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Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO ) 
LEIS 

La N° L 1 ss I>E 12 CE I>EZEMBAo DE 2007 

Institui o Grotificoçõo de M ívldode de 
EngenhCII'iCl e dá outi"C$ providin<:lo.s. 

O 60VSlNAI>OR 00 ESTAOO DO AJMP)., 

Faço saber que o Assemblilo ~islativo do Estado do Amopó 
aprovou e tu, nos termos do ort. 107 do CoPIStltu1,1io Estoduel, sOl\Clono o 
StgiJinte Lei: 

Art. 1° Fica institu lda a Gratifica\âo de Atividade de Enge
nharia de\ida aos servidores do Quadro de Pessoal C1vil do Estado do Amapá, 
nos termo!> estabelecidos nesta Lei. 

Art. 2° A Gratificação de Atividade de Engenharia será devida 
exclusivament" aos servidores ocupantes dos seguintes cargos: 

l • Nível Supenor: 

a) Arquiteto; 

b) Engenheiro Agrônomo; 

c} Engenheiro CiVll; 

d) Engenheiro Florestal 

H - Nível Médio e Básico: 

a) Agente de Atividades Agropeculirios; 

b) Agente de &rviço de Engenharia; 

c) Agente de Tclecomunicações/Eletncidadc; 

d) Artifice de MecAnica; 

e) ,\máliar Operacional de Engenharia; 

Q Desenhista; 

g) Técnico em Agri~nsura, 

hl Têcrlico Agncola; 

i) Técnico CID Edilicações; 

j) Técnico em Elct.n1nico; 

I) Técnico em Estradas. 

Art. 3° A percepção da Gratifu:ação de Atividade de Engenharia 
!ica condicionada aos seguintes tennos: 

I - efetivo exereicio pelos ocupantes dos cargos relacion"dos no 
art. 2" dcst.:l Lei das atividades regulamentadas pelo Si~:~tema 
CONFEA/CREA, no êmbi~ dos respectivos campos de at~ão pro!i .. ional, 

I! - designação do servidor por PortariA do Secretârlo de Estado 
da Adminístraçdo, mediante justificativa titular do órgão ou entidade. com 

aval do respectivo secretârlo especial da área, para o exercício das ativid11des 
compreendidas no âmtrito do Sistema CONFEA/CREA; 

lll -jornada de trnbalho scma:oal de 40 (quarenta) horas. 

.Art. -4° A Oral.ificação de Atividade! de Engenharia será paga 
mensalmente nos seguintes valores, independentemente da classe ou padrão 
em que se encontre o servidor: 

I - para os ocupantes de cargos de nivel superior: R$ 1.159,9 1 
(um mil, conto e cinqüenta e nove reais e noventa e um centavos); 

11 - para os ocupantes de cargos de 1úvel médio e básico: R$ 
811 ,92 (oitocentos e onze reais e noventa e dois centavos). 

Art. 5° A GratiJlcaçto de Atividade de Engenharia será paga, 
também, quando os semdores se encontrarem em. regular gozo de fenas ou 
licença, à exceção dos casos previstos nos incisos 11, lU, IV e V1 da Lei o• 
0066, de 03 de maio de 1993. 

Àrt _ 6 ° A percepção da gratificação instituidn por esta Lei ~ 
incompatível com a Gratificação de Atividade Administrativa de que trata o 
art. 1•, da Lei n• 0976, de 03 de abril de 2006. 

Àrt. 7° Esta Lei entra em vigor na data dn sua pubhcaçào, com 
efeitos financeiros a partit de 01 de novembro de 2007. 

Moc::opci, 11 de dc.zcmbro de. Z007 

DECRETOS 

DECRETO N° 4882 OE 12 bE DEZEMBRO bE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ÃJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Aroapâ, efc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, de acordo com o 
Decn:to o• 2198, de 18 de julho de 2006, 

RESOLVE: 

Exonerar IdGitles de Jesus Sut'a Covale4nte . do cargo em 
comissão de Diretor da E.E Pror Ne!ita Rocha BTilo Dias, Código CI>S-2. da 
Secretaria de Estado da Educaçllo_. __ 

MG.c:apG, ...!_ 2 de dezembro de 2007 
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t>E 12 1>E OEU:HBRO I>E 2007 

O 60YERN-'DOR bO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são con feridos pelo nrt. 119, inciso XXU, da Constituição do Estado do 
Amilpá, c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

~ESOLVE : 

Nomear Iroc~mo Almeida Pcrdro para exercer o c(V'go em 
cumissão de Diretor da E.E. Prol" Nclila Rocha Brito Dias, Código Ct>S-2, da 
Se<:retaria de EsUldo da Educação. 

