs. 
DÓGLAS EVANGELISTA-

-º!I;IflA; CML E PROCESSUAL CIVIL • PRESCRIÇÃO • 
CITAÇAO V.ÁLIDA • PROCESSO AJUIZADO POR 
SINDICATO E EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO -
NOVA DEMANDA • PRE.SCRIÇÃO INOCORRENTE • 
SENTENÇA CASSADA • MERITO - JULGAMENTO PELO 
TRIBUNAL • ART. 515, § 1', CJ>C - DESVIO DE FUNÇÃO 
PROFESSOR CLASSE " A" DESEMPENHANDO 
ATRIBUIÇÕES DE PROFESSOR CLASSE "B" ·DIFERENÇA 
REMUNERATÓRIA DEVIDA· APURAÇÃO EM LIQUIDAÇAO 
DE SENTENÇA • PROVA • ÔNUS DO RÉU • PADRÃO 
INICIAL DA CLASSE CORRESPONDENTE AO DESVIO • 
JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM O ART. 1•-F. da 
LEJ N" 9.494/97 ·PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 1) A 
citação válida em processo ajuizado rx>< Sindicato da e.:11egoria 
Interrompe o prazo prescricional, ainda que tenha sido extinto 
sem julgamento do mérito. 2) A oxtinc;;io do processo por 
ptescrição Inocorrente impõe a c.7~ssação da sentl!llça. 3) Com 
embasamento no an. 515, § 1•. do Código do Processo Civii, o 
T~bunal od t/U&m pode examinar o mõrilo. 4) O sefVfdor 
público desviado de suas funções faz jus à diferença de 
vencimentos &ntre o caroo efetivamente desompoohado e 
~quele para o qual fora nomeado, pena de permi tir-se 
enriquecimento sem causa da Admlnlstraçao PúDiica. 5) A 
prova de fato imped;tivo do direito alegnd~ pelo autor, nJt vi do 
art 333, õnc. li. do Cédigo !!e f're>c~~so c ;vi!, constitui 6~Gs co 
réu. 6) A diferença pecuniari? dev" S<:r cat,:ula~~ !evar:~o e'" 
conta a cla~r;e e o parJrão do c.1rgo pmn o QU9i foi noineado ou 
haja progredido c o padrão inicial da classe correspondente ao 
cargo efetivam onte desemp~nhado, apurada em liQuidaç.)o do 
sentonça. 7) A relação entre um padrüo de uma classe e outro 
da classe seguinte não ó diretamente propercioml, c:~so 
contrário estar·se·la promovendo verdadeira P<OQfes:;âo 
funCional , ainda que transitória para efeitos de indenização. 8} 
Nas condenações impostas à F<lZenda Púhlica para 
pagamento de parcela relllU1eralória devida a &cMdOfes, os 
juros mor.1t6rios devem ser fU<ados ern OG'ro (seis per cento) ao 
ano. a toor do art. 1°-F. da Leô n• 9.494197. Preoodenlcs 
jull&prudanciais. 

~ÓRQÃD: Vistos. relatados e discutidos os prescntos autos. 
a CÃMÁRA ÚNICA do EGRÊGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. à unanimidade, eonheceu do 
recurso e lhe dou provimonlo pardal. nos l(lfmos do voto 
proferido pelo Relator. (Reg. AC·n. o 11.626). 

c==-=~.~ - ~RP.v~!~-· _ _,_ .. -.-_ -~ 

~~.1.Vl.lf0]_; Origem : 4' VARA CiVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAJIA- A~ravante: ESTADO 
DO AMAPÁ - Advogada: IOEUSANIRA DE VASCONCELOS 
SEPEDA DE FREITAS - Agravado: AlOECI DA SILVA DIAS
Advogado: MANOEL RAIMUNDO LOPES DOS REIS -
Relator: Juit Convcx:ado CONSTAIHINO BRAHUNA. 

li!!~~ AGRAVO DE i~lSTRt.IMENTO - AIJSEtiCIA o: 
PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DE 
ADMISSIBILIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. 1) 
Quando não preenchidos os pressupostos subjetivos e 
objetivos de admissit>i!idade do recurso. Isto ê. quando o 
agravante sequGf lei parte no procosso onde proferida a 
declsào contra a qual está a rebelar·se e. além disso. o lenha 
aviado Iom de prazo. dele não so conhece: 2) Recurso n~o 
conhecido. 

ru:.911QJ.O_; ytstos. relatados e discutidos os presentes autos. 
~ CÂMARA UNICA do Egrégio TRIBUNAl OE JUSTIÇA DO 
ESTADO 00 AMAPÁ. pO< unanimidade. não conheceu do 
agravo. nos termos do voto profefido pelo Relator. (Reg. Ag n.• 
11.581). 

.lí.!-2J!lU12Z; Origem: 3" VARA CÍ~EL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE IAACAPA - AQravante: S,'\NCO 
OA AMAZONIA SfA ~ Advogada: IVANA CONTENTE 
GONÇALVES - Agra\-ada: JOANA DARC DA SILVA -
AdvO.Jada: JOANA D' ARC COSTA DE SOUZA - Relator: Jui t 
Convocado CONSTANTINO BRAHUNA. 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO .:. HC!NDRÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS - EXPRESSA RENUNCIA . 
ARBITRAMENTO CONTRÁRIO AO PACTO - PRDVIMEN!O 
DO RECURSO E CONSEQUENTE REFORMA DA OECISAO 
AGRAVADA. 1) Os efeitos da resilição unilateral do contraio de 
honorâdos ;:Jdvocaticios operam-se ex ncmc, dal potque 
on1nbo1nddo por con,rato quo am ~~o d& su:J re!'lc::l~Oo noo 
terâ o advogado dir&ilo à percepção de outrM Quaisquer 
vcrb35. aiOm cas j:l r~~etidas il ~\li:l «):~la dire!to :> h~r~ll Mns 
pon:lonte~ não he>J"etâ, Ct)lli.Jrme ptt!f".odt!ntoo ch: Ebrf.~.~ SfJ. 
2) As!im tendo o advogado. por proce•to constante de 
d:iusula contratJal. expressamente renunciado a honorários 
em caso c e resds~o motiva !la ou lmolivada do eo<rasP?ndcnte 
contrato. não lhe assistirá diraito a recObô·los na constãnoa ou 
õlO termo de processos nos quais haJa atuado .em d~fesa. dos 
intoresses de seu constituinte. sendo, por •ss.o, 1rnpropno 
arnllrá·lOS em confronto com dáusula de ronúnda; 3) Recurso 
que se cont1eco e ao qual se dá provimento. para relorrna da 
decls~o agr.Jvada. 

AC..ÓllO.~O_:_ Vistos. relatados e discutidos os prosontcs autos . 
a CÂMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade. conheceu do ngrnvo 
c. no mérito, oelo mesmo_ quorum, deu·lho provimento. nos 
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termos dO voto proletldo oelo Reator .. f<eg Ag n 11582) 

to~_• 2.12$!& Ongern. 2.' VARA CíVEL DA COMARCA DE 
SAHTANA- Agra,ante MM'X ANoAJ'Á MtliERAÇÃO LTDA. • 
AdvogacjO'\· EDUARDO EDSON GUIMARÃES LOPES e 
SÉRGIO FERREIRA SANTIAGO • Agravaela TOCANTlNS 
MINERAÇÃO SIA- Advogada: ESTER ALMEIDA DE SOUZA 
• Rei~IOt Oee. CARMO ANTÓNIO. 

l:MJi.r4J.A; PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÀf> DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 
INTERESSE DA UNIAO, DO ESTADO E DE EMPRESAS 
OUE SUCEDERAM A INDÚSTRIA DE EXPLORAÇÃO OE 
MINÊRIOS - !COMI. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1} 
Comt:x-co à J~bç-. FPOa•31 i;lf'j>r &ça:> ~ 'll·:'ltsg,;:Ç<Oo cc 
pos~Ef '"' qua ~e 'dutnt.<a, e~6rn da P<ASer>ra ca lfltOI'*S$it d:> 
Cl>tc pol•bco •stadua também óa Un :lo, pelO •ina.lo esu<t to 
com o obreto de outros feitos que IT'am um rn .,.,O<d da 
Jusi!Çil Federal 2) Agravo a que~ nega pro-;,~ttonto. 

l!C~~~ÃO~ \(lstos. re!alados e d:scubdos os prose:<JIC'< autos 
a CAMARA UNICA 00 EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
00 ESTADO DO ANoAJ'Á.. li ~lllmidade conhoceu do 
reçu!So o. no mérito. pelo mesmo Quorum. nogo!Hhe 
pro.tmonto. no• termos do voto profe~do pelo Relator (Reg 
Ag rt • 11.609) 

~~capá/~ 1\vembro do 2007 

Bet'~sAlcoforado 
O!tet0<8 da Subsecretaria Cível óa ~mara Ün•ca 

Cl!JAMU< ÚNICA 
~IJBSI;ÇBEJARIA cjv~ 

6-GY.VQ ~I!I.EMIQ..C2 0~012007 

Agr~vantt: Cl.AUOENIR SANTOS 
Advogado: VAlOECI OE FREITAS FERREIRA 
Agravado: MANOEl JOAQUIM DE SÁ FILHO 
Advogado: ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA 

. Cl.AUDENII'< SANTOS JntorP<Js ng,....vo elo 
lrl'StTumontc. com exprM;so pedido fltT11rklrd3 e.:~·tc ~tJtwnsivu. 
CiOIIIf~ a doc.tJo protcuda pe:O Jui~ do D•rnJ1ti t.ub1ttt1.1to oorn 
cxerclclc. na ~.· Vata Civel e da Fa2enda Pút)tlca .la Comarca 
de Mecapà, fiOS autos d<l ação de despejo ele cobrança da 
aluguéis (proc "·" 699199}. fase e~tóna. 

Alegou que. em 1710412007. a Julta ~tu ar 
daQ\.eta Vt~a determinou a b•uxa dos i\Uios o ConiJdO!la 
Judicial. vosa...Co dltlm•r ~r dü....CS acerca do "~lor q"" 
tcna ôre<to o liMo ce aêdiiO resuttanlo de be<lf~IOo~ que 
realizou no m6vol locado. objl:to da ~o de despe,o 
relrOala<!a 

Aduzlv que nessa decisão. o Juiza T~ular 
expllcrtou em que termos deveoam sor elaborados os cálcuiOt., 
a fim do ~ saber até quando ele poc!erla permanecer no 
Imóvel a llfl.llo de retençáo por benfeitorias. Otsse quo o 
Conl.laor Judtctal. ao seu alvedrio. apresentou novos cálculos. 
com base nos quais <losapBtocana o direito de elo pcrmanoccr 
no Imóvel. remanosce11do ainda um débito de R$ 963.66 
(novcCClltos o sessenta e !Jês reais e sessonto e sels 
centavos). 

Afinnou que. embora tenha Impugnado esses 
Cô\lcutos, o Jutz SLbstilltlo, em 18/10/2007 111notando a 
doos:lo ontenor que lrldicava a fonna como estes cevena 
ocor•or iiCO~ICU equeles e a'nda or<lenou a lr.eà ata 
desocupação dO m6vol. 

Sustentou que a deasoo concedida com base 
em c:álculOs e<t6neos e sem que fosse 8l<arnlll.lda a sua 
lmpug'\ac;ao. causar-lhe-á lcsào gi'8Ve e de ddlcrl te118raçAo. 
porquanto o m&.-el é ubtzado ex>mo resid6ooa o comérCiO 
r>lk> P<Jdendo COI11.1r =o P<Jtro O'T• tão p<)\100 ttl'llpo ~ • ..11n<!a. 
~oo possui crtd.:o patll ccmper.sar c.on1o a•ug ... ~. 1\1 rc.MÓillll 
sagun<fo f'l~ o Pl!f~IO na demora e 10 ·~11'..:~ do bem rlltfl'tO. 
para )Usllftcar a concessão da liminar. 

AD final, roquerou a ooncessao do efallo 
suspef\Slvo do agravo, para que possa perm~necer no lmóve1 
ato o julgamento defin\ijvo do presente recurso, na rorma do 
arl 558 do CPC. E, em seguida, a reforma do dccrsllo 
agravada, • fim de que nove cálculo seja letlo. nos moldes 
estiputodos as fts. 200 e 257. que devera e~~ctarecer em 
quantos meses o aécftto eldstente estani compenudo. 

A poça recursal veio lnstruidl com os 
cocune:<Jtos encanados às fls. 10159. antre os qua.s, a c6p.a 
do deas:lo agravada, a C811Jd3o que lnfolma a data da 
publocaçáo d<l deosão agravad<l e o preparo 

Ê o raatórb. 
Passo a dec.dõr sobre o pec!ido de km nru 
Como. a!Ualmente, a regra e a convers3o do 

agro110 de tflstrumento om sua folma retida, antes da qualquer 
pronuno3m9'1to sobre os seus termos, há que se vetirar so o 
caso é de conversao. Tal ccnve<são lar-se-á sempre QUO O 
agravo de Instrumento tenha sido interposto coo~a doosllo 
Interlocutória que n.to seja capat de gerar pengo lminonto do 
d~no grave de diffcil ou Impossível reparaçlo. 

A "lesAo gra:ve ou do diflclt repnraç&o 
conatilul um conceito vago ou Indeterminado, devendo ser 
dolln•do petu peculiaridades do caso concreto" (OIOIER 
JR • FrOdte Curso de Direito Processual CM/, .-oi 3, 2007, p. 
125 e t27) 

No prcsenle caso, o agravante otoco de<>sAo 
,UOtc<al oxarae!.l nos .JtJ~ de lll'la a<;.;:> de dt•Pl!IO ii~"W.' 
e><e.:ut6r "\, o~ aco:na. os cãlc<JIO$ f e. !O. çelo C':A'1.)0t·: 
Juchoal e :1dtenn.,ou que e;e desowpasse o ~ QUG ~ 
como ros'<IOOcía o ooméro.o, no pr.no de 15 (quinze) dias E, 
COttforme af.rmado pelo agt;lVante. ele nao di5PÕ8 de outro, 
para o qual p06sa n1t:dar em tão pouco tampo. Força 
reconhecer que a medida, em tais orcunstânclas. é capaz de 
gcmr o pe<1go irmnente dP dano de que !rata o an 527, 11, do 
CPC Aí veJO caracterizada a urgência que, no meu 
emendtrnento r.ca a não conversão do presonto a~r<J\10. 

Em ,·irtl.lde dtsso. deixo do convertftr o agravo 
1\!1 fom1e e~tabelecló;~ pelo .)rt. 527. 11. de CPC, J)IS~anêo 3o 
eXIlMe do pedido ümloar éo efeito suspensim do :•;)f'il''" 

Col'ltorme exphcitado, o agra:voate lmpug110 
decls.lo proferida em açáo de despejo CJc cobrança de 
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aluguéis. em que os recusos nesso C&$0. em regra, cor torça 
do d•sposiO no an. 58. V, da le. n• 8.245!91. SO<nenfe oevern 
ser recOOidos no efettc c!e-;()jub\10. A juôsprudênda do 
Superior Tribunal de JU1tiça trilha nf!Sso mesmo senndo 
Conlirnm·s~ 

''PROCES.SUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 
DESPEJO. APELAÇAO EA;ITO SUSPENSIVO. 
DESCABIMENTO. LEI 8.2451111, ART. 520 'CAPUT' DO 
CPC. !NAPLICABIUOAOE RECURSO DESPROVIDO. '1 • O 
Supenor Tribunal de Justiça jé paçlflçou entendimento 
segundo o qual o art. 520, çaput, do CPC nio se aplica ao~ 
recu~os interpoctos em ac;llo de doapejo cJc cobrança, no 
sertttdo de conferir-lhes, lam~m. o recebimento no efelto 
suspensivo, eis que • hlpõton resta regulada por norma 
especoflca 11 · Agravo lntemo desprovido." (AgRg no REsp 
6658921SC - Rei Mi111slro GILSON OtPP • OUiNT A TURMA
l 0011/2004- publ. OJ 13.1 2.2004, p 445). 