Mot:op6. 12 de dezembro de 2007 

DE 12 t>E t>EZEMBRO 1>E 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AM~PÁ, usando das atribuiçõe,; que 
lhe são conferida$ pelo art . 119, inciso XXJ!, da Constituição do E~tado do 
Amopà, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com os 
I>ecte:os n•a 0396, de 12/01/05 e 0006, de 09/01/(17, 

~. EsO L VE: 

Exonerar Charlotte Marq~Xs S'hJdier do cargo em cominlo de 
Gerente de Subuupo de Ati,·idades do Projr:lo "Núcleo de Cot1cilioçao", Código 

CI>S-1 , da Defensoria PUblica do Estado do Amapá, a contar de 01 c!e dezembro 
de 2007. 

Mocopó, 12 de dezembro de 2007 

Sccrct~rias Estraordinárias 

(Políti'ta para a Juventude ) 
Marco Johnny de Oiliveira.Nascimento 

SECIU:TARZA EXTRAORDI NÁRIA DE POÚTICAS PAIV. 
A JUVENTVDE 

POQTAAIA N• 019/07-SEJVV/AP 

O Suretdrio Extroord,nóroc ck ;>olhicos paro o 
Juventude do Estado elo A""'''Ó, no uso das otribuiçõu quo 
lhe s8o co~feridas pelo l)~creto n• 1441 ck 02 de junho e 
IGndo Cl1\ visto o teor do Decreto n• 0794. de 17 de 'março 
ele 2006. 

RESOLVE: 

Ar t. 1°. H:>mci09Q1" o desloeorner.to do técnico 
4\ARCIO IIOOAl GUêS DE OliVEIRA 1>0 NASCIA\ENTO, . 
Assessor ée J~ntude N:val n. da ud• de suas 
otrol>.tiçõu Mocopc)-Ap, até o$ M~nlclpi~ de l.ara11JCI c!o 
Jorl e Votório do J orí, o fim de n~oló roali:teçco da.! e topas 
Municipais do 1" Conferência Na<iOo\Cil de Politicos Públicas 
de Juventude, nos dias 06 o 09 da dut.mbro de 2007. 

Art. z•. Dê·sc Ciê.ncio, Publlqoo·se e Cumpro-se. 

6ABINETE bO SECRET Á lU O E>CmAORI>lNÁIUO 
1>E POÚTICAS PAIV. A JVVENTVI>E. em ~pd-AP. 11 

de: dezembro c!& 2007. 

(Secretaria Extraordinária 

Francisco Orlando Costa Muniz 
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SICRET AlUA EX'lllAORDIN.AlUA D'B 
R!PRISENTAfÁO .00 

GOVERNO DO AMAP EM BRASiLlA 

A SECRETAAIA EXTitAOIU>J:NÁRIA OE 
REPIU:SENTAÇÃO CO GOVeRNO DO AIMPÁ EM 
laASÍUA. oti'CI't'á de lUa C0111lal!o Elpcca ~ 
Llcitaç8o, .,...;,., o quem Inter~. qu& reall--.i 
t..dtCIQll'o, no modolldad. cot-NITE, do TipO 
M.CNX' ~ por Itan, objdl-.-lo a ~slç& ck Saf1-. para ato secRETARIA. 

O ~bimc.nto doe cnwlope• com c 
documenta(& de HABIUTACÃO, ostlln COII\o, a 
Pt:tOPOSTA de .vvlça, deverd .,. ent~ no dia 
06/12/07. be 10:00 hora. no Solo do C0111lall'o ~lol 
de Ueitaç&, eitc SAS ~rei 06 Ediflcio lle!Yederc, 
bloco K IIGio 401 - Brcllio-t>f A pruatte UeltCIQll'o 
.et'llr'C91dC. peJo$ IIOl'I1I4S e dlspoJI~ contidc11 na lei 
n.• 8 .666193, de 21.06.93, alterodo pela Lei n.• 
8.883/9-4. 

~1Uo-I)F, 29 ~ n-broda2007. 

~'no~~~~o 
PrUdente do CELISCAB 

Portcrlo n• 001/2007 

Órgãos Estratégicos de Execução 

I'NIO-\Ot DE ÇONl RA 1'()1) t: CO\ VÍ:'I\IOS 

ERRATA 
All<raç.\Q 
Conu&l~ 11" 00112(1(1~ 
Paut\"."' ~\.tJu ~' t\m1196 rom a ••t4t:Ntn•~ntua do CJahutct..: C'lvil 
o:oolkl l.'"""''·"'l<' o Enlí'tC~ J t ' o\ & r viços E$pcoiah ... d<"' IJd,, 
comn<·,nrrnlo"kll 

Raukv" E\tmQ 40 C<~~llrlllü de n' 007/lOOS-GAOL'OVIt.. de 
04 ck: d=mbnl;!.: 2001. puhl...-.lor.a ,t&G06do DW\oOfiCUII d< 
n• 4t ~l.daQ;I".Jc t\oi.Jc ~1Ho&2007 

Onde $C IP: 
Ül!')jl'U lr..ftWI!á- OA VtCtN<'I4 
O p101Al d~ viS.~IICil do CONliiAlO ltl'llmloio em 01/12107 11 
30101/1008. Nm cfic.ltia legal ~J)61 à pubto.:~çilll 1k1 J<'U extnuu 111> 
DiAn<~ o r.,,., 11o l:'u><l<> do"""'"" 
<'1..\rlill \OI -+RJ''\.-IH00Toi.('400R('.A'IU:I\T\RI\ 
lu despe..!.< dc<omfll<> <um • c-..,....., óem <.0<11não -...rtu 1 
.... u d.t ,,..... rk l<ai!>OS ror protra:n• d< lmboll>l' 
0~. 12~.t•10t~tllll < ricn~Utto d< d<"S~><K 3390 )7. perman<C<~IIlt• •• 
valor ~ktb.~ '""'''"~ pelo 6" Ta mo i\d11o1u d< RS 777 7lió,lll 
(Sct«C1HU" ~ llll:lCU(- < g,:.tc m il. Sttectt110:S e Oitenta C: SieU rt::31S t 40Í$~ 
e o \UI(l( mer•-.1\J ~de RS ~~ 7S7P8 ~curqlknla c cmco nu!, scte«-l'lHh 

t oJt"IIUl • M:lc rto~> c sessenta~ 0110 "''"~vos). conforme a Nona de 
Eml)<ntlClJ.; 0077Q 
SeTid<l qll<' ;u des~ •cl;~í>11S DO nl\!1 de ~mh<o d< 2007, ""'~' 
cU!lcl<las pelo Úf~:ln!Ctlto-do E....:n:k:10 cumnlc. c os dc$p..~ t1u mts 
de i..,.IIO d< 200&. <omn1n a coma do~coo de ~ 

Lein-sc: 

~ \' tJKIJM- D.-' 'I lvÍM:IA 
O fJf1llll d< "B~nCí• do CO'\TliA'f 0 ter• inicio <m ()l/12!n7 o 
2W02./0g, "'"' oOcf!Ci<l l<e.oil ~;lÓS sua flllbllcaç~o do seu cxuntu n11 
l>r.irto 01\co,ol do FSIOCfo do Amlll'i 