"A!;RAVO REGIMENTAL - LOCAÇÃO -
DESPEJO - APEl.AÇÁO - EFEITO DEVOLUTIVO -
MAHOADO Dfi SEGURANÇA - RECURSO ORDINÁRIO -
NEOIOA CAUTELAR - EFEITO SUSPENSIVO 
1MPOSSJ81UDADE - 1. Nos fltm()s do art. 58, V. da lei n" 
8.2~1, o raeurso que ataca eleclsio proferida em ação de 
despeJO, n:umo qu& cumutacl8 com outros pedidos, dave 
ser. recebodo 'Somente no efeito devolutivo. 2. Agravo 
reg•montal a que sa naoe provimento.'' (STJ - AGRMC 
200302278407 - 755~ SP - t\ • 1'. - f~nl. ~'"· Pa:W> G"'l-:>1:< -
DJU 05.1 2.200S- p.'Xl377i 

O agravt~, por 6Ull propr1a natureza c 
sumarl~de, deve mesmo ser rec.ebldo apenas no efeito 
de\'oruU\'0. Contudo no caso de deosAo que possa resultar 
lesli~ grove e da dlfic:il reparação ao agravante. hll 
poss.blltdade de quo cem o recebimento do recurso. 
dOIIidatnente tundamenl3do. conceda·se. llmí'181'mente. o 
efeito suspensivo. !; o que so extrat da recl.'lÇâo insefla no an 
558 do CPC, nos seguintes ttnr06: 

•o "'laoor podar,, a requerimento do 
agravante, nos caaos do prlsJio elvll, odjudie~Ao, remição 
de bens, levantamento ele dinheiro sem cauçto ldónea e 
em outros casos dos quais posu resuttMiesão grave e de 
dtfícil reparação, sendo relevante a fundamentação, 
suspender o cumprimento da elecll<lo atoi o 
pronunciamento dellnltlvo da turmto ou clmara.• 

Ess& eleito, entllo, poderá ser concedido 
quando reslafam presente., cvmuiJtlvamenle, a lesão grave 
de dilic:il reparac;ac (perlculum fn mor•) o a rélovanto 
lundamenlaçAo (fumus bonl furls). I! o quo se examinará a 
seguir, destacando-se. desde logo, o teor da decisão 
unpugnada· _ _ _ -

''Os dlcuiOll elaborados pela contadoria ãs 
fts. 29013113, obedeeau - crllerl05 determinados pela 
deelsio do fts. 290, bem anlm pela aentença e acórdão, 
portanto deve ser acalada Adomala, nlo }tlstllica a 
alego~Çlo do Riu de que est.i sendo prejudicado, pois 
durante o curso do proçtuo, IY meU>S 1\Jo efetua 
qualq114r j)891111ento da alvgu.ru, não ll.stâ un"" 
con:<ldera<fa o depreeiaçlo nat bcnfll:toti4$ re;~t.z:tdu o 
que estão sendo utilizad-IS por ela, MO ttá referência a 
qualquer irregulartdado nas çontu efetuadas. 

Por estas rozõos, acatando os cálculos de 
fls. 2901303, determino o prostagulmento do prousso 
para Intimar o Riu a desocupar o !movei no prêll:o do 1$ 
(qulnzo) dias, eis que em face aos cálculos aferidos, nlio 
lhe cabe mals falar em rotençao por benloltoriaa, e ainda 
ao pagamento elo saldo remanescente ao Autor.~ (ft. 83). 

Na doclsAo entenor a Juiza TtiiJiar batxou os 
autos à Conladona Judtclal, visando aclarar algl.rs pontos que 
lhe pareceram necossàriO&, lndUSIVO, traçando all)U'I18S 
dtretrizes P8fll ~m ollu~s pelo Cofllador (H. 11}. 

A contlldotla, por seu tumo ao deteaar 
algunas lalllas nos eátc;.;os apresentados pelo autor ás ~s. 
230.'233, elaborou e apresen!ou 'lO'JO allcuiO que e'l!Efldeu 
como 5ef1do o correto (lia. 13125). 

Com efetiO, nao ,. podo esquecer que o 
allwto apresentado pelo contador )lldiclal. por qoo desprovido 
de quaiqoJef Interesse. e pela presunr;llo de que ro. elabol8c!o 
oe acordo com as r.ormas tog:J,., em recraJ Inspira ma.or e 
melhi>r conftal>ttJI.Ioo'e t'<l<· l!lso, f! CO'IStdP.rddo elemento· 
essenàal à formaçáo do convenCimento do juiz, gozando d<l 
presunção de veracidade e legltlmtcla<lo ate que se prove o 
cootnlrio. 

No caso, o Jull SubsVIuto acolheu o cá!culo 
elaborado pela Contadoria JUdicial, convencendo-se de sua 
cxahdão. razao peta qual determinou a medtda conslt1t\va de 
desocupação do Imóvel por P<Jrte do 8Qr8\'õlnte, no prazo de 15 
(qiAnze) dtas. Veja-~ que a lntenc;llo d<l Juiza Titular era a de 
que fossem leotxl$ os ~llriOs ajustes aos cálculos. 1\lo s6 
para adequ.\;os ao que hallla llldo decido nos embargoS 
deda<alófios de fi. 191, mas tambtm para se comg:r algumas 
latta9 com as Q'.l8is se d8CiaiOU Isto, por si s6. não obllga que 
o contador ltJdlclal &ig8 à risat o que foi troçado, o ~ omita 
acetca de poniOS que. dentso de s.o espeCialidade. a â tuz d<l 
lO'. cle(ectou. 

Portanto. diante de ~.~ma anaHse sumária do 
caso. a minha ~o ó a de que o Juiz agiu oontorme o 
dtralto. lnclustve, quando esl.'Jbeleceu o prazo de 15 (quinze) 
dias para a desocupação, o mesmo que restou reconhee\do na 
AC. n.• 1SG912003, em faC() d<l quobra de contrato de locaçâo 
do Imóvel em ques~. nos termos do art. 63, § 1.•. b, da Lei 
n.• 8.245191. Logo. nlio vislumbro relevAncia na sl'l)umentação 
cooticla no presente agravo, notadamente o fumus bonllurls. 
um dos requisitos autorl13doras da eoncessao do efolto 
suspellSivo. 

Com esses fundamentos, nego o B'ferto 
suspei1Slo10 ple.teado 

Rtx~UOS<Wrol o>Clll'l((Jmlôle;Ô>S 3(' JLI:! ila c::!U33. 
trnr~~se o ~a.aáe J)3la. Ql~úle.,..1o, 

aP<esentar cornramtnuta 
Macapà (AJ'j, 14 de nCMirnbfO dO 2007. 
(a)Oes CARMOANTONIOOESOIJZA 

Rela10r" 
Macapá(AP). 21~07. 

amy • o ;índoira Sal'bo6a 
Diretora da secreJ"~a da Câmara úntca 
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Agravante:CARLOS CANoll.O GOÉS CAPIBERIBE 
Adv~doa;SANORA DO SOCORRO 00 CARMO OLIVEIRA 
e MÁRCIO AlVES AGUEIRA 
AQravados:MARIUA MITO XAVIER GOCS E OUTROS 

CARLOS CAMILO GÓES CAPIBERIBE 
lnterpo, &glilvo de lnstnlmeoto. com pedido do lom,nar c!o 
eleito suspensivo, contnl decisão judtd<l! do MM. JUiz de 
Direito da 5 • Vara Clvet e de Fazenda Púbfica da Comorc:a de 
Macapâ. proferida nos autos d<l Ação Popular (proo. n.• 
6.470/20()7) Interposta contra MARfUA BRITO XAVIER GÓES 
E OUTROS 

Afirmou ter ajuizado uma açáo popular. oom 
paddo do llmtnar sem olüva das partos conlrãrfas em desfaVOI' 
dos agravados. pretendendo ob!er a conccss3o do medida 
fim.nar com o ~m de CCGS8t a veietJação do propagando~ do 
Go·NnO do ESla<IO doAm~ ccru .; :Ol~n ou a M·~ i<.• 
"n'"o d:l ~oeretkla eswJua, do mot>·'~l ~~~. " o.? 
agravod~ W .JtJllól Onto Xavcr Goos. 

Al~ou que a pUbjiCdaee ve<OJ'.lda IM'! c:;r.llt~~ 
autO-promoaonaJ. nao podendo ur real zadl ás cusl.ls dO 
eráno público. 

Sustentou que a ora agrnvada ao fazCf' 
promoçao pessoal nas 1nse~ções roaLzadas durante as 
propagandas Institucionais do Governo do ES1ado do Amapá 
está lerindo os principio& da moralidade e da lmpessoalldad~ 
provt&los no 3rl 37. parágra[o único, da Cons~tulçâo Federal. 

O MM. Juiz monocrático lnc:feterlu a llminnr 
Pleiteada com fundamento na perda do objolo da medida do 
u~rtcla (ns 1 11\2) 

Argumentou que a decisão agravada deve ser 
relormad<l porquo o ped'ido liminar nao se resiring u a 
suspeosJo de uma única propaganda, a do 1eitc matemo· <" 
28). mas sim, a loda propaganda em se,a ve.C:.Jiada a Imagem 
da ora agmvada 

Adt.ziu QUe o mag slrado nao prestou jufiSd>Çio 
porque deiJCOu de deodr sobre o pedido lim nar nos exatos 
te<mos lormulados na onicral d<l ação popular 

Por ftm, o agravante requereu a) q<JG o 
presente agrn110 de instrumento seja recebido e pi'Oiildo. a f.m 
de reform3l' a dec:is.W de pnmeua installda, com e concessão 
da ltmtnar de suspen:;Ao do veiculação das propagandas do 
Governo dO Estado do Amapa onde são divlitgadas a Imagem 
da ora osrovoda; b) que a agravada seja Chêmada a contra· 
mlnutar o presente recurso; c) o proVImento Integral do 
recur50. 

~ o re~atórl.,. 
Pas.'<~> à lvn.1amc.,J;;çtlo 
Como, atuaJmer.te. a ragru e a (.(lnV6rs3o do 

agravo de .nsll'Umettll) em sua fonna rct.da, a,tes do qualquer 
pronurtclamento sob<o os seus lermos. 1\3 que se VCJ ficar se 
este é o caso de conversão ou não. 

Not•se que o agravante ataca deo~ ~mtnar 
exarada nos autxl$ de urna açao poP<Nr por •~ tlui78da 
contra 06 agravados eotre eies a seo-etàrla de mobWtlaÇJO 
soci.11. Martr.a BniO Xa<t.er Góes 

Do lnldo, cabe •rda9ar se essa dcas.lo 
acostada aos autos às fts. 11112 e que rndefanu o pedido 
Umloar. ' s~cetlvet de causar ao agravante lesão grava e de 
diflctl reP<Jrac;Ao. AMai, as outras duas h,póleses 
exOOl)donadas pela Lei n.• 11.187 de 19/10f2005, quo•s sejam. 
inadmlsslio <lo rec~ de apelaçáo o a rotativa aos ef011os em 
aue a apelaçlo 6 recebida, estão descartadas 

A justifteativa do agravante 6 do que o d~>no 
lrreparávol consisto no fato de que a peça pubhc tl'tria do um 
modo gen~l, ofende direta o lrontalrnante a Con•~tu.ição 
F oooral ao divulgar a Imagem da seaetaN de mobclàação 
social, ora agravada, junto com as ações lnsbtUCiOOOIS do 
Governo do Esl3do do Amapà OCOtTondo, aSMI'I. •um 
verdadeiro culto ~ pei'SOflalldade da secretaria, a qual se 
ptomow b custas do erirlo público" (l 04) 

Anell9ando a decisão que denegou e tomlnar 
requeflda pelo agraY30te. ac:nci por bem dostacar o sogu;nto 
trecho; 

"( .•• ) Adianto logo que nlo há nenhuma 
llmiMr a orover em favor do autor popular, dl :m1Jt da 

manifesta perda de objeto do podido Com eleito, o F"'dldo 
liminar visa a sueponsio d<l veleulaçAo de propaganda 
Institucional protagonlzada peta SecretAria do Eat&do do 
Mobilização Social Maria Br~o .Xavier Góes retaelonecla • 
1Ga. Semana Mund'-1 da Aleitamento Ma\emo, realizada • 
lsao mesmo 111 • no perfoclo de 1 a 7 de ogOS1o p. passaclo. 
Ora, H o periodo a que retere a propaganda p decorreu hâ 
multo tempo • mais de doi$ m- • nlo flj aentldo mata 
para a vticulaçio. E o texto objeto da dlvutgaçlo nlo 
sugere aua utllluç~o posterior, 1: restrito pera o porlodo 
ele 1 a 7 de agoato. E, sinceramente, eu nJo tenho vtato 
maie a lns.rçio ele tal matenal publicit*io • c011flo que 
nenhuma em~son, seja de rádio ou tetevldo, dlvulgarla 
matêna )i vencida pelo tempo. O ped!c!o dt.Jimi!lllL..Jt! 
~lado, Hm atll que se Ollca a Pifte cO!'Jd.cit..í 
de.Jm lnntYL.moa~'~v~tkU~'.M.{g\!t o 
tn4!1firQ. <f9_pl!!fl.O ( ... )" (11.11 • gr;!o tv.>'S'J) 

POis bem Coma 3:hurf.l'l ~,pl~rtólC:<, ' 
C:Onve<$ao do agmvo para a SU3 ionna lnstrumCC'IIIluada 
som&nle deve ocorrer se d<l d8CI~ a~vada resullar 1114o 
grave e de dlflcU reparaçAo ao agravante. 

VIslumbrei que. na axordial da aç.(lo populor, 
cujas cópias estão juntadas ás Ps. 16/26. o ora agralltlnte faz 
roferónclas exPlicitas à campanha publkllária que versa SObre 
a Oócima Sllltta Semana Mundial do Aleitamootl) ~temo. 
ltll'ldo. lnclusJve. anexado aqueles autos, o ovo e a 
degrançlo da refenda campanha. 

No disc::orrer de suas fundamenlaçt\os. o ora 
agravante faz dlve<sas relerêr>àas a poça !)<dc:iiAna do ,coto 
ma:erno• oonlorme so extrai dos segiAntes p3rágratos 

"Tal peÇJ! publk:ltãrta inse"' a imegem da ri 
Uatfh Bllto Xllvi&r G6u, deelaeande»e as 'boas' açlles 
da secretirho de e.udo ( .•• ) (fl. 17). 

Visa, entio, tal peça beneflcl~r a r6 Marllla 
Brito Xavier G6u. (fi. 22). 

Deve, entio, serem lf'IUiados os atos 
admlnlst ra11voe que resultou na velculaçio da propaganda 
lnalltuclonaJ ora guerreada, (.-r. (fi. 22). 

Asslm. ao contrárto do ave o agravante 
5ustentll nos presentes autos, pen;ebe-so qua, ~ verdade, o 
pedido lmlnar requOtido oa ação popular ora para retirar de 
velcr.Jiaçáo a propaganda lnslltucional do Govomo do Estado 
do Amapá referente a campanha oubhcitâna ao "leito m:.t!IIM" I 

I 
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por meio oa Qual era veiculada o Imagem e a voz oa secretária 
estadual da mobilização social. a oro agravada Marília Bnto 
Xavier Góe5. • · 

r.omo de extintores do incêndio. 
Com efeilo. o estudo de impaclo ambiental 

será realizado oom muilo mais exilo soa casa de show cs6ver 
em h.:ncionamcnlo, haja vista que poderão os peritos aferfl 
com maior certeza eventuais danos por ela causados. 

al>aler a vld<!, fulminando assim a relação de covS8 e elo/10 
qva originarlo o dever de indenizar." (&ic). 