QJI.,'\l!I...LUlli.BIA.- DA OOTAÇAO ORÇ.\HE.'íf A RIA 
:V. <lo;>cs:t> d«.xrcntts """' • ucc1JI'llo3 d.:s~c Cootnto (Orra;lo i 
auúo da 11)111\' c!c tmllrl(lf fOI. l'rtJ11111M de Tnlhalh\1 
~ ll~ llOfll !•101 e tlrm<nlo de .t."<r<.a 3390J7. pcnn.,n..-.:<n<.lo o 
•~lnr ~hll>nl 01uaht.a<k> pcln ~· T.:r>ll(' Adltl\'0 de RS 833 57.1.70 
(ollhh.'\.11h!"õ c.• tunt.t..- tt~ -nül quiul\...~1~\<\ c ic.'h:nmc lrê~ r..:.."'is c-s,:tcnto~ 
c.:.!IJ''") c u '""" Hl<:ll\l\1 de RS .<~)$1.\'oJi (dllqllcnta e ccn«1 nul 
sçc..:~lt'r\")) c ,\41<ntg c >ele reais\! s~cntn e nitu eenUI.\'0>), Ctmt0ci11C a 
No1a Jc El'Aj'a1ho n• 00779 
Scnd<> q\1< a. despna> n:lauv;or> ao n~ de O..ttnlbll> de 2007. SCtilO 
custea4a$ P<lo lhçan><:~~todo EurçitiO aJrR:n!o. c as d~pcsti do n'o!o 
de J&:k:lfll c r ncteiro 4.:: 2001. cum:r3a • .:onta du EUK~IO 
ftn>f'<;CII'Ode~$ 

\hoc~·AP, Jtldc dmtllbtl>dc 2007 

:.ol)ttnc ur 41m<id• Nollrr A"drt<lc 
c-twre d• Uold.tdt dt Co•lrttc» t C'on•<~los 

EmE~r rdC'111 

(DIÀRIO OFICIAL) 

EDITAL N". 029/2007 

CONVO<:AÇÃO PAAA EXAME DOCVMENTAL E MÉl>ICO 

O SECfiCT ÁRIO DE EST AbO DA 
AOMINISTIIAçlo. no uso lk suet' "'"'bu•çSes ~ na 
quolodade de Pruidclllc do Comtuão OrganilGdaro da 
Conc:urso ?UbUeo &toducll, poro o provim&~~to dos Carg<>$ de 
Nível Supcn11r e Nl•el Méd1o. pc.rtenc:ente oo Quadro de 
Pu-1 do I!!l!iJlll2 de Pc.sos e hdí~' • JlfAL: 
~P/INMm<?. co"for~M dt"J''sto no 011ereto n• 2626, de 
12 de maio de 2005. Pubi1C4do na DOE n° 3517 datado de 
12 de maio de 2005 e de ocordo com o EdttCJI n•. 00112005. 
de 01 de junho de ~. publicado no COE n•. 3530, dz 01 
de J<:nho; tdrtcl n' 002/2006. dE 25 de ouf\lbro de 2005, 
publicado ftO COE n•. 3629, de 25 de outubro; Edotal n•. 
003/05, de 07 de dez&lllbto de 2005. publocodo r10 DOE n• 
3757, de 07 de dc.u~t~bro; Edito! n• 004/05. publicado no 
DOE r.•. 3667, de 22 de dexembro de 2005; Ed1tol n°. 
005/06, pubi1C4do no DOE n". 3715, de 02 dc morÇ<> de 
2006; Edital n•. 001./06, publieodo no COE n•. 3715, d" 02 
de lnOI"Çl> de 2006; Edltol rt0 • 007/06. de lO de lnQI'ÇQ de 
2006, pul:liC4do no COE ,• 3722. de 13 de morço de 200!.; 
Editol rf'. 008/06 e 009/06 de 17 de março de 2006, 
Jl'lblieodos no COE n• 3726. da l7 de mcrço de 2006. Ed1tal 
n•. 010/06. DOE n• 37~5. de 03 de melo de 2006; Edital 
OU/06 e OIZ/06, pubítclldo no COE n•. 3764. de 16 de 111<>io: 
Editei n•. 013/06 e 01-4/06, p<Jblic<>do no DOE n• 3768. de 
Z8 de junho de 2006: Edital n•. 015/06, p.~blocCido no DOE 
n°. 3894, de 27 de IIGVCrnl>ro de 2006. tdttCif rt• 016/07. de 
19 de JCIIII>II"', bOE n• 3930. de 22 de .)On~UI'O de 2007; 
EditAl ft