JIJejiOII, ainda. que a decisão recorrido infringiu 
o art. 927 do Côcf.go Civil, pois condenou o RE>Corrente ao 
pagnrnento de dane>s morais. "mesmo sem qualquer vinculo 
económiro ou sentlmenlal ()11/te a Rocorrida o a víti!TI8 '(sic). 

Desta ~('l.r:na. nJr. há ~l:t· S-P f:!l-f \!e nASali~. .. v 
c!~ j!irl!~d:ç~o pCir pano n~ m.·tnis~m~o !:i~;uli'r, L'f"'t~ v~:'l c 
mesmo fez., Ull'l iuizo de va10\ sobro o f\.':C;UCJido AA e~ft""Ja 
liminar. · 

Com rclaç.ão ao fundamento utilizado pelo MM. 
Juiz acerca da perda do obJeto. no meu "'nteod'mento. essa 
questão não i: passível de conução por mei:> deste agtavo de 
instrvmento. porquanto a referida can>il'mha publicilórla não 
mais ostá sendo exibida nos canais ce lelrwisào focais. Até 
po;quo ~a: campanha 111\ha p.-azo C\JI'I() c delinoeo. ou seja. foi 
veiculada apenas no semana de camp r>hJ <io c.leitamcnlo 
matemo. realizada no período de 01 a 07 de agosto deste nno. 

A fumaça do bom direíro. que autoriza a 
suspensão da decisao guencada reside nos fundamentos 
acima expostos. O perigo da demora. por sua ve%. 
consubstancia-se no falo de que a Interdição tcmpor:iria 
!lel'3rá. e íá oerov. dtversos prejufzos ao ptoprielário da·c.,sa 

de shr)w, scjo porQue j:l lini)Q eventos m~r~dos, saia porque 
estamos em mclo .êl um e)ttenso fçri~,). 

Oeir..o r-.ons~n.1.1o. rl!ndn. que est(~ jacl:.ão r.Jc, 
tem carálor <•bsolulo e que s~ est~. neste n1omen1o. 
acredl!ando na bOa· lé ~b causídico subscrilOl deste recurso. 
bem como na cte seu proprietário. Cem as ir>fonnaçõos. as 
duvidas existentes e que r~ão foram lomadas em consiCeração. 
em homenagem a :~tividadc empresf~tia c, sobreiU<!o, oom 
1..-damento nos alvarãs do fuooonam e:>to e nos laudos 
trazidos ao processo, serão dirimidas. Esper:.t·se. enfim. que a 
caS<J noturna eslej;t rcalmenlo luncionar.do dentro dos padrões 
de normalidade. no que atine ao som. a higiene. à segurança. 
dentre outros rt'Quisitos ind spensiiveis. dos quais. com 
ccrlcza, é conheceaor o pmplielário tlil agrav:lr>le. 

Em relação ao dar\o maioria!. argúiu que o 
Coler>do Soperior Tribunal de Jvstiça decidiu contrariamente 
ao enlendimento da Corte Estadual, pois a pensão arllitrada 
~mrta·se a idade de 25 anos (data em que a vít.ma constitu1ria 
famllia), o que demonslra que a doclslio fustigada deu a Lei 
F edcral íntcrpretação dívergente que outros tribunais. eis que 
oonsiderou a idade does anos. 

Portanto. é quase ccno q1.oe será eXJbido rn1 
mídia poc ter perdido seu ObJClo fundõmenlrtl, qual seja. a 
divulg;Jção da ml!r'lr.ionada sai1>Ma c suJs P'()(;'" rnnçõe•. 

/ldemals. o próprio àgravante mencionou os 
processos r~.• 676812007 o 677512007, em trâmite""~! Vara 
Cível e de Fozenóa Publica da Comarr.a de Mar.:lp:l, onde o 
MM. Juiz al\.a."lntc n:~qucla SO"-'é!""ltill ccncedeu .o:~s lirninare..~ 
reque:ndas com o fim da su~e'1riE"f O!' inf:,rmes pJl:hatâ:ios 
nas partes Que contenhan"' entrevistos o imagens de 
auto1idades pübllcas (Os. 34 e 3/l. 

Assim. se já erislc dcds.ao jud cia' que 
suspendeu. tíminarmonte. a vc•culaçâo de p<op"gandas com a 
insmc;5o de imogens ou vozes de auloriclados públicas Cllm o 
fim do preservar a impessoaiiCade da Aoo>inistraç.àQ Publica. 
ce fato. o presente pedido liminar, m ais uma vez. POt~cu sou 
objeto. Afinat, aquelas suspensões são gcné11cas e servirão 
lambem para a interrupção da rEt.crida camponha p.;DIIci\á.1a 
nos meios de OOI'!unicaçilo 1.:-ca,s. 

Pelo exposto. ccnce<!o o efeito S\rspensivo 
p!eiload•J. p~ra sobrestar os croitcs da decisão impugnada. 

Requisllem·sn informações ao Juiz dR causa. 
Após. ir>timC·SC o agrovado para. querendo. apresentilr contra· 
minuta na pra2o tes~l. 

Ma~-Jp<l (AP), 15 de novembro oe 2.007. 
{a) Oes. EOINARDO SOUZA 

Piantonisl3" 

Pr:r rt"'~l~ c •. st'! inc!r\·o. <.. pt~rkulu:'il In marn 
GUC pod~!i' $Us!cntcf c a~"';.l•m ~n~ :.;l:tl !·Jrm" 

· -~.swmenlahzada não se faz presente ncs autos. Do maneu·a . 
que r>ão vislumbro qur. a subsistência óa decisão agravada 
possa causar tosão gmve e de dificil reparação ao agmv,ntc. 

Destarte. corwerto o prcso~te "'ravo de 
instrun)ento nm agravo re~do. "'' 1orma c!o art. 527. 11 . co CPC. 

Publi(llll>·sc 
lnl imaYn·se. 
Macapã (A? ). 14 ce no,•ernb1o de 2007. 
(a) ocs. CARMO ANTÓNIO DE SOUZI\ 

R~'aoor" 

Macapá (.1\?). '1\ d\:_ novembro de 2.007. 

Clar~;H:-d~~~oo~~ 
Oi.re-tcra dé• Scae~~n t!a Ur-"la":• tJnirz 

DECISÃO 
CASA DE SHOW METRÔ, por L~le11nédio do 

advogado devidan>eni" habilitado. interpôs agravo de 
instt~,mento contta a decisão proferida pelo MM Juí~o de 
Dircllo ela ,_. Vara Civel da Comarça de Santana. 

Em suas razões. alegou que não lhe foi 
oportunizada a defosa antes da ~ecJgâo d~ inlerdiçJo. o que 
c<>usará sérios prejulzos em razao dos shows ;a marcados c 
que tP.râo que ser cancolados. sem contar o constmngimcnlo 
quo os IIOQiicnladores da casa p3ssa.rão. u-na vez q~e 
adquiriram Ingressos c não poderàn <>ss•stlr ao evento. h3JD 
vista a casa noturna enconlrar·se inlordilada. 

Oi~se Que tem o diteito liquido c ce11o <lc 
deienvolver suas atividade$ comerciais. Aftrmou, ainda. uua o 
eslU<IO cJc i•npacto ambiental pode ser f('i\o. sem QIJ& a CtiS:J 

tent-a Q•Je $ef llltcroi ta<la. . • 
Após ressaltar a ()fi!Sença ctcs rc~Uis.tos 

autorizadores da liminar. requereu a conr.es5ão da medida 
urgõnd a. para que se mantenha em fundonamettto a atudid<> 
casa noluma. assim como lhe seja oportunizada a ampla 
defesa. t o ~c' ·,tMo. Decido somente sobre o pedido 
de efeito susPl'.,s;,..,, 

Os hmdan>cntos para dctem>inar a inlerdiçllo 
da casa de show

1 
utilizados pelo ilustre Juiz de primeiro grau, 

foram, em sintese. os seguintes: 
• ... Está evidente a 'poltnçãO ambiental sont>ra 

00 local. constatado pela simples r>arrativa dos falos . e aliado 
as folos que s~o parte da pcliçào Inicial as fts. 05 a 06. que 
demonstram cabalrnenle o fluxo de pessoas vendedores. 
veiculas e as péssimas condições do higiene e segurança na 
frente <!a bOate & ao entorno. Indubitavelmente . a polu'c;lio 
scnora é patente e. claro, os moradores viztnhos sofrem os 
danos causados .. : 

Vcrifica·se. ponanto, que o argumemo de peso 
invocado' pelo ~uslre Juiz de prilllciro grau reporta· Se às 
oondlçOcs que padecem a frente o os arredores da casa 
noturna. Sustenta que os diversos •eodedores ambulantes. 
assim oomo a ausência de estacionaniento da boato o, a mia. 

0 som dos 1:arros que passam por lá. causam diversos danos à 
vizinhança. 

Ora;pelo menos em princípio. entendo não ser 
impU1avel á impelranla os danos rc!eridos na decisão 
fuslfgada. Afinal. nem quo quisesse. o p.ropriel:lrio da <.aso de 
shew PO(!c:ria diSf\0!' ~Oh'<: i!".SO, ;"JCftltJ3r'lt6 $..e ttat,: de 
ftSC31ilaÇ~O de competéf'\ci3 do l\.•111fliCiptCI. ou~n .. jkY.e F«';!\)4r ;~ 

venda p~r ambul~nt.:~s do comidos e ~ebldas alcoól:cas em 
determinado lugar ó o Municlpio. por melo do po<r•u do policia 
do qual ~ investt<!o. Se não o fez ou faz:. nao podo. a _t:.Jsa 
noluma sofrer os prejuizos da inaçllo do alud1do ente publico. 

De mais a mais. a poluição sonora não pode 
sct c;onstalada. Simplesmente. !)da narração dos fatos da 
inicial e pelas fotos que a acompanham. Veja-se que. para 
tanto. há Que se ler um laudo pericial conclusivo. 
minuciosamente realizado. que indique as frregula~dades que 
sofre o local de evcr>los. · 

No caso dos autos. alóm dos alvarás de 
funcionamento do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura. hâ l rés 
laudos informando que o som está dentro <!o nfvel permitido 
em lei. Não bastasse. no alvarâ cJe vistoria expedido pelo 
Corpo de Bombeiros. acima rofe.ido, está expressamente 
registrada a exis1i)ncia de uma pona de emerg!tnoa. asstm 

Maccp:\ (AP), 21 de r>ovembro de 2.007. 

- ·l\w.~1iri'JJJ;N 
Ctarnv lt'õ Sandetrn BarboS(\ . 

Diretor;, d~ SocJclana da Câmara Umc-.;o 

ç} .. 'll~~ 
§Y!}M'Ç.f.\t;l~l{.\..ÇJVEf.. 

~Q.§.SE.!;id~L NAfl.ELAÇAO_ciVf'.!,_~liEMJ;O$.§!; 
~.B9l<W~J.92]!06 

RECORRENTE: ESTADO DO AMAPÁ 
ADVOGADA: SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ 
RECO"RRIOA: JOSEFA DOS SANTOS DA CRUZ 
ADVOGADO: IVAN DA COSTA FELIX 

ESTADO DO NMPÁ interpôs RECURSO 
ESPECIAL no Colcndo SupOrior Tribunal de Junllça, corn 
fundamcnlo no ar\. H>5. 111. alinea3 ·a· o ·c· da COI\Siituiç!lo 
Federal. contra AGcircl:lo da C5mnra ú"tca do Egrégio 
Tribunal de Justlç3 do Amap~. ass·m ernon1ado: 

" EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INÉ!>CIA DA PETIÇÃO INICIAL. 
ILEGITIMIDADE ATIVA. MÃE DA VÍTIMA. ILEGITIMtOADE 
PASSIVA. ESTADO. MORTE I)E FRESO. 
RESPONSAlllliDAOE OBJETIVA. DANO N:A'' !:RIAL. 
TERMO FINAL. 0/\I<JO MORAl .. QUANTlJM. 1) SóntGnle na 
ocorrência de uma das h1pótcson previst:1s no :~rt. 295, I o 
parágrafo único do CPC, configura·se a imipcla da petição 
Inicial ; 2) A mão tla vitima possui legitimidade para pleitear 
índeni..ação por d;mo moral c material ~la mone de ntho; 
3) Possui o Estado tegitímidado passiva se à época dos 
ratos ainda não vlgoravt' a leí QUe trar>Sfonnou o COPEN 
em autarquia • IAPEN. Assim, aquele órgão não det inha 
personalidade jurldlca; 4) Eslando provada a ocorrência 
do fato , o dano o o nexo do causalidade entre eles, recai 
s obre o Estado a responsabilidade objetiva consagrada no 
§ e•, do art. 37, do Constituição Federal, máximo se 0. ~nte 
público não logrou provar qualquor causa ele exclusao ou 
minoração da ruponsabilidado. Assim, deve o Estado ser 
condenado a reparar o dano maioria! e moral pelD mort~ de 
pr~so nns depcndl!iicl,os do presldio. estadual; 5) Na 
Indenização por morté do filho, o lermo ftnal do pagamento 
d<! pensão se<ã a dáta bm que o falecido completaria 65 
anos: 6} Em razão da subjcllvidade na m ensuração do 
dano m oral, seu valor deve ser fixado lovand.o em conta a 
finalidado pedagógica em refaçlo a atitude do réu c a 
poslção sócio-econômica da víUma, a fim de evitar 
onriquoclmento i licllo dosaulorfxndo por loi: 7) ~elo 
improvido. (TJAP ·/\C e REO n.• 2!l27/· Acórdão n .•11047 • 
Rei. LUIZ CARLÇ)S • Cà(rl'!ra Única • j. 03/05/2007 • v. 
unanimo • p. i SIOG/2001 · DOE n.• 4028 ). 

Deproondo-se da análise dos autos Que o 
Tribunal de Ju~llça do A:nap~. à unanimidade. negou 
l}fO\ti'lH.m10 à H'J0.Q$S;'j onclal O !ifJ TfH.Ur$0 VOll!ftt{1rio c;o 

ESTADO DO PNJIPÁ, :nar.tem!c lnle<JI~IrnentP. z :. S"''tl:nr,d 
de 1' grau prcfllriOa pe!o Juizo da z• Vara C:r.'l ~ de Fazenda 
Púbfír.a da Comarca de Macapá. nos autos d3 Aç.'io de 
lndonizaç:5o (Procc•so n' 8.662/05). quo o condenou a pagar a 
autora o valor de RS 40.000,00 ~ titulo de dano mOtal. além de 
pensão mensal no valor do 1/3 do salário m inlmo até a dala 
em que o de Cll}us complotarla 65 anos. tendo em vistll a 
ro:spoosabilidade civil adv1r.da pela mo<lo do ~lho da ~uiO<a 
(dclenlo}, vltit11a de espancamento. fato ocomdo no 1ntenor do 
11\PEN no dia 1310812001. 

Em razõos do Recurso E$pecial de fls. 
134/145. o Recofrentc ,alegou. em sintese, qu.e a ·decls3o 
coleoiada contrariou lei federal (arls. 3°; 267. inciso 1: e 295. 
p3fágrafo ÚJ\loo. todos do Código do PrOC()SSO Civil). além ele 
dlvetgêncla jurisprudencial acerca da maléria. 

Sustcnlou que 6 pMc ilcgltima parn figurar nb 
pólo passivo da demanda. pais o IAPEN é doi<lóo de 
aulo.,omlil econOmh;o-Rnancolr.J. tenoo aquela &utatqula 
personalidade jurídica e capacidade processual, razão porque 
não esl~o pre$cnlcs todas as condições da ação. oo COJso. a 
l i!lJÍlirnidado. o QUC importou em ofensa aos arts. 3• e 276. VI, 
do Código de Processo Civil. . . 

Aduziu que a Recornda não dchrnllou 
corrctamenle seu pedk!o. apenas pieit&ou uma •vaga a 
ir.<J&Iinida indenização" (sic), o QUD caracteriza ali'!m da lnêpcia 
da Inicial. utn cerceamento de defesa do recorrente, pois a 
parle nao consegue idcnURCár conelamen!e o pleito. Assim._ao 
afastar a Inépcia da lnldal argUido, a r. dedsão reoornéa 
ofendeu o ~rts. 2il7, inciso I. e 295, par~arofo ünlc::l do CPC. 

A~i-;t~vt~mu que L lr.de.'lizoc::tiv 1:; il!"d~vi-ja, 11n:~ 

-o culpado pslo irrfo:ffi, JI() roi!' P;óP1n ";1!10. da Rra;<rirf~, iko;~ 
vista que oa crrir:<eender lvga IOI·Ihs.lllrioUirlo tr~Qim~ pr:s:onar 
cfiverso <lo lrlldaJ, 9itid3 o . compor;llmenJn da de CUJUS no 
0/ÓIXio oresidio oripinotr Inimizades quo ferminorom por lhlj 

Ouonto ao dano moral. aduzlu que o f/Cli/ntum 
arbitrado (R$ 40.000.00) foi excessivo. den1asiado pora o caso 
concreto. razão porque deve ser reduzido. 

Ao final. pugnou pelo provtmenlo do Recurso 
especial para fins de reformar o Acórdão al3cado. reconhecer 
a Uegitimioaee passiva aó causam da recorrente. declarnr 
inepta a pe\ição inicial o jt~gar lmfl'oce<lente a ação. e 
allernativarnentc. que o valor da rondenaç.'io por dono moral e 
malerial soja reduzido. 

Contra-<azõcs da Reccróda as flf.. 1601162. 
pugnando. em resumo. pelo não conhecimento do Recurso. e 
no 1nórHo. o seu nâo provtmonto. 

Ê o rcl~t6rio. 
Exttn·.ino. nc::>~9 (Jf)OI1t;f~cti\<.iC" . o:.; torc'.su;...CS11'•f 

9<: admi:;slbllida•Je 
Como u•tata1l0. llata-se de Recurso Especial 

com ~ .. Jicro no art. tOS, lll , alíne~s "a" e "C" da Consl lluiç.1o 
Fcdl!ral. sob o furldame,>to de olonsa à lei federal (arts . 3": 
267. inciso 1: o 2!35. par;\grafo irlico. do C6digo de Processo 
CIVil). atêm <!e divergência ,OOsoru~er.cial. 

Verifico que n recurso é próprio e ~doquado, 
pois a causa foi dacidida em última ir>sl.lncia. à unanimidade. 
peta Ccrte Estadual. sendo conheci:la e nio provida l~nto a 
remessa oncial quanto a apelação inlerposta pelo recorrente. 

Presentes a legitimidade e o Interesse recursal. 
porquanto se insurge conlr3 ACÕ(d.:io q.rc é conltário 11 S\Ia 
prctensao. 

O requisito do r~gularidade formal se ençonlra 
presente. pois a peça rorursal oonlém a fundamentação 
normaliva constituCional. bem COiltO é subscrita p01 advogado 
com procuração nos outos com poderes para ~luar nas 
instâncias superiOres (ils . 14611 47). 

No que conccrne ao requis~o da 
tempestividade, vcri~co que o Acórdâo foi public<>do oo Diário 
Oficial do Eslado de t810el2007. com circulação em 
20/0612007, coOSO<'\nle c:ortidão de fl. t32. e o reço,rrso foi 
recebido e protocolizado em t 7/07/2007. port~nto, dentro elo 
prazo te{~ ai (art. 1D6 do CPC). . . 

Quanto ao preparo. o Eslado do Amapa e 
isento de pagamento, conforme disposição c'o art. 511. § 1". do 
Código de Processo Civil. 

Ccntudo. há óbices insuperavC:~ 3 () seu 
psoccssamro~o. confo.rr!Hl JU!-)tific~ . 

P: imcirauwote. 'J'JMico ~wc c-rn tf;'i~r,:J .:.• ,.J,.J!. 

djsposUivos legai~ qt:cst\O:l31os a matê:'i~' encon:ra·!ie 
produsa. pois. a• pret.mtnares do Deg1tin>idade passiva "" 
cevsam e inépcia ela inictnl foram decididas ainda na ianc de 
anneamcnto do processo. conforn>o dedsao saneaoora crc ns. 
61 . sendO ce110 que em face dc--..sa decisão n.."o houve a 
lnterposiçllo de recurso flrópri(J polo recorrente. Logo. cmt>ora 
o acórd5o recor~do lenha deslacado o acerto da decisão 
saneade>ra quanto ao índeietimento dessas preliminares. a 
questão de suposta violat;<'\o à lei federal nao pede ser atar.ada 
via recurso especial. pois consumada a preclusão. 

No mais. ainda Que reconhecêssemos o 
debale acerca dos disposiUvos legats em ovidf:ncia. ate porque 
foram m911CiO<'l<ldos na decisão recorrida, destaco que ha um 
dosvirtuamcnto da fmalldnde para qual fel criado o Reeutso 
E.'>Jledal. In casu. a admisSibildade é vine>Jiada à 
dc;monstroç1io de que houve inooncta aplicação do tratado c u 
lei federal. conforme autotlzador do ar\. 105, inciso 111. alinca 
·a· da Constitui~o Federal. 

Com efeito, em vnállse às razões recursais de 
flf.. 1951205. poroebc·GO quo os questionamenllls apontados 
pele> recorrentu limitara:n·se a falos enfrentados e resoll11rlos 
peta Corte Estadual. demonstrando apo11:os a inoatlsfayõo com 
o resultado do julgomenlo. o QtJe é inviavel pela via ele ta. 

Em vcrd~de, 'Jtirtllca·se que a parte sequer 
demonstrou interessa pola unificação dél tef federal. finalldnclc 
para qual foi crfaoo o Recurso Especial. SOb< e o. a~unto. peço 
vbnia para destacar os ettsinamenlos do c x·MIIllstro ATHOS 
GUSMÃO CARNEIRO (In Recurso Esp~cial . Agravos e /\gravo 
lnlerno - 2' Edição, Ed. Forense - Rio de Janeiro • 2002. pg. 
7), citando ARRUDA ALVIM, quando, com muita p<oprie:lade. 
preleclona que " ... ao ST J 'coube ma teria vll!JI•. qual seja " 
da $8r o guardiõo d!i lnteirvza do sl6tMra JUn.iJCG F~d~~~l 
mio constltuclona~ a'segurando-llro validJC:~t ~ 1:-em ·'~"'m 
l!!lf!9rmitiade dJIJ!l&.ILrli~~( ... )'. 

• · Assim , embora a parte rer.orrenle ~ponle 

contrariedade ao art. 3°, art. 267. VI c art. 295. par<! grafo 
Onico todos do Código de Processo Civil, não demonstra e 
st.'Qu~r Aponla v questllo federal para a unificaçao da orde,m. 
lnfraconstilucloMI. até porque. repilo. a matena nao .ot 
alacada oportunamente através do meio processual adc<~uado. 

Pelas ra?.ões apontados no •ecwso. atcsla·se 
que su3 pretensão é a formaç.'io de nova convicção nçcrca éo 
conjunto probatório dos autos. encontrando óbice na ~m~ 

!"·o O.'t do ST}.: "Pretensão de simples rce<amo de prova não 

ens<!ja recut'SO ';!'~~. •em relação ao diSSidio julisprudencial 

alegado observo o não atendimento ao ãrt. 541, parágrafo 
unioo. d~ CPC. bem como ao M. 255, §§1° e 2" •. pois a parte 
não demonslrou analif~Camente os trechos e as orcunslãnctas 
que idonlifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 

Nesstt senUdo: .. 
" ( .•. )VI • A adlnlssã~ do especial com ba~ 

na alínea "c" lmpoo o confronto analllico entre o ncórdao 
para!llgma e " decisãO hosiiÍizadâ, a fim da 'evl(lenclar a 
similitude fàtle.a e j urldfca posta im debate, nos tennos d? 
art. 25~RISTJ. Vlt. Agra~o .. lnler,!l,O dcsprovldo."(STJ - AGA 
200G01018073- (79p512_DFj - 5' T. - Rei. Mfn. Gilson Drpp 
- DJU 05.02.2007 - p. 34Sj 

Com esses fundni'n~nlos. ~ tt!JUime!J!9. 
ao RECURSO ESPECIAL. 

Publlque-sê. 
lntimetr.·Sê. 

---.~· . -- ........ ~ .. 



Macapá, 21.11.2007 

Macapá'(AP, 14 de novembro da 2007. 
(a) Das. DÕGI.AS EVANGELISTA RAMOS 

Viro- Presidente do T J AP. em exorcfcio" 
Macapa ('/e)· , 21 de novembro de 2.007. 

• Clamyliib~ Barbosa 
Diretora da S~~=~~raCãmara Única 

CÀM~J.C.A 
SUBSECBnAR!á.CIVEJ. • . 

~Cl)RSQ EXTRAORQ.IN~l() .NA APELAÇAO .<aVEU 
B!ê_MESSA EX OFE/C/0 N~~ 
RECORRENTE: ESTADO DO AMAPÁ 
ADVOGADA: SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ 
RECORRIDA: JOSEFA DOS SANTOS DA CRUZ 
ADVOGADO; IVAN DA COSTA FELIX 

ESTADO DO AMAPÁ interpôs RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO ao Excelso Supremo Tribunal Federal, 
com fundamento no ar1. 102, 111, allnea •a• da Constituição 
Federal. contra Acórdêo o a Cole.'lda Câmara Única do Egrégio 
Tnbunat de Justiça do Amapá, assim ementado: 

"EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL 
ILEGITIMIDADE ATIVA. MÃE DA 1/[TIMA. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. ESTADO. MORTE DE PRESO. 
RESPONSABILIDADE OB3ETIVA. DANO MATERIAL. 
TERMO FINAL. DANO MORAL QUANTUM. 1) Somente na 
oçorrêncla de uma das hipól ues previstas no art. 295, I e 
parágrafo único do CPC, configura-se a Inépcia da petição 
inicial; 2) A mãe da c·itima possui legitimidade para pleitear 
indenlução por dano moral e material pela mor1e de tllno; 
3) Possui o Estado fegftlmld~de puslva se à época dos 
fatos airnla n~o vigor-J'a a lei que transformou o COPEN 
em autarr.ru•a · tAPEN. As61m. aquell! órgCo rtÁt\ dr.:-Unh~ 
porsona1idada juricrlca; "') fstandn- provada. a ocorrêr~cia 
do fato, o dano e o nexo de causalidade entre eles, recai 
sobre o Estado a raaponsablffdado objetiva consagrada no 
§ 6°, do art. 37, da ConsUtuição Fadoral, máxime so o ente 
publico não logrou f)rovar qualquer causa de exclusão ou 
mineração da responsabilidade. Auim. deve o Estado '"'r 
condenado a raparar o dano material e moral ~la mort& do 
pr0$o nas de~ndéncias do presidia estadual; 5) Na 
indenização por morte de filho, o termo final do pagamento 
de pensão som a data em que o falecido completaria 55 
anos; 6) Em rullo da subjetividade na llMinsuraçllo do 
dano morar, seu valor deve ser nxado levando em conta a 
finalidade pedagógica em relaç'ão a alltude do réu o a 
posiçl!o sócio-econômica da vitima, a fim da evitar 
enriquecimento Ilícito desautorfúdo por lei: 7) Apelo 
lmf)rovldo."(T JAP- AC e REO n.• 2927/- Acórdao n.• 11047 • 
Rei. LUIZ CARLOS - camara Única - j . 03/0512007 • v, 
Unânime · p , 18106!2007- DOE n.• 4028) 

Consta dos autos quo o Tribunal de Justiça'do 
Amapâ. â unanimidade. neg(lu prov'!nento à remessa o.ficial e 
ao recurso votunfário do ESTADO DO AMAPA. mantendo 
Integralmente a r. Sentença de 1' grau proferida pelo Juizo da 
2• Vara Civil e de Fazenda Publica da Comarca de Macapá, 
nos autos da Ação de lndonízação (Processo n' 8.662/05), que 
o condenou a pagar a autora o valor de RS 40.000.00 a titulo 
de dano moral. além de pensão mensal no valor de 1/3 do 
salário mínimo até a data em que o de cvjus completaria 65 
anos. iendo om vista a responsabilidAde civil adVInda Ç>eta 
mor.e du filho da ~utora (dclent<J I, v:Jima de ~pancam~n~•. 
f<>lo ocorri~ no interior do IAPEN no <Jia 131!l8r~U01. 

C:n1 razões do f<ecu:-so E.'<lraorC:InMo ée Us. 
148/155. o reoorrente aleg<Ju, em slntcse. Que a di!Qsão 
C<llegiada conlrartou dispos!Uvos cdns1ltucionals. 
especrficamente os art. &'. caput e inciso LV (principias da 
ampla defesa. ccntraditóóo c igualdade) ante ~ ~o 
observância da inépda da Inicial (art282, CPC). alem de 
violação ao art. 37, §6• da CF/88. pois. embora reconhecida a 
responsabilidade objetiva do Estado, "não se pode pretender 
qoo asta seja infa/lve/, pois nacia no mundo o é. ou aos 
extremos . do risco lnlegrer. destacando a ocorrência de 
excludente de caso for1UJlo ou de força ma:or. 

AI"'JJU que não há notfcfa ou qualquer prova 
nos autos que demonstre que houve ação ou omissão de 
agente do Eslado. o que leva a improcedtncla da ação. 

Asseverou. ainda, Que o ex-interno. por seu 
comportamento negativo deu causa ao fato. ou, no minimo. 
concorreu para o evento. ve2 que cumpria pena em regime 
sem~aberto e foi submetido ao regime lechallo exclusivamente 
por culpa sua. Assim. não • se apfica a Teoria da 
Responsabilidade Otljellva. 

At!lumentou Que a r. decisão condenou o 
Reeo<rente ao i)ãgamanto oe canos moraos, ·mosmo S9m 
qualquer vinCtJ/o econ6m1CO ou S9nffmental entre e R~~a e 
a vitima, quo justifJque a condenaçilo por danos morars. (sic), 
ressaltando que a teoria do risco i~tegral foi afastada de.~osso 
ordenamenlo Jurídico por conduzir ao abuso e à Iniqüidade 
social. 

Ao final, requereu o proVImento do Recurso 
Extraordinârio para fins de reformar o Acórdão atacado e JUlgar 
improcedente a ação. _ 

A ret;l)mda noo apresentou contrà·razore. 
É o rela!6rio. 
Examhto 

admfs9ibllldadc. 
GS pressup .. ~tos 

Como relatado, trata-se de Recurso 
El<lraordinàrio com fulcro no Ar1. 102. 111. allnea ·a• da 
Constituição Federal, sob o fundamento de ofensa aos ans. s•; 
capvt e inciso LV; e 37, §&0 da Constiruii;Jo Federal. 

Inicialmente, verifiCO que o recurso é próprio e 
adequado, pois a causa foi decidida em última l~stância, _á 
unanimidada. pela Corte Estadual, sando oonhecida e nao 
provida tanto a remessa ofteial quanto a apelação 1nterposla 
~lo recorrente. 

Presentes a leglUmidade e o lntere~se 
rerursal, porquan10 se fnsull)e contra Acórdao que é conlrlioo 
ã sua pretensão. 

o requisito da regulandadu formal se encontra 
presente. po<s a peça recursal contém a fundamentação 
nonntttlv:t oon8tífuc;Ot\3a. bom como é $Ub.'Scrlt3 pQr ndvog~o 
com procuraçl!o oos aUlas com poderes p3oa atuar nas 
instâncias superiores (fls. 157). 

No que conceme ao requisito da 
tempesbvtdada. verificc que o Acórdão f01 publ~ado no OlMo 
Oficial do Estado de 18/0612007, com c;roulação em 
20/0612007. conso.1nle certidão de n. 132. e o recurso foi 
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realbido e protocol~ado em 17/0712007, portanto. dentro do 
prazo legal (art. 188 do CPC). 