0
• 017 c 018/2007, de 09 de Clbril, publlcodo no COE 

r.•. 39~. do< li de abnl de 2007, Edltol n• 019/2007. de 24 
de obril, DOE 111 • 399-4 ele 27 de CIIH'ol, Edito! n• 020/2007, 
de 24 de maio de 2007. DOE ro•. 4009 dt 16 de !l'oQÍo de 
2007, Edltol n•. 02112007, de 05 de junho de 2007, Edltcl 
n°.022/2007, de OS de jonho, DOE n°.4021, de OI> de Jullho 
de 2007; Edito! n• 023/2007. de 03 de JUlho de 2007· 
Edito! 024/2007. de 04 de JUlho de 2007, OOE n•. 4042 de 
06 de Julho de 2007: Editol r.•. 02.5/2007, de 7 de julho de 
2007. DOE n• 404!1 de U de j\llno de 2007; Edito! 
026/2007 de 01 de ogosto de 2007, DOE cle 4063 de 06 de 
e1go.sto de 2.007; Eclttol n•. 027/2007 de 10 d" outubro. 
p<Jblicodo no bOE n•. 4110 de 15 de outubro t Ed1tol n°, 
028/2007 de 06 da novembr'O, COE n•. 4129 de 12 de 
novcmbnl de 2007. 

RESOLVE: 

Co~YOCO.r os ccnd1doto• relactonodos no c.ne;co, l'lclbilitodos"" 
prtmeiro. fcta- pro""' objetiva - do CoiiCIIrto Públ•co poro o 
prcen<:hlmento dt. C41'90S do Instituto de Pesos e ~Metido$
JPEM. de acordo CGIII os copltulos XX • DOS EXAMES 
MÉDICOS (scpda fax) c X- EXAME OOCVMENTAL 
(terceiro fGJe) do Edltol r.•. 001/05 e car~10 opontCJda 
otravú do ()fk10 ,•, 164/2007 - 6AB IPEM I AP • 

l. O ..- doam)elltol e o e>COI'IlO mé.d•co svl!o reolizodos 
"" cidade de /i«<Ip66 AP 

2. O c:andidoto convoaado de..,; apre.scnt..,..se nG$ locals. 
dotc.s e hor<inos espcçofloodos, conforme Anexo. 

3. Não ho~ .xo~ documental e 6>CCil1\G médico foro do 
locol, dotCJS e hordrlos prustobelccídos. 

4. Não havere! segundo chcmod4 sob h1pótu. algumo 
ímpWcando a IIUSinc~ do candidato na sw cl11111~ . 

So~net~te ceró adm1tído poro realixoçi!o do exe~n~t documental 
o condldoto que wlvu munido de documento que be.111 o 
Identifique camo: Corte.•- c./ou Cidulc.s de Identidade 
expedidos pelot Scerctorto.s de ScgliroiiÇO. pelas Forçcs 
1\ri'JII:Idas. pela Polreio Wliter. pc.lo MiN.stúoo dos ~ 
Exteriores; Cédulos de Idefttidode for!lecid.u por oroens ou 
Coruc.lhos de Clauc, que por Let Fedcrol ...tem como 
dclol~~~&t\to de fdentidCJdc, como por exemplo, os do CREA. 
OA9, CRC, etc .. Cl Cortciro de TrobCIIho c PravidêN:ic Social, 
bem como a Cortcira Noclonal de Hoblli toç8o {com 
fotografia). na formo. dCJ Lei n" 9.053/97: 

1 • Pcro os CC!QlPS de Nfrr/ 51(JWi os 
cancl>dot'a$ de:wm comparecu munido. dos seguintes 

[
~~ ] dclolmentos (orígnol • -): perlodo ~ 17 o 21 de 

· Secretarias de Estado ducmbro ~ 2001. 
c) Clfllomo, CJI\otido por uta~kcimcAto dG ensino 

1iiiiiiiiWliiaila~Í ,..,0raht.ci4o pelo Mlntstirló do Ed~c<.&ÇM; ili ·r !Wp = , b) lTfU!o de Eleitor c o~rovnnf• clu ~~"""' "lc:!Sõo ou 
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Cutidõo Expedi-do pelo Ju.st~ Elcltorot 
c) Documento Militor, ~&do ~o I!ICISeullno: 
d) Certidões de CJJrtuedcmes etimJ,..U c de conduto. 
vcped1do pe!CJ Policio Té.c11lco e CoentifiCO/PQ.ITEC, Jurti90 
Feócral da Estado do Amopó ou do odadc.lmunodpla onde 
rc,j1dir o candidoto; 
e) Codclstro de f'USOCJ FíSica no ll&ceita Feduol· CPF; 
f) OZ {duaJ) foto$ 3x4. recentes, de frente, coloridas. 
fundo bronco: 
g) Regostro em Conselho Regloi\CI ProfiJSooncl; 
h} PIS/PASEP; 
I) ComproYGnte de rut~lO. 