OuMto ao preparo, o EstaCio do Amapâ é 
Isento de pagamento, ccnforme disposição do art. 511. § 1°, do 
Código de Processo Civil. 

Contudo, h~ óbice~ •r:~uperá•.'l!is aD seu 
processamooto. COnforr.'lfl just!ftr.o 

Prloneoramen!e. quanto à alagação de violaç;lo 
ao art s•, LV c art. 37, §6• da Constituição Federal, verifico 
que embora as matérias tenham sido enfren1adas pela Cor1e 
Estadual. observo que someme em retaçl!o ao art. 37. §6• 
howo manifestação expressa oo acórdão recorrido. Portanto. 
considerando que o dispositivo constitucional dtado (art. s•. 
LV) não consta expressamente da decisão recorrida. 
caracteriza-se a ausência de prequestionamento. requisito à 
admissão do extraordinàrio (SÍ!!l!ula n.• ~~2 do Suortmo 
Trfbu®l Fedorat). 

EsClareço que o Excelso Supremo Tnbunal 
Federal OOP-2®~.!Wift_Qf.tq~OQCl.MllliJ10 iriJJlli.dlsl, 
porquanto a decisão recorrida nao meociQOQ!!...Q d~ 
~Q!l~l auestlonado,. (AI·AgR617374 I MG • Minas 
Gerais. Ag.Reg.no Agravo de Instrumento. Relalor(a): Mio. 
SEPÚLVEOA PERTENCE. Julgsmenlo: 26/0612007 • órgão 
Julgador: Prtmelra Turma. OJ 24-08-2007 PP-00062). 

Por outro fado. em relação á sustentação de 
afronta -ao art. 37, e•. da Constituição, embOra presente o 
prequoslionamento explf<:Jto. verifico que, em verdade, a 
lnte<lÇâo do RoCO<Tenle é retliscutir questões fá11cas. o Que 
foge â finalidade do Recurso Extraordinário. 

O 1ecurso excépcionaf objetiva a guarda da 
Constituição. ul'liformlzando a torísp<udênda de acordo com as 
normas constitucionais. N"ssa fase recursal não hâ como 
$apesar as clrcuostãndas da morte da vilfma que estava sob 
custó<ffa do Estado para tentar afastar a responsabilidade 
objeta do ente público, eis qoo latos nao Podem ser aprec-.iados 
pelo STF !!DlU!.Y~~i!.ln~· ?~, Al.s!m, uoviàv»l 
o presente Recur.;o Extf.!!Ot'Ci!\31io, r/ois a V~!~>!o de; 
Jaloraç.'lo de provas o rewrrante pretende sua reapree~aç3o. 

Por Rm, registro que em se tratando cJe 
Recurso Extraordinárto cuja Intimação do ac6rdão recorrido 
ocon eu no dia 2010612007 (fis. 132), faz-se ob<igatórla a 
alegação e a demonstração de repercussão geral como 
preliminar de recurso extraordinário. ccnsoante entend1mento 
firmando p<>lo STF {AI n.• 884.567-RS • Rei. Mín. Sepúlveda 
Perter\<:e, Ptenãrio dia 1 6106/2007). Assim, com fulcro no art. 

543-A, §2" do CPC, verifico que LiNl1Ln~"'l.iilM 
fQ!malnwtte..AJ!reliroinar de r~~!S!I~mJ. 

Com esses rundamtmto&, não preenChidos 
todos os requisitos de admissibllldad~ recursal, Jn!!lO. 
UQUÚ!l!l!ll2 ao RECURSO EXTRAORDINARIO. 

Pub!f<!ue-se. 
Intimem-"'· 
Macapá/AP. 14 de novembro de 2007. 
(a) Des. OÔGLAS EVANGELISTA RAMOS 

Vice-PreSidente do TJ AP. em exercício' 

Macapá ~~~}. ~bro de2.007. 

Clamy _O Bandeora BarbaS<! 
Diretora da Secr tAria da Câmara Unlca 

lURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPI!CIAIS 
' 

PAUTA DE JU~GAI.IENTOS 18812007 

O Exeofenlis~tmo Senhor Jutz Conslantmo AI,.IQusto To11< Brahuna, 
Presklenle da Co!enda Turma Reca.Jr$3J, faz cien!e a lodos o~ 
i'lterossados a 30!i que virem o pre-sente EOIT AL, ou dele c:onheelmento 
Uvercm. q..., no di.> 26 de novembfO de 2007, QU3rta..feir~. às 16:00 
horas. ou em ~ssão otdln•ria subsoquentc., na sede do ANI':XO 00 
FORUM DES!;M8ARGo\DOR ~EA~ DE MIRA, ,.,>ar-..,..ó o 367' 
Se-.ss.to Ordrf\ária, para Julgamento dos pr~sos: .abaixo relac.oonados, 
em cllja oca•ião ocorTOrl\ a pub~caçolo dos O<.órdl\os d=rrentes dos 
iu!~amentos nt>la prcleoidos. 

t:r~.Q~~1~ 
Ci<lsse: APE~AÇA.O ClvEL 
Ol'lgern: JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante(s) AMAZONAS TRANS FRETE E TURISMO~ TOA 
Advogaaos: ALESSANOR,O UCHO" BRITO 1045.0A81AP 
Apeiado(s) DARCI TENQRIO PAIVA 
Advogados: RIVALDO VALENTE FREIRE 992·0AB1o\P 
Rei•tora. sueu PINI 

~J<iQ:..O.Q2ill!;2~ ~so;;01 19412005 
Ci<lsse: APELAÇ}.OClVEL 
Oligem; J\JIY.OO ESPECIAL CENTRo\L 
Apdonte(~}AMAUTO AMAPA AUTOMOIIEIS LTDA 
A<M>godos: JOSé CARLOS FARIA SOUY. 676!íQ.OABISP 
Apelado( a) JOSE MARIA COST" RASSY 
Advog&d<l$! ANGE.LO BRAZJL 958 1-0AS/PA 
R&lator. CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

N' ProeeSSQ' 00~ ~~Q;,QWeg~ 
Classe: AP€lAÇAO CIVEL 
Ongem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelanle(s): MONACO MOTOCENTER COMERCIAL l TOA 
AdYQgodo$; OENIZ CJiAVES ALMEIDA 856-0ABIAP 
Apefado(s): EDSON FERREIRA DE SOUSA 
A<lvogt><los: 
Relator CONSTANTINO "- TORK 8RAHUNA 

ts.:.e.roruJi>~ M:.B.!!çu~ 
Classe: APElAÇÃO CIIIEL 
Qr;gem: JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante{$) SUL AME RICA CtA DE SEGUROS 
AdVoqatlos: GlENOA DE SOUSA OOS SANTOS 919·0Ail/AP 
Apelado(>) ELZAIItNA ALBUQUERQUE NOGUEIRA 
AdYQ93doo :JOSE WENCESlAU FERRI:IRA ROSA 858.()A!IIAP 
Relator: CONSTANTINO A. TORK llRAHUNJI 

et.~·~~~. ~urzo· Q1B02nQQ~ 
Cf.lsse: APELAÇÃO CIVEL 
Ol'igem: JUIZADO ESPECIAL SUl 
Apelante(•) BANCO 00 BRAS!~ SIA 
Ad·,~ados: SANDRA OLIVEIRA 364-0ABIAP 
Apelado(s) JOSé ROSIIIALDO FARIAS PINTO 
Advogo.dos: ELOU.SON AMORAS DA SILVEIRA TÁVORA 6-0AB/AP 
Ralatora: SUELI PINI 

li':~$;!~ ~uw>: Q16®rulll8 
Cli>ssA>: APa.AÇAO CIVEL 
Orlgcm' JUIZADO ESPECIAl CENTRAl. 
Apelanta(s) JOSÉ CHAGAS ALVES 
AdvogadM' JOSE CHAGAS ALVES d759.()ASIDF 
AP<!Iado(s) COMPANHIA DE ELETRIClOAOE DO AMAPÁ 
Advogados :.1\JRACY BARATA JUCÁ NETO õ532·0ABIPA 
Relat<n: SUE.ll PINI 
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W PfoCtt•so: ~aJ!QS N' Bccvrw G1~ 
Classe: APElAÇÃO clva 
OI'Çem: JUIZADO ESPECIAL CEI'tTRAL 
Apelante(s) MOTOROtA INDUSTRIAL L TOA 
Advogados. JORGE ANAICE 5-40.01\8/AP 
Apelado{$) MIGUEL FURTADO OE VASCONCElOS 
Advogados .FRANÇOISE IIEI.J;NA R DE OliVEIRA DEF.PUB 663· 
OABIAP 
Relator3: SUELI PINI 

N'~Stt.QQ.JlG~ ~ 
Classe: APElAÇAO CivEl. 
Or1gem: JUIZADO ESPECIA~ CENTRAL 
...pdante(s) BANCO DO BRASIL SIA 
Advogados: NAZARE SANTANA 575.0ASIPA 
Apelado(s) DE;MIS RJLI<ER DE JESt,JS CARDOSO 
Advogados :GILMAR SANTA ROSA BARSOSA 52a·OABIAP 
Rel•lor. CONSTANTINO A TORK BRAHUNA 

~· ~~Wk N' R!l<!ll®' 0171012Q.Q§ 
Cias .. : APEl..AÇÀO CiVEl. 
Ol'ígcm; JUIY.DO ESPECIAL CENl'RAL 
Acdontc{~) GERMANO JOSt ZANINI 
Advogados: JOSÊ CLAÚDIO OASILVA 933-0118/AI> 
Apelndo(s) UBIRATAN PONTES MORAES 
Advogodos :VERA DE JESUS PINHEIRO 65-0AI!/AP 
Relator CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

!!!" E(Oee»>' 011352120Q!l t~:_~ 
Cio=: APELAÇÃO ClvEl 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apebnte(s) CARLOS ALBERTO DA SILVA ARRELIAS 
Aó>oogadM: HORÁCIO MAURIEN FERREIRA DE W.Go\LHÁES 492.· 
OABIAP 
Apelado(s) MICHElA CIRR.O VIEIRA 
A<JvOgado$ : 
Rei<t.ora SUELI P1NI 

N' PrOC!l§Sp' 00957412!JQ.t'i !i: Beçwo;Q17J8!2006 
Classe· APElAÇÃO ClVE~ 
Ol'lgem: JIJIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apetant.e(s) ASSOCIACAO AMAPAENSE DE ENSINO E CULTURA -
M EC 
Aóvogatlos: MILTON DE SOUZA CORREA ALHO l98·0A81AP 
APOiado(s) HElAINE SANtW.RA DA SILVA E SILVA 
Advogada. >CHAR~ES R. LACERDA 674-01\SIAP 
Relatora SUEU P1NI 

tt• Prpccsso· 008681~.;\ N' Reou®· 01719/:I.WQ 
Classe: APElAÇ CIVEl 
Ol'lg<m. JUIZADO'ESPECIA~ CENTRAL 
Apel•ntll{s) JOSé NIIZARENO R. BITTENCOURT 
Advogados: AUGUSTO PiNHEIRO 526-0ABIAP 
Apelado{$) ROI.IULO FREIRE RODRIGUES 
Advogados :JÁMISON NEY MONTF.IRO 106().0A81AP 
Relato•• SUELI PIN1 

~o,~s~ ~...o.tnln.!l!lil 
Classe. APElAÇÃO CIVEL 
Or1gem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
1\pelante(s) MDTOROtA INDUSffiiAL L lOA 
Advogoooo: JORGE ANAICE 540-QIIB/AP 
Apelado(o) W\RINES A~VES DA SILVA 
AdvOI)ados :FRANÇOISE ~IE.lENA R, OE OliVEIRA DEF.PUB 663-
0AB/AP 
Relatora: SUELI PINI 

~'-Q:..OJ~ N'RecuGI0:017~ 
Classe: APElAÇÃO ClVE~ 
Origem JUIZADO ESPECIAL CENTRAl 
Ap&lante(s) ASS. DOS SERV. P\!8. BRAS. - ASPBRAS 
Mv~aóos: EVERALDO CARNEIRO RIBEIRO 623.0ABI"P 
Ape!odo(s) WIRIA DE ~R.é BARBOSA DOS SANTOS 
Advogados :OILERM ... NDO BATISTA SIROTHEAU 746-0AB/AP 
Retotor CONSTANTINO A TORK 8RAHUNA 

~SfO:~~U(l>~ 
Classe· APElAÇÃO CÍVEL 
0\'igom: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelonleto} JOS"- NAZARENO R, BITTENCOURT 
Advogados. AUGUSTO PINHEIRO 525-0AB/IIP 
Apola4ots) DENIS ROeERTO VIEIRA DE SOUZA 
Advo~ados ;JÀMISON NEY MONTEIRO 106Q.OABIAP 
Relotom SUEU PtNI 

l':l~-.g~'W5~ 
Classe; APELACAO C!ví:L 
Oolgeml JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apolante(s)AW\ZONlA CELUlAR SI ... 
Ad•oga<los: KAMilA DANTAS 1203-0A81AP 
Apalado(s) ROBERTO AMORAS CASTRO 
AdVO!Iados ·ALCIMJ\R FERREIRA MOREIRA 795•0ASIAP 
RoCator: CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

!:l·~o:Q<l3(>~ ~r;oo;..Q.!?~ 
Cla«e: APElAÇÃO CiVE~ 
Or;gom: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelante(•) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
AdvOjjados· GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS 919·0ABIAP 
Apelado(s) ELIEUOO DE SOUZA RODRIGUES 
Advogados :PAUl.O SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 843-
0ABIAP 
Relator. CONSTANT1NO A. TORK B~AHUNA 

W p(QÇCs;o· OOJ~7J2~ N• Becuw· QJ743!20Qô 
Claose: 1\Pa.AÇÂO CIVEL 
O<iQem: OIAPOOUE 
Apolantt(sJCONSORCIO NACIONA~GM LTDA 
Ad\loçaôos: TAISA MARA MORAIS MENDONÇA f067·0ABIAP 
Apolado(s) JARDIVAN APARECIDO PEREIRA 

=os :CONSTANTINO~ TORK BRAHUNI\ 

N' Ptççesso; OQ899Jl!l»$ ~=:,.Ot746/200!i 
Classe: APa.AÇAO ClvEL 
Ol'ogem: JUIY.OO ESPECtA~ CENTRAL 
Aootante(o) IMPORTADORA E EXPORTADORA 246 L TOA 
AdVogado&: I<ATtA DANTAS DE MELO P/l7-0NJ/AP 
Apelado(o) ROSA MARli\ DOS SAmOS SOUZA 
Advogt>dos :NATANIEl CAVALCANTE MARTINS 8S7·0ABIAP 
Relator. CONSTANTINO A TORK 9AAHUNA 

N' P!Ocess.o; 00:!9411,2~ ~0176912QQJ! 
Cla•se: APELAÇAO CIVEL 
Ol'igem: JUIY.DO ESPECIAL SUl 
Apelente(o) TATIANY DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS 
Advogodos: JOSEMIR COSTA DOS SANTOS 1132-0AB!AP 
Apolado(s) REAL VISA ADMINISTRADORA DE CART0Es DE 
CR~DITO 
A<Mlgados ; 
Rel&~ora. SUEU PIN'l ,, 
~~02.0270..,'2!1® N' Reeli!So' Ollf~006 
Claosc: APELAÇAO ClvEL 
Otigem: SANTANA 
Apelonte(s) JOS~ NAZARENO R. 91TTENCCURT 
AdVOQados: AlJilíUSTO PINHEIRO 52~8/AP 
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;\pe' odo(s) EliANA BAI.IE!RO O. NASCIMENTO 
AdvOQOdos :JÂI.U$0N NEY IAOI<TEIRO 1000-oABIAP 
Reu~<:<•: SUEli Plt-.1 

llt..er.aul~~,z@ ~·a_tSO;J)22?5l2®~ 
Oo•se: APElAÇAO CIVEl 
Otigem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
APO!anto(sl BRAOESCO SEGUROS SIA 
Advogados: GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS 919-0ABIAP 
ApciQOo(s) JONfl WhiNE DOS SANTOS SILVA 
AdVO(I•~o• :JOSE WENCESLAU FERRElRA ROSA 8~·01\611\P 
l~elalet : CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

ti:J>.~QQM7.lll.QQ§ N' ~~;.Qm.mOOl 
Cla,e: APELAÇÃO CivEL 
Otlgem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
AP<IO,tt(s) FAASA6C ·INFORI.!Â TICA E CIA L TOII 
Ad<ogo~os: VICENTE MANOEL PEREIRA GOMES CF.r.Pu6 , ... o. 
OABIIIP 
1\pel~~o(>J TEREZII<rll\ LUCIA BARROS FERNANDES 
Advogados :o\IJ\N SOliTO 001·0AfliAP 
Relol""' ' SlJEl.l PIN1 