I • Poro os ~os Cll'd•dotor dcvun 
comporeccr munidos dos seguintes documentos (originei c 
xerox): pulo<lo de 17., Zt dt dnembro de 2007. 

a) Cutlflcodo de conclusão de N!vel MédJo emitida por 
cstobelulmento de tllslno rcconhee>do pelo Monostério do 
EduCDÇ& • MEC; 

b)ntulo de Eleltor e C0>11PI'O""ntc do último. eleiç& ou 
Certidão Expedido pelo Junlço Elc•toi'Cil 

c) Documento Mifitor se do H.ICO mc.seullno; 

d) C&rtídões de Clnteccdcntu erimlncis e da conduta, 
expedido pelo Polícia T~,J11co c ClcnrificoiPOUTtC, J ustiço 

tec!ual do Estado da AJIIQPÓ ou do cidockii!IUI'.o<lplo onde 
rcs.dlr o COildldoto; 

e) Codostro de PUSOCJ Fls1ca no Receita Fedual· CPF: 

f) 02 (d~mS) fotos 3>e4, ~euntu, de fnntc, colorodot. fundo 
bi'Cinco: 

g) Re9fstro Clll Conselho Regional Profi.S$!0ml; 

II)PIS/I'ASEJ>; 

I) Comprowntc de residência. 

I} Os dociiiiiCrtto$ ~ tltor em perfeitas cond1~. 
de forma. a permitir, com clcre;r;~, a ldenllfocoçao do 
condldcto. 

2) Nilo suao aceitos protocolos dc.s doc:uiWttOs vclgldos. 

3) A folto de cotnpro~ de rcqylsoto poro lnw.stidiU'CI 
o~ o data do posse ocarretaró a ellml~!o do 
candlda.to c Oltll~ de t<~dos os Cites a eles rctcrintc.s, 
aindo que jti tenha sido nol1l<>logado o ruultado final do 
eon<lli'SO. se111 prejuízo da liCir\Çl!D legal e coblvel. 

4) Nilo suó pct111itida Cl1l hípótu. Cllguma.. a no~ do 
candldoto. quando esto ~licor em CJCUmUicç&l de CD1'90 
que nilo atendo oos pressupostos ~' c 
r-egubme>tt......, que dlselphncrn o ossunto. 

5) No ato do po$se, o 5cr'lidor 045inará dcclaraçõo qucmto 
oo exercício ou nilo de outrQ co"90, emprego ou funçilc 
plbllca. 

6) O scn!dor CJ11!10$sodo seró rcgtda pela Lei n• 0066 de 
03 de 111010 de 1.993. 

7) O condidato que nlla atelldc.r o conYOGC!Çilc no pro:zo 
utCJbcl&cido c deilcor de entregor os documentos 
relaclo....dos no lt~m ~ (dois) c E>eo.mu do item m 
{três) co~~Uqilcntemente perduó cs dlt'Cftos 
decorrentes de s1011 clcwificaç& no Co~ Público. 

m - 00$ t:XAME.S MÉNCO.S E.~:-::.7 -fUZAOO$: 

1 - O oe~ndid<lto deverd Clpt'Cstntor·se 11e1 Junto Mtiliea do 
Estodo no perloclo de 17 o Zl de ~ro de 2007. 
munido dos exarnc.s laborcrtoriGJ_,, pora submeter· se o! perícia 
rMcfoco reJaeionada$ no ltCIII 9.2. ncs cllneo.s •a• Cl •e• do 
Copttulo IX do Edital de Abcrturo de Inser~~. com os 
S8g\ltntu.xomc.c: 

a) Exorne pcrasito16gico de fen.s; 

b) e-de Urina· tipo I; 

e} E>eame de Sang~M:: Hcrnogramo, Glicemia. Colesterol 
total c froçõe.s. W'iglicbidu e VDAL: 

d) PSA(porCJ condidotos do- I!IOSOI~no): 

e) PCCU (poro ccmdtdatos do- feminino). 

Se neec.ssál'lo, " J1101to MMico solicitaró ~ 
comple-to.res, poro din1n1r eventuais dÚvídas. 