~~15~!<0Ql! N" R<O,!!.~!l2~Ql 
CfftSS<!: APEI.AÇÃO ClvEl. 
0.\)em: JUIZACO ESPECIAL CENTRAL 
AllCIInle{s) SRADESCO SEGUROS SJA 
Adv()99dos: GLtNOA DE SOVSA OOS SANTOS 919-0AD/AP 
ApeladO(s) MARCOS SANDRO PAES SANTANA 
MvogadoS :JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA SSD·OI\BIAI' 
Relolot: ROW.1EL ARAU,IO 

l'l' .&o~f,SQ;_~~~ !!:E«.u«o: 02SJ3LW? 
CIO O"'' APELAÇAO CIVI:l 
Origem: JUIU.OO ESPECIAL SUL 
ApoiAn!els) SULINA SEGURAOOill\ SIA 
FRANCINETE MAGNO OE OLIVEIRA 

A<l>093dos: ALEX SAMPAIO 110 ·OMli AP 
VAlOlR 0UEIR07. 1164-0i\BIAP 
Apofodo(s) SUlt~A SEGURAOQflA S!A 
FRANCINETE MAGNO 0E OliVEIRA 
Ad•'09><los :ALEX SAMPAIO 77o-OI\6!AP 
VALO!R QUEIROZ 11&1-CJ.~B/AP 
ReiMor: ROMMEL ARAÚJO 

.t!.P~Qlliil.illQQZ /i:~y~5.l!ZJ.<CC1 
Cl•ne· API:LAÇÃO ClvEL 
Orôg...,; JUIZADO ESPECIAL CENTRI\L 
Apelonto(t) MAR~\ OORALICE SILVA SPlNDOLA 
Mvoa~~oo: JOAOUIM HEf'l!l~RT CARDOSO OA COSl A •t05·0fo6/AP 
Al'l<llldo(•) SUl AME RICA COMPANHII\ NACIONAL DE SEGUROS 
S.' A 
Advogados :AlE X SAMPAIO 770·0All/AP 
Rol>tor. ROM~IEL ARAÚJO 

te.ero<.Jl$~. Q.Qill'LIW!i N" Re:-..J.!!&.22e.a2QOOZ 
C•.,soc: APELAÇÃO CiVEl 
Ongem· JUIZADO ESPECJAL SUl 
Apeta~le(s) TAl.! UNHAS AEREAS SIA 
AdVcQ.1d<:ls: lAISA MARA MORAIS MENDONÇA 1067-0AB/AP 
1\f)Ciadc(s) GLAOYSON ALLAN COSTA MAURO 
~ :KARINA MAUÊS 1323·0ABIAP 
RelaW<' SUELI PINI 

N'.PtW~<:_so--Ol_!\()12/2QO§, !!:.R=~o~.912Wl 
Ch!:rJ<:: APEL.,ÇÀO C!VEL 
Ongom; J1)1ZADO ESPECIAL CENTRAL 
Aoe'on~e(s) MINE.Ri\CÃO ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÊRCIO 
LTDA • MINESCOM 
Advog.Cos: F~LIX SILVEIRA GillEl 7987-0ABIPA 

. Ape'ado(s) A DA IR GOMES DE MORAES E OUTROS 
AdV<>!)ado< . 
Rolotet: CONSTANTINO A. TORK BRAKUNA 

Macapá, 21 de nov~bro de 2007. 

Bel' FUome ~Oliveira 
Chefe de SeCJ:a~~.:.a Rea.'fSal 
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Oficios Judiciais 
Va~as e Secretarias da Capital 

-Wiíft&iiWA§@kiW$1~@ill!i 

JUIZAOO !;Sf'tCIAl NORTE DA COMI•RCA OE MAt.APA 
0R 4 ~ sG, KM-0, SfN 

~ ~ O~J.i./07" 
Pauta à'é Publicação • A tos Judicia is 

Processo N": 00399012006 • RECL AMAÇÃO CfVEL • 
EXECUÇÃO 
Parta Autora : J$MAE-L FREil"AS MAGJ\lHAiiS o out,o& 
Ati\IO<Ja<lo: MIIRC!O FERREIRA DA SlLVI\ 1 1201\P 
Pahe Re: GILZETE PASSOS MAGALHÃES 
Advogado: PATRICIA DE ALMEIDA BARBOSA AGUIAR · 
7821\P. 
Audiência: 
agendada par~ o dia: 1 8í0112000 ás 10:00:00 

Processo N": 00957112007 · REClAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: JOAQUIM BENEDITO ROMANI OE 
MI\GALHAES 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 843AP 
Parte Ré: SUL AMER!CA CIA DE NACIONAL DE 
SEGUROS 
1\d';ogado: WALDELI GOWEIA RODRIGUES · 145AP 
DespachorDecisão: 
Recebo o rcettrso inteqx>s1o. eis que tompestl'JO c P<et>arado. 

Intime-se a parte recorrida par;J, querendo. oferecer 
contt.a·r;uõc-s em dez dia~. 

Vindas ou não as contra-razões. subam os autos à 
cole<~da Turma Recursal. 

Pro<:esso N": 01028412007 ·RECLAMAÇÃO CIVEl · 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARIA DE NAZARE MIRANDA RODRIGUES 
Advogado: LUIZ/\ ROSA MAIA BARROS · 656AP 
Parte Ré: SIMONE DA SILVA UMA 

( DIÁRIO OFICIAL) 

O!!spad'.o/Oecisào: 
o'despa<;ho de n. 06 c! bem ct~•o quando c:!e:e<mina que. caso 
o comprovante de reSidl!ncia apresentadO não esteja no nome 
da autcra da ação. es1<1 devetá op~csontar DECLARAÇÃO 
ORIGINAL do prop~e~lio do imóvel onde reside. Assim. 
concedo à autora o prazo de 48 (Quarenta e oito) horas para a 
juntada do referido documento. 

Intimo-se. 

.Processo!'(": 010283/2007 · RECLAMAÇÃO CÍVEl • 
EXECUÇAO 
Parte Autora: MARIA DE NAZARE MIRANDA RODRIGUES 
Advogado: LUIZ A ROSA MAtA BARROS · 656AP 
Parte Ré: ROSINEIDE S. SOUZA 
DespachoiDecis!ío: 
o tiesJ)acho de n. 06 é bem claro quando determina que. caso 
o comprovante de rosíd(.'ncía apresentado não esteja no nome 
da autorn da ação. esta devorá apresentar DECLARAÇÃO 
ORIGINAL do proprietário do imóvel onde reside. Assim. 
concedo à autora o pralo de 48 (quarenta e oito) horas para a 
juntada do refelido documento. 

tntin1o-se. 

Processo NO: 009725120()7 • RECLAMAÇÃO C iVEL . 
CONHECIMENT 
Parte AvtO<a: PAULO SERGIO PINTO LOBA TO 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 843AP 
Parte Ré: SUL AME RICA CIA DE NACIONAL OE 
SEGUROS 
Advogado: MARCIO FERREIRA DA SILVA . 1120AP 
Daspacho/Decisão: 
De acordo com o art. 43 da Lei 9.09919$. o recurso interposto 
em sede de Juizados ler.i somente eleito devolutivo. sendo o 
eleito sus~sivo conced•do apenas para evilar dano 
i rreparávEl pata a Pllrle. No caso dos autos. ainda que seja 
re<~uerida a cxowçào provisória dn sentença Oela parte autora. 
o levantamento de valoros só pode<â ser efetivado modíante 
caução idónea. Portanto. não viSlumbro exceçclonafldade que 
justif'<;ue a concessão do pedido . 

Recebo o recurso interposto, eis que tempestivo e 
p(eparado. Porclm. apenas com efeito devolutivo. 

Intime-se il parto nutoralrcconida para, ~uerenóo. 
()fcrccer. contra·ra%óes no prazo de dez d ias. 

Vindas ou n~o oo conft~·razões, sub;>m os autos O 
Colenda T urma Recursal, corn o registro de nossas 
homenagens. 

Processo N": 01028512007 • RECLAI'YIAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO 
Pane AlllO<a: MARIA OE NAZARE MIRANDA RODRIGUES 
Advol)ado: LUIZA ROSA MAIA BARROS · 65&\P 
Parte Ré. LEUCYNERI MACHADO BARRIGA 
Despacho/OectS:Io: 
O despacho de fl. OG é t>ern claro Qvando do termina QUe. caso 
o comprovante de rcsíd,'<ICi~ nprescnlado não esteja no 1'l0111e 
da autora da açà<l. esla devcr.ã apresentar DECLARAÇÃO 
ORIGINAL do propr•ctário do imovol onde reside. Assim. 
concedo O aulora o prazo da 48 (qu~renta e oito) horas para a 
j lll1tada do relendo docomento. 

lnlime--se • 

Processo N°: 010190/2007 · RECLAMAÇÃO CiVEL. 
CONHECIMENT 
Parte Autora : ROGERIO CESAR SOARES DA SILVA 
Advosado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
· 843AP 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA DE NACIONAL DE 
SEGUROS 
DespadlOIDecisAo: 
Do acordo com o art. 43 da lei 9 .099195. o recurso interposto 
em sede do Juizados terá somente efeito devoluttvo, sendo o 
e!eno suspensivo conccêodn apenas para evitar dano 
irreparável para a par te. No caso dos aulos. ainda que seja 
reque<i!la a execução prov'sórla da sentença pela pane autora, 
o IBVllnlamento de valetes só poderá ser efetivado mediante 
caução idônea. Portanto, n5o \llslumlxo exçepciollallda~e (lue 
justifique a concessão do podido. 

Recebo o recurso Interposto. eis que lcmpesllvo r. 
preparado. Porém. apenas com efeito dcvotvlivo. 

lnome-se u pa•tc nutoralrecortida para . querendo. 
oferecer COI'llra-razõcs no prazo de do?- dias. 

Vindas ou n4o ao contr,.·razões. subam os autos ô 
Cotenda Turma Recvrsal. com o regis1ro de nossas 
homenagens. 

Processo N°: 00704912006 • RECLAMAÇÃO CíVEL • 
CONHéCIMENT 
Parte Autora: MARIA 00 SOCORRO lii•IA 00 NASCIMENTO 
Parte Ré: TOM IMPORTADORA 
Advogado: RODRIGO BARBOSA Oé. AZEVEDO • S.94AP 
Despacho/Occislio: 
A autora foi pessootmcme intimada a oferecer contra-ra<:õ&s 
em 17/1012007. conforme comprovanle de cnlrega juntado h n. 
61·verso. Por1anlo. deeorra-u em 29/1012007' o prazo ~ro 
cumprimento do referido alo. tndeflfO, portanto, o pedido de 
carga de fl. 62. 

ln1ime-se. 
Após. cu"'pra-sc a narte final do despacho <!e fi. 61 . 

Pro<:esso N°: 01021)2/2007 ·RECLAMAÇÃO CÍVEL 
EXECUÇÃO 
Par1e Autora: MARIA DE NAZARE MIRANDA RODRIGUES 
Advogado: l UIZA ROSA MAIA BARROS - 556AP 
Pat1e Ré: ADRIANA AMORIM OOS SANTOS 
OespacOO/Decisão: 
O despacho de n. 06 ô bem Claro qoaooo dete;mina que. caso 
o comprovante de residênCia apresentado não esteja no nome 
da autora da ação. esta dc.et:i apresentar DECLARAÇÃO 
ORIGINAL do proprietário do imóvel onde reside. Assim. 
concedo à aU(ora o prazo de 46 (quarenta e oito) horas para a 
juntada do referido documento. 

Intime-se. 

Processo N°: 00767912007 ·RECLAMAÇÃO CiVEL · 
CONHECIMENT 
Parte Autora: MARli\ DO ROSARIO FERREIRA MESOUlT A 
Ad110gado: SANDRA DO SOCORRO 00 CARMO OLIVEIRA 
· 364AP 
Parte R6: BANCO PANAMERICANO S.A. INSTITUICAQ 
FINANCEIRA c outros 
Ad\iopado: R.ENILDA CANTUARIA DE SIQUEIRA· 7WAP 
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OespaehoiDecisão: 
Recebo o recurso inletposiO. eis Ql.llllompcslivo e preparado. 

Intime-se a parte reo::rrida para, <;uerendo. Merecer 
contra-ratões n o prazo de dez dias. 

Vindas ou não ao contra-razões. soDam os autos a 
Colenda Turma Recursal. com o registro de nossas 
homenaQens. 

Processo N': 011110/2007 ·AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte R6: MARLOS DA LUZ FARIAS 
Advogado: MARLON DA LUZ FARIAS· J20Af' 
Audiência: 
agencbda pam o dia: 11112/2007 às 09:30:00 

Processo N': OOS390/200G • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Aolora: MA.~IA DE NAZARÉ DO CARMO LEITE 
Advogado: JUAREZ GONÇALVES RIBEIRO· 609AP 
Parte Rc: PORTO SEGURO· CIA DE SEGUROS GERAIS 
AdvogOOc>: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS • 919AP 
Oosp.JclloiDecisão: 
t1bere-se o valo• bfoqllea<lo à parte autora e seu patrono. via 
alvará de levantamento. 

Ptocesso N": 00830512007 · RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENT 
Parto Autor.: JDSIAS NUNES 00 NASCIMENTO 
Advogado: EVANDRO AMARAL PINGARtLHO • 3721\P 
Palie Ró: TIAGA XAVIER. DE LIMA E SOUZA 
Advogado: WASHINGTON LUIZ MAGALHI\ES PICANÇO · 
941AP 
Sonlençn: 
Posto ôsso. com base na fundameotaç!o acima o pelo livre 
convonc•mento que formo. JULGO PROCEDENTE o pedido 
consubsUlnciado na inicial. para CONDENAR a reclamada A 
p.Jgar ao autor o 113lor refe<ente a 14 parcelas. conforme 
comprovante• juntaoos às ns. 10:18, quo deverão ser 
monctar'amel\le atualizadas. desde a data QViJ o au1or efetuou 
o pagamento até o et.mprimento da obriQação. As parcelas 
mmbful dcvetão se< acrescidas do juros de moro, desde o 
clotivo desembolso a té o cumprimento da Obrigação de pagar 
quanlia certa pela demandada. observando-se os sesuintes 
pereenluais: da data do pagamento a l6 11/02/2003 s~r.io 
acrescidas de 0 ,5% (cinco por cento) ao mês: a porlir de 
11 /0212003 serão aCJesddos de juros ·de mora de 1%. nos 
termos do novo Código Civil. Quanto ao >alor da divida que, 
cvcf'tualmenle, ultrapassar o teto o:le 40 (quarenta ) sal;i rios 
mínimos previstos na LJE. importara em renúncia. nos le rmos 
elo art. J•, § 3• do referido eslatulo. 

Oeclaro e>tinlo o proC€sso. nos termos do art. 269. 
inciso 1 do CPC. 

Sem custas e honorários. eis que incompatlvcis com 
a espéclo (arts. 54 e 55 da l ei 9.099195). 

PubliQu~>ose. 

Registre-se. 

lnhme--se. 

Processo N": 00233512005 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
EXECUÇÃO 
Parlc Autora: IRLANDA ARANHA BRITO 
Advogado: FRANCISCO FABIANO OIAS DE ANDRADE . 
510AP · 
Pano Ré: FERDINANOO OLIVEIRA DE MORAES 
Advogado: OANIELLA PEREIP.A NASCII•IENTO • 1079AP 
OespachoiDecisào: 
lnUme.-se o <fevedor para CCI'IlPfOvar o pagamento elo débito. 
no prazo da cinco <!ía.s, soD pena de pr~eguimcmo da 
execução. 

Processo N"; 00651912006 ·RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONI-IECIMENT 
Par\B Autora: MANOEL BARBOSA DA CRUZ 
Advogado: NATANIEL CAVALCANTE MAATINS • 657AP 
Parto Ró: PECULIO UNII\0- PREVIOENCIA PRIVADA 
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE UMA· 3"/1-BAP 
Despacl,o/Decisão: 
Con~ôdorando-se que a rt'!quc~da é parte devidamente 
asslslôda por advagado. roitere-se a inlima~o dclermin<Jda a 
R. 175, encaminhando-a para publicação no Diário O ficial do 
Estado. Oosde jâ, tômito a mufla alô estabelecida ao montante 
do RS 2.000.00 (dois mil reais). 

Processo N': 002232/2005 • RECLAMAÇÃO CÍVEL · 
CONHECtMENT 
Parte Autora: WANDERLÉIA DO SOCORRO RABELO MIRA 
OASILVA . 
Ad~<>s>orSo: RAFAEL JOS!;i CHERFEN OE SOUZA 
BOETTGER · 22958SP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL e outros 
Advogado: SANDRA 00 SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 

• 36-\AP 
MARIA OD SOCORRO DA CUNHA LIMA· 9853PA 
Despacho/Decisão: 
Sobro o pagamento de O. t 79. manifesle-se o credor. no pralO 
de cinco clias. 

Processo NO: 00637312006 · RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: JEDIELSON RIBEIRO DE MORAES 
Advogado: BRUNO DA COSTA NASCIMENTO · 1265AP 
Parte Rê: SUL AMERICA CtA NACIONAL OE SEGUROS 
Advogado: MAX DA SILVA NASCIMENTO· 12tlôAP 
Despacho/Decisão: 
ConvertO em penl>o<a o valor bloqueado ;l n. 110. 

tolíme-se a parte executada da pcnnora pata, 
QU<'.rendo. olertar 1mpugnação e~ 15. (quin>e) dias. • 

Transcorrendo in alb,s. hbere--so o vatot a parte 
cre<!OrD c a seu patrono. respoctovamente. via alvará de 
lovanlamonto. 

Após, conclusos. 

Processo N•: 00514012006 · RECLAMAÇÃO C iVEL · 
CONHECIMENT 
Part& Autora: ALCINEI LOPES DA COSTA 
Ad110gado: SANDRA DO SOCORf!O DO CARMO OLIVEIRA 
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·364AP 
Parte Ré: SULAMÉRICA SEGUROS S/A 
Advogado: MICHELA DA SILVA COSTA - 1049AP 
Despacho/Decisão: 
Cooverto em penhora o valor bloqueadO à fl. 212. 

l_ntime·se a parte e~eculada da penhora para, 
querenoo. olerlar Impugnação em 15 (quinze) dias. 

Transcorrendo in albls. tlbere-se o valor à parte 
credora e a seu patrono. respccftvamente. via alvará de 
levantamento. 

Após, condusos. 

Processo N•· 00596212006- RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: VALTER MACIEL MONTEIRO 
Advogado: JOS!: WENCESLAU FERREIRA ROSA . 658AP 
Parte Ré: BRAOESCO SEGUROS SA 
Advogado: GlENDA DE SOUSA DOS SANTOS . 919AP 
DespachoJOccísào: 
Converto em_penhora o valor bloqueado à n. 123, 

Intime-se a parle &l«le\Jtada da penhora para 
querendo. ofertar impugnação em 15 (qvlnze) dias. ' 

Transcotrendo In albis. fibere·$e o valor á parte 
(;Tedof'a o a seu patrono, respectivamenle. vfa alvará de 
levantamento. 

APés, conclusos. 

Processo N" 01058€/2007.-RECLAMAÇÃO CJVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: MARIA l>AS GRAÇAS PINHEIRO 
Advogado: AN()!:RSON CARLOS SILVEIRA SERRA. 
1276AP 
Parte Ré: SUL M~Ef<ICA CIA DE NACIONAL DE 
SEGUROS 
DespachOiOeclsão: 
Con~iderand~Se que O comprovante de endereço JUnlaoo á 0. 
16 nao está em nome da autora, concedo-lhe o prazo de ctnco 
d1a_s para que providencie declaração original do proprietário do 
1move1 Oe que reside no endereço Indicado no refe<ido 
comprovante 

Processo N": 00575412006- RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: REGINALDO FRANKUN DE ALMEIDA 
Advogaoo· JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA • 858AP 
Parte Ré: BRADESCO SEGUROS SA 
Advogado GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS. 919AP 
DespaehOIOocosão: 
E~poça-se alvará de levantamento da gula de depósito de fl. 
118 em favor oo palrooo do autor ln11mando-o pata 
recebimen1o. 

APés, conclusos para extinçào 

Processo N": 00972912007 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: EVALDO RAMOS DA SILVA 
Advogaoo· PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM
. 84JAP 
'Parto Ré: BRADESCO CIA DE SEGUROS 
Advogado: CICERO BORGES BORDALO NETO - 871AP 
Despacho/Decis.io: 
Recebo o recurso interposto, eis que tempesnvo e P<eparado. 

lnUme-se a parte reco!Tida para. 'lllerendo, ofeiecer 
contra-razões no prazo de dez dias. 

Vindas ou não ao contra-razões. subam os autos à 
Colenda Turma Recursal. com o registro de nossas 
hcmenagens. 

Processo N"- 01058512007 ·RECLAMAÇÃO CÍVEL. 
CONHECIMENT 
Parte Autora: VANDODOS SANTOS BAIA 
Advogado. ANDERSON CARLOS SILVEIRA SERRA -
1276AP 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA DE NACIONAL DE 
SEGUROS 
DespachoiOccisao: 
C~msideiando-se que o comprovante de residência de fi 19 
nao está em nome do requerente, concodo·lhe o Pf3ZO de 
cinco dias para Juntar aos autos dect~ração original do 
proP<ietário do •móvel de que o autor :cside no endereço 
Indicado no retendo comprovante. lnlime-se, 

Processo N•: 00740712007- RECLAMAÇÃO CIVEL. 
CONHECIMENT 
Parte Autora: ELIELSON TRINDADE GI>EDES 
Advogaoo· PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 843AP 
Parte Ré: BRADES CO CIA DE SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUS"' DOS SANTOS. 919AP 
Audiéncia: 
agendada para o dia: 2ZI0212006 às 08:00:00 

Processo N• 00610712006 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora. SEBASTIÃO ATAIDE DE l iMA 
Advogado: MARIA CRISTINA 00 AMARAL SOTO BANHA -
51SAP 
Parte Ré: HIOELBRANDO GURGEL GAMA DA SILVA 
Advogado: ANGELA !RENE FARIAS DE ARAÚJO UTZIG -
1199AP 
DespachoiOccis.io 
Defiro o !tem b do podido de fls . 46147 lnt•me·se o requendo 
para qve o mesmo .nforme. no prazo de cinco dias, a 
localozação oo veictJio objeto da lide. 

Oficie-se â cooperativa menóona<la à O. 47 para que 
esta .apenas lof01me se nã algum crédito em favor do 
requerido. 

Em relação ao ped•do de bloqueio dos referidos 
valores. primetr;~mente, tnUme·se o al.llor para juntar aos autos. 
no prazo de cJnco dias, orçamonto detalhado que comprove a 
mensuração do valor oo conserto do carro. para fins de 
conv&rsào da obrigação de fazer em peidas e danos. 

MACAPÂ.14 do novembro de 2007 

(DIÁRIO OFICIAiJ 

VARA UN!CA DE OW'OOUE • DA COMARcA ne OIAPOQVE 
AV. VEIGA CABRAL, ~~ I • 

EDITAL DE INTIMAÇÃO· LEILÃO/PRAÇA 

Pm2o: 15dlas 

lllflUIFJ.cM;àQ.QQ PROCES§Q 

PIOC<l$50 N°.: 00427912007 • EXECUÇÃO FISCAL OA OlVIDA 
AnVA 

Paote Autora· A UNIAO-FAlENOA NACIONAL 
P&lte Ré OCI FRAI<ICISCO MACHADO 

, INTIMAÇ/\0 par.! o le~ão/Pfoç;> dO{I) bem(ns) abaixo 
re!oofonadO(s), que será reaJ1ladO nos clios 17112/2007 ils 10.00 11oru a 
Z8/1:Y2007. às 10·00 hOras, •••pec~~v.,..,.,te. Obsel\laç:ão: o •egundo 
lei1Ao/f)reça só se realizará se no primeiro n1o hoUIIe( lançador ou oo o 
bem ~o alcat1ça< ta~ Igual ou superior à a.allaçJo, QI)Oilun~de em 
qui> podem ser arrematado p<!Í() """Of lanço caso 8$ pa- nao IOjam 
lnl!madas peosoatmen~e para o lellâolpraça, r.cam des<IG iâ inllmadas 
por esle C!dl!af. ~· para quom 'l)ilter arremolar o(s) bem(ns), devera 
cnrnpatecer no dt.S, hora e local d•Sáimlnodos. clenlê de que a venda 
serli à Y>Sia em dinhelfo, em espécie (lU atr~~vbs de cheque visado ou 
~frlda. medi;lnte, cau~ ldOnea, çabrmào ao arrematante o pagamÔnlo 
das despe .. s illdicials da realização do le!lao. 

DESCRIÇÃO 00(5) BEM(NS): 
IJM TE!lRENO UR!IANO lOCAliZADO NA ROOOVIA DE 

ACESSO A PONTE BIN:ACIQNAL. LOTEAMENTO NOVO OIAPOOVE. 
OUAORA ~l,lOTE G4. REGISTRO "'7&9,li\IRO B,N' 05, 
AVALIMIO EM R$ 12 000.00 (DOZE Mil REÁIS) : ' ' 

' I 
SEDE 00 JUIZO. VARA UNICA DE OIAPOOUE da Ccmarl;a de 
OIA!'OOUE, F6<um de OIAPOOUE, silo a AV. VEIGA CABRAL. 2~0 

OIAPOQUE, oa de novembro de 200~ 
{a)LUIZ TT 
Júiz(al .oo 

2A. VARA CIVEL OP. COMARCA DE SANTANA 
RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO, 900 

~~ --r1~ t\,'l:} Jo~-
Pauta de Publicação - Atos Judiciais 

Processo N": 012411/2007 -INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS C 
Parte AutQra: CLAUD\ANE MACIEL PASSOS e outros 
Advogado: LUI2! AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO-
525AP 
Parte Ré: AMAPA FLORE.ST AL E.CELULOSE SJA AMCEL 
e outros 
Despacl'lo/Oeci~Q: . 
ln6m&-Se a parte autora. atrav~s de seus advogados, para 
emendar a Inicial, no prazo do dez (10) dlas (arL 284. CPC), 
adequando o valor da causa ao conteúdo palrlmonlal do 
pedloo (ar\. 259. 11. cJc o art. 282, V, oo CPC). e também para 
esclarecer o foro eleito para o aJuizamento da ação (arl 100, 
ParágrafO único c/c o arL 275, 11. d, do CPC). 

Procosso N•; 01241012007- INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS C 
Parte Autora: EUTON MACIEL PASSOS e outros 
AdvOgado: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO -
525AP 
Parte Ré: AMAPA FLORESTAL E CELULOSES/A AMCEL 
a outros 
Despacho/Decisão: 
lntlm&-se a parte aulolêl, a!r.lvés de seus oovogaoos, para 
emendar a Inicial. no prazo de dez (10) d1as (arl 284. CPC). 
adequando o valor da causa ao conle\Jdo patrimonial do 
pedido (art. 259, 11, c/c o art. 282, V, do CPC), e também para 
esclarecer o foro eleito para o ajullamento da ação (art. 100. 
Parágrafo ún•co c/c o arL 275. n. d. do CPC). 

Processo N": 01123512007- COBRANCA DE HONORÁRIOS 
ADVOCAT 
Parte A\Jtora: CARLOS NELSON NUNES PICANCO 
Advogado: CARLOS NELSON PICANCO • 634AP 
Parte Ré: MUNICIPIO DE SANTANA-AP 
DespachoiDecisao; . 
Que a oposição de pré-executlvl<lade pode ser mane,ada, 
inclusive pela Fazenda Pública, ·Jlão quesHono. Agora, 
convenhamos: a éKocução d& sentença. não à novidade. é 
ação autbnorna.' mesmo quâl)do · processada nos autos do 
processo de oonheclmenlo, o que não passa de faouldade- da 
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parte. Falo, obviamente, de sentença em des!avor da Fazenda 
Pública, pois em função das novas mudanças a e~ecução da 
;;entenf' passou a ser uma fase do processo, denominada 
cumpnmcnto de sentença·. Feitos 85$8 brew esccrço, tendo 

em vista que nao foram 111terpostos embargos (por is..~o não 
lixarei ~onorârlos • Lei ê494197, arL 1°..0), eJCpeça-.se 
precatório, nos termos do art. 730. I, do CPC. 

Processo N": 00974212005- EXECUCAO 
Parte Au1ora: AN.MUNIZ 
Advogaoo: ANTONIO CABRAL DE CASTRO - 16-MP 
Parte Ré: MUNICIPIO DE SANT ANA·AP 
Advogado: MARCIONIUA NUNES CUNHA ·11748AP 
Despacho!Decisao: 
lntim&-se a parte agravada para manifestar.se no prazo de 
I O( dez) dias, sobre o o recurso impelrado. 

Processo N~ 00859512005 • COBRANCA 
Parta Autora: PROJECTA CONSTRUCAO REFRIGERACAO E 
SERVICOS LTDA • 
Resp. legal: FRANCILENI ROCHA PARENTE e outros 
Advogado: E.VERALDO CARNEIRO RIBEIRO· 523AP 
Parte Ré: MUNICIPIO DE SANTANA-AP 
Sentença: 
Diante do 8XIl0Sto, JULGO PROCEDENTE o pedido, 
condenando o requerido a pagar à autora a quantia de 
R$50.892,00 (dnqüenta mil oitocentos e ncwenta e dois reais). 
acrescida do jUios lagafs devidos a partir da citação inlcíal. à 
taxa de 1% (um POf cento) ao mês, além da correção 
monetárla a conlar da data do lflildlmplemento de cada 
obrigação ccn!r.ltual. Isentando o requerido das despesas oo 
processo, por consdtl.llr Fazenda Pública Municipal. 
condenando-o ainda ao pagamento oos honorários 
advocatlc!os Que, atento âs recomendações do art. 20. §4°, do 
CPC, fixo em R$5.000,00 (dnoo mil reais), exOngulndo o 
~sso com a resolução~ ménlo. na forma do art. 269 I, oo 

Sentença sujeira ao duplo· grau de jo.ifisdição. Haja 
ou nlío recurso. 'piomova-se a remessa dos autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado elo Amapá. 

Processo N": 008606/2005 • AÇÃO DE AUMENTOS 
Parte Autora: C. DE C. R. 
Advogado: TATIANA SARMENTO LEITE- 1148AP 
Parte Ré: E. F. R. 
Advogado: GERONIMO ACACIO DA SILVA-524AP 
Despacho/Dedsao: 
Defiro o pedido para o imediato restabelecimento oos 
alimentos em favor de CAMILA CARVAUiO RIBEIRO, 
ofidando-.se ao órgao empregador elo alimentante. 