A portir da avoli~ mé.dica e elo CIY<IIi<IÇ& dos &.liXIIMI 

coi!IPicmental'u, o candidato lerei considuado apto ou 
Inepto IU~~pororiorlcnte poro o CXCI'Cicio do corgo. 

O c.cndidoto qut llllo atender o CGlM>COÇÕO no pro.zo 
cstobeltcido c deiX4t'CIII de entregar os CXOI1IU ~ices 
upeclftcados 110 ltCIII m · bJn Ex- Médicos 
Espec:ICIIizodo-s, nilo "ró submetido 4 Clvol~ ll'ld1CO e 
conu.q(Jcn~mc~~te perGud 05 direitos duorre.ntu de .lllCI, 

do .. iflcoca:o - Co11t11rso l'llblico. 



Macapá, 12.12.2007 

de dezembro de 2007. 

em Exerdcio 

An~o - Edit<ll 029/2007 

COI-!VOCAÇÃ.O PJIRA EXAME DOCUMENTJIL E MÉDICO 

EXAME DOCUMENTAL 
local : Sc<:retnrin de Estado da Administração - SEAO. 
Sola 24- DOP, 
Endorc:ço: Av. FAB , Centro Cívico, Entre as ruo..s Leopoldo 
Mochodo e Jovino blnoci . 
Período: período de 17 o 21 de dexernbrn de 2007. 
Horári<l: OB :00 o..s 13:00 h<lr11s. 

EXAMES MÉDICOS 

Loc11l: Junta Médica do Estado. localizada "" Ru11 
Leopoldo M11chado, N°. 1094, centro. 
Perlodo: período de 17 a 21 de dezembro de 2007. 
Horórlo: 07:30 n ils 12:00 horos . 

------·- ~nspetor de Campo 

SIDNEI CARLOS VIEIRA RESENDE 

[;] Metrologlsto Legal - Nível MUJo 

G!J E~ANUcLA LARISS~ _i>IN~Q_fRAXED€5 

AUSTO VIANJI JUN!OR 

CÉSAR NAZJIR 
Secretário de Estado do Administração em Exercício 

Presidente dCI Comissílo 

~rutura - ::, :3· 
Alclr Figueira Matos - . 

~ -.if ., ___ _ ;:oce=---· 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DF. LICJTAÇ,\0 

Concorrbcla n•. 0041200b 
OU.IE'fO: lonplnnt.nçao de Núcleos de E..~poru: recreativo e 
wcr - ConstruçGo do Complexo Poliesponivo Z.er~o 
(Rcfonna do 1::-~io, Construção do Cam])O de futebol e 
Constnoç:lo da Pista de Atletismo), em Macapá-AP-
Firma Veaced()ra: E.stacon EngenhariaS/A. 
VALOR: R$ Ü02.0S8,74 

Coneor"ntia n°. 0061200b 
OBJETO: Cons•,,·,..Ao do MUJO da Escola Esladual de Pono 

Gr~dc-AP. 
Fkma Veo~ora: Equatorial Construções Ltda. 

VALOR; RS 164.321,30 n 
Mac.ap~-1\P, 12 de~~· bro de 2007 

I ~ . " AGUTNALDO D!j: ODRJGUES 
l'rcsid~t . CPL 

Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

AVISO DE ADIAMENTO DE UCITAÇÂO 

Concorrência Púlllica n• 005 I 2007 - CPUSETRAP 

OBJETO: Locaçl o Mensal de Máquina Pes?da, Máquina 
O:s peclal. M* quina Leve 2, Caminhao " Vel ;ulo Espoo:lal 

( DIÁRIO OFICIAL) 

para esta Secretaria. 

A Secretaria de Estado de Transportes, através d:l 
Comiss!o Penmanente de Li ~o - CPL, por oonvenl6ncia 
administrativa resolve AOI a r· ··açAo em eptgrafc do dia 
14112/2007, para 18/01120 às 09 OOh, na s ala de reuniOes 
da SETRAP. 

(comunicação ·:;: ~ :;~ 
~- ~-~·· ---.~ Marcelo Ignácio da Roza -~·· _ 

P O R T A R I A NO 064/07 - SECOM 

O Secretário d e Estado da 
Comunicação, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, pela Lei N° 0617 de 16 de julho 
de 2001 e, Decreto n° 0037 de 03 de janeiro de 
2005 e tendo em vista o que consta no Memo n" 
0182/2007-DCN/SECOM. 