Em relação aos meses que deiJOaram de ser pagos. 
deverá ser proposta execução. acompanhada da planilha oos 
cálculos, em autos distintO$. 

tndm&-se. 

Processo N": 00320412000 • MONITORIA 
Parte Autora: REFRIGERANTES DO AMAF'A SA- REAMA 
Advogado: FRANCK EMIUO MOTA DIAS MOTA- 956AP 
Parte Ré: EDtNALDO A. CARVAIJiO 
Sentença: 
A parto credora requereu a adjudlcaçao do bem penhorado à f. 
85. O valor da avaPaçilo l)cou aquém do crédito reclamado, 
Nada obsla. todavia, o pedido, que dew ser l(lterpretado como 
dação em pagamento. fotrna regular de extinção da obrigação. 
é. que, nos termos do arL 356 oo Có<!lgo Ctvll. "o credor pode 
consentir em receber prestação diversa da que lhe ó devida", ~ 
o caso. Portanto. defiro a <fd]Udica~o requerida. Fonnalize.se 
o auto e e~aça.se cart11. Consilquentemente, extlngo o 
processo com suporte no art. 794; I do CPC. Cuslas, se 
hOuver, pelo executado. Os honorários já foram arbitrados, 
com efeho. nao foram reclamados. 

PRI. Arquivem-se s tempo e modo. 

Processo N": 00685712005 • COBRANCA 
Parte Autora: HUGO LEONARDO DOS SANTOS SEABRA 
Advogado: FRANKLIN CARVALHO MACEDO • 484/'IP 
Parte Ré: MUNICtPIO DÊ SANTANA-AP 
Advogado: JANDIRA HENRJQUES 'DE ARAÚJO • 1097 AP 
Sentença: • • 
Oianle do e~os\ó, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO. para 
determinar ao requerlclo que pague ao autor as seguintes 
parcelas: 1) dlferença perceotual do oolcional de insalubridade 
que foi pago (20%) para o devido (40%) do perlooo de Junho 
de 1999 a novembro de 2004 totaltzando R$2.540,72 (dois mil 
quinhentos e quarenta reais e seleota e dois centavos): 2) 
Diferença de vencimemos dos meses de oulub<o a novembro 
de 2001, abMI de 2003, íanelro e fave<eiro de 2004, QUe 
tolalizaram R$250.00 (dORentQs e cinqüenta reais). Todos os 
valores deverão ser atualizados pelo IN PC a partir do momento 
do nao pagamento das parcelas devidas, e somar ainda juros 
legais de 1% ao mês a contar do quinto dia ulil do més 
subseqüente aos respectivos vencimentos. Condeno ainda o 
requerido a pagar ao advogado do autor, a Ululo de hooorários, 
a quantia de R.$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do arL 20. § 
4° oo CPC. Sem custas, por lncabfveis contra a Fazenda 
Pública. 

Esta sentença não está sujeita ao rsexame 
necessário, por força do jlr\. 475, § 2°, do CPC. 
• r 

P. R. I 

Processo NO: 012411112007 • N..VARA JUDICIAL 
Parte Autora: JOSE ROBERLI MATOS DE OLIVEIRA 
Advogado: JAMIL DAVI VALENTE DOS SANTOS- 614AP 
Despacho/Oecisão: • 
01 - Oftcie-se aos b&nccs i(ldlcados na inicial, requisitando em 
cinco dias Informações sobre a titularidade e a exJstência de 
saldos dls.ponlveis nas ~tas menc1Õiladas: 

02 - lnUme-se o autOr pàra tmer Juntada nos autos, 
em 10 {dez) dias, das renúncias e~reS$aS dos créditos 'e/11 
seu lai/Of' ou das autortzac;ões ftnnadas pelos demats herdeiros 
de que o Alvará poderá ser expedido em seu nome, ve.:: que as 
procurações juntadas não fazem menção expressa daquelas 
possibilidades. 

Processo N•: 01055812006- COBRANÇA C/C INDENIZAÇAO 
Cl PE 
Parte Autora: MACAPA GAS LTDA 
Advogado: MARCELO PORPINO NUNES • 409AP 
Parte Ré: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. 
Advogado: KARINA TORRES UMAh 1134AP 
Despacllo/Dedsao: " 
Desion&-se audiênCia preliminar de que !lata o art. 331 do 
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CPC, oportunidade em que, não havendÕ conclllaç.'lo, e n11o 
sendo o caso de julgam~nto antocipado. as partes poderão 
especific;ar as provas que pretendem produzir. 

Processo N•: 01055812006 ·COBRANÇA CJC INDENIZAÇAO 
CIPE 
Parte Autora: MACAPA GAS L TOA 
Advogado: MARCELO PORPINO NUNES • 409A? 
Parte Rc: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. 
Advogado: KARINA TORRES LIMA • 1134AP 
Audiência: 
agenciada para o dia: 07/02/2008 à~ 09:00:00 

Processo N•: OOS74112005> NEGATÓRIA DE 
PATERNIDADE . 
Pane Autora: L. F. v. . 
Advogado: OClNEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA· 
8272PA 
Parte Ré: L. DOS R V. 
Resp. Lega!: D. B. DOS R. 
Rotinas : 
Certifico que, nesta data, o Perito Forense. Dr. lnsnard Bezerra 
de l una, compareceu nesta secretaria e foi intimado do inteiro 
teor do DESPACHO/DECISÃO proferióo(a) às f 59. Sendo 
assim, d~signou o dia lO de Dezembro de 2007, as 10h00. 
para a relização do exame perical, no endereço a seguir 
especificado: AV. PADRE JÚLIO M• LOMBAERD, 1198-A, 
CENTRO, MACAPÁ. 

Confom>c Norma l':statu túria dn Lei 
n• 8.'l06/9~. !Orno público q•tc requereu ins cr ição 
PRINCIPAL nos Quadros <lo Advogados da Ordt'm 
do!\ ,\dvogados do Brasil .... Sccç:io do 1\mapã, da 
lla<:harcl RAUL SOUSA SILVA JúNIOR. 

>1 acapá ·AI', 23 de nov.,mbro de 2007. 

-==----~- .. ~ 
~ ANTOS CAWAS 

Presidcnt~: ela ABjAP 

FLORESTAL PORTO GRANDE 
INDUSTRIA DE MADEIRAS L TDA 

FLORAMAZON 

Torna publico que requereu junto a 
SEMA - Secretaria do Meio Ambiente, a 
renovação da licença pelo prazo de 365 
dias, para a exercer a atividad<: de serratia 
L:Om desdobramento e beneficiamento de 
madeira, localizada á margem direita da 
Rod. Perimetral Norte, S/N, Klv1 l i O, 
Interior, Porto Grande- AP. 

EDITALDECONVOCAÇÃOPARAFUNDAÇÃO 
DO SINDICATO DÓ!': MOTOTAXISTAS E 
MOTOf.lill'rBNO ESTADO DO AMAPÁ 

SI:NDMOTO-AP 

A Comi.ssõo pro.funàaçSo do Sindi011lo dos 
M~'cistas c 1:.-!ctofretc no Estado do Amapé., 
e<>nvó!:a to~os. ~ m<:rnbrQ~ da categoria ~.om bnse 
Tcrr.it.ori:ll .!là .. futado do .. Amapâ. .pai'a r<:unirem-:sc em 
A.<Scntbléii. · · Geraf Exn:eordlnárin de aprov""iiQ da 
fuuúaç,~o da referida c:oJi.Wc ;,idi7.ar-s~.:.. no dia 14 
de de"..e~.br". de 2007 . . as 16;00 .hOl!'as em primcir• 
chmada c as. i6:3ó 'bix:as 'cin seguuda e ·última 
cbn.<lr.da no A~diiÓrlo'.dn ·Môn:;co :Lasoa sito a 
Roéovi;.. Duque c:!« cQ.xias, ofs - B.irro C.briliinho -
~:c,:::.p:l-Al>, a fim dt; d,;libcrarein ·soblc a seguinte 
nrdc:.rn du Ji~1: 

l. Crioçíio e Fundeç~o do Sindicato das 
• 'violotax.ista> .., 1:-·fotofrctc no Est;tdo do Amapá -
S!NDMOTO-AP; 

2. D eliberação <ol:xre n Apravayâ<> d" r:..,tatuto 
Sow\1; 

3. Ekição c: Poso c dos Mcn1br~ de Din.>toria c 
dn Cotco;clho Fisc.;L 

(DIÁRIO OFICIA L) 

'l'ltANS~tAlU: TRANSPOR1"E Mo\RJTL\10 DE 
l'ETI(OLEO LTOA- TRANSMARE 

'ft)ll"n:l púb1ioo que teo.ebeu d.<t Sr:crehui• de EstAdo do ~~~lo 
A.mbi4"ntt + SEMJ\, a R t:OO'\lt(Ao da U~mç-11. dto. o,,t.Htfiiu n° 
02UIIl007, <mitida em 231111?.007, com pr&7.<> de 361 di••. 
par.'l fi ~tivi&.dc de Tt.AAJ.por-te de Combustivel Dcri;.•ad(l~ de 
Petn')lco. situ:hJO -!1 'R.CJdovi:J Duque de CFI.'(;a,, U!'lirro: P<raiso 

EDITAL DE CONYOÇÃO 

O Presidente da Sociedade Aroapaense de 
Pediatria, usando de suas atribuições conferidas pelo 
CS1atuto da Entidade, em seu Art. 31 o parágrafo 3°, 
Art. 6' aJ ínea d, A11 "? alínea c, convoca os colegas 
associados para Assembléia Gera! Extraordinária, oa 
qual tratará da mudança do Estatu1o e Regimento 
Interno. A mesma será realizada no Hospital da 
Criança e do Adolescente, sito à Av. Fab, s/n, 
bairro Centro, nesta Cidade, no dia 12 de dezembro 
de 2007( qu.ma-feira ). 

A primeira convocação será às 19:00 h, com 
pelo menos metade dos associados quites, em 
segunda convocação, às 19:30 h, com um terçQ dos 
associados e a terceira convocação às 20:00 h, com 
qualquer número. 

PORTARIA 'Ó.~/2007 

A Diretora. do. t.c::~lc ~ar.. Tatou., no uso de súll..."l 

ntrlbuiç.6es: icgtUo. tomo. pübltco oo:Ore. o Pnreecr n• 0 13/2007 -

CEE/ AP, q_ue autoriza o fundotul::nento dr. Cunw de HAbilitneât> 

ProCsaiontd de Têenioo c;:rn Bit)'ier'le Oent.'tl, de ni,•d mc.d.io 

mi.ni.s-trado pOr essa lnstit~içiio .de Ensino. 

R!'..OlSTRE·SE. 

PuBUQUE--SZ. 
CUMPRI--S&. 

SR.ntana·Ai'l, 17 de No'Y'C'mbro de 2007. 

Atenelo=:.t~mcato, 

MINERAÇÃO VILA NOVA LTDA. 

A Mineração Vila Nova Ltda., 
CNPJ 0 2 .008.461/0001-36, 
torna público que recebeu da 
Secretária Estadual de Meio 
Ambiente - SEMA, a renovação 
de sua .Licença de Operação em 
05 d e Novembro de 2.007, sob o 
N• 0 162/2007 para exercer as 
Atividades de Extração, 
Beneficiamento, Esto cagem de 
Minérlo de Cro mo (Cromita) e 
Al:e ia de Cromita, Transporte 
Rodoviário e · Ferroviário, 
Armaze nagem, Comercialização, 
Em barque e Operações Portuária 
para embarqu e de minérios, bem 
como a Recuperação de suas 
áre as de gradadas no Vila Nova, 
Zona Rural, Município do 
Mazagão, Estado d o . Amapá, 
estand o e m confo rmidade com a 
Lei Complementa r n• 0005/94-
Cód igo de Proteção ao Meio 
Ambie nte do Estado do Amapá, 
Capít ulo IV, Artigo 12, Item H!, 
Decreto W 3.009/98 e 
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Resolução N" 001/99 do 
Conse lho Estadual de Meio 
Ambiente - COEMA. 

MINERAÇÃO YJLA NOVA LTDA. 
A Mineração VUa Nova Ltda., 
CNPJ oi.008.461/0001-36,1 
torna público que recebeu da · 
Secretária Estadual de Meio 
Ambiente - SEMA, a renovação 
de sua Licença de Operação em 
1 1 de Outub ro de 2 .007, sob o 
No 0 163/ 2007 .- RENOVAÇÃO, 
para exercer as Atividades de 
Trans porte Rodoviário de 
Combustível com utilização do 
Veículo GUX-2584 e NET-9205 a 
partir da Base da TEXACO no 
Município de Santana, Estado 
do Amapá até a Área Industrial 
da Mineração Vila Nova, Zona 
Rural, no Município do 
Mazagão, Estado do Amapá, 
estando em conformidade com a 
Lei Complementar no 0005/94-
Códi~o. de Protecii_5.i ao -Melo 
Amb1ente do Estado do Amapá , 
Capítulo IV, AI:tigo 12, Item IH, 
Decreto N° 3.009/98 e 
Resolução N• 001/99 do 
Conselho Estadual de Meio 
Ambiente - COEMA. 

AMAI' Á FLORESTAL E CELULOSE S.A.- 1\MCEL 

Toma público q\lf requereu da Secretaria de Estado de 

Meio Ambienle~·\SEMJ\IAP. pelo prazo de 365 dias a 
Licença de Ope ç~o. referente an plantio de 1.000 (um 

mil) hectares 'f.ucalyp_~s SJ!I?. na Glebn f'lexal, 
município de l'o o '\'ande. J <:) 

Ad\.,Jrlo ~in p Silva 
G~rtnt~ Geral florestal 

AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S./\.- l\MCF..!; 

Toma público que requereu da Secretaria de Estado de 
Meio Ambicnt SEMA/AP, pelo prazo de 365 dias a 
Licença de O a ,ão. referente ao plantio de 2.25& (Dois 
mil duz.cntos e cin111Ucnta c o ito) hectares de F.uç_q!y~J.!~·~ 
U/2 na L1zcnda Poho Gymde e Gleba Pla lon, mumcopoo 

de Porm Grand . \ l \ j "' 

dairto PliJio Silva 
r., rcn GcraLt'I.{Jrcsta·l 

AMCEL AGROFLORESTAL CTDA 
Toma público que rcqu~reu duSecrctaria de Est~do c 
Meio :\mbicntc - SEMA/ AP, pelo prazo de 365 dias 
Licença de Operação desiinada a ou:orizar a:; ativ idades 
de tcrraplanagcm, com ul ilizaçfio de material h terítico 
rcla!i v o a 20.500 metros cúbico; a sen!m retirados de 
2.5 hectares de cascalhciras, exploradas e não 
e~ploradas, · ~"' fins comerciais, destinada n 

recuperação d vias.~e accs~locali~ no interior das 
áteasdaAM • .LAdROLFL RESTALLfDA. 

J ." 
dali. 10 Phni Silva 
erenl Geral FI resta! 

COOPERATIVA DOS MOVELEIROS DO 
JARI - COOPMÓVEIS 

C.N.P.J.(MF) 03.485.511/0001 -39-
INSCRIÇÃO. ESTAUAL: 03 01 5,_339-~ 

Rodovia Jari/Macapá, 3600 - Res1denctal 
Sarney Fone (096) 9124-4676 CEP 

68220-000 Laranial po Jarí-AP . 
-A Coopertativa dos Moveleiros do Jan
COOPMÓVEIS·, torn;:~ público que 
requereu da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente a Renovação da Licença 
de Operação para a Fabricação de mó_veis, 
artefatos, e artesanatos com procedencta 
de madeiras, na Rodovia Jari/Macapá, n° 
3600, Residencial Sarney, CEP: 68920-
000- Laranjal do Jari-AP 