RE S OLVE: 

Designar os servidores abaixo 
relacionados da Secretaria de Estado da 
Comunicação, para viajar de Macapá sede de 
suas at ividades até o Município de Porto Grande, 
para rea lizar cobertura jornalística d11 agenda 
oficial do governador do Estado, nos dias 17, 18 e 
19 de.dezembro de 2007. 

- VALOECI BITENCOURT BATISTA - Ger ente 
de Projeto - CDS - 1 
-ANTONIO LOBO SILVA-Motorista - CDI - 2 

(Mobilização Social 

Marília Brito Xavier Góes 

.TEitMO DI\ .JVSTIFI(:.~TIVA o• olJS/07 - NA t'IStMS 

ASSUNTO. t• T cnno Aditivo 
UNI OAUt . SC\.Tctana de EW>do do lnclu!Ao c Mobohzaçllo Soei>! 
ORJ!;TO. Pai'a & Cutrim 
FUNDA~IENTAÇÀO LEGAL. An. 65,1 : be 9 l•do Lei 8.6661'J3 
PROCESSO· 200716ID8 
FONTI>: 101 Prosrama de Ttob.:llho: 622001 • ~<'•t..rOD da 
tx.pcso J3903J. . . . . 
VAl ,QR TO'r ,\t: RS 25.flOO,OO{V•nte e CtnOO Mil R~:.. ._..),. 

Trnta .... 'ie a presente justificativa da pfOfr~ç~o !lu cunrurn, ~ CSL'l 
SIMS c • emrresa Pniva & Cuuun. espcç,.h.:ldn em oquoMçdo de 
jl:l.5!ia.gc.n.._ 3tre3.'" rm.ciOtl-3ÍS e iructflaciona.is 
l:slc: fitlu Justifica-~ pela não conclusão do p(occsso l.ltl l.alVI Io. 

o çontrato 54!râ prorrogadn 31rovés dn I o Tenno Ad1t1VO, uma v~1. 
t.auc precnchtJvs toJo:. os requi~i!os lcg,ailj;, bem eomo (lu~ u 
COillrntnçoo seja efeuvada atê o limhc d.e RS 25.000.00 (V•nt~ c 
Cinco Mil Reais) no cxcrciciode 2007. . . . 
Portanto, p~.rJ AAh·ac,nardar os 111tcrcssc:$ c.Ja Hlrl~tnt.~1~llu ~OSIJ 
SIMS c. e$1::mdo demonshàd3, submete tl prC:it:uh; JU~tdic.ah~'tl A 
ap.n:ci;~çào de Vo.s..sa ~enhoria, eM oportunidade. sei ic 1~,, B dl!~ldn e 

m tenlc homologação dll p-uhlicaç_~o deste. r.o Oaêno Of1t1:.l dv 
~ •• :. rc.spc:ioondo o Pmcipio do Puhlicidadc, como cond ,ç!lo de 
c:ficécia deslc ato. 
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TI:RMO DEJUSTIFIC:.olTIYA c•OtM17 - l'iAfiSJ~·IS 

R;tinc~rm ,•,'.utvt./ 
1 

~-~~ lia ••nu 
S.crrr~ria de Eso do da Indu . o < MoblliuçloSotiat 

M.aupá W l O/ll007 

IISSUNTO: Dispçnsa do Licitaç~o. 
1/NIOADF.: Secretaria de Soado d• tnclu!.l!oc Mobilitoçlu Socinl 
OBJt.TO: Contrataç.\o de pessou jurídica C. 11. LtiÃO fOKO . MF. 
p:Jra fo rnecer, mediante rcquisi~n. pMSAgC:nt nuvfais. 
t'UNDAMF.NTAÇÃO LEGIIL: Aro. 4°,1 da Lei 10.520102. 
I'I(()Ct::SSO· 2007/63404 
FONrt::: 101 Progroma de Trabalho· 622001 e Naourc>A <I• Despesa: 
H9033. 
VALOR TO f Al..: RS 20.000,00 (\'into Moi Rem). 

Senhor.& SeCrei.1ria, 

Trita·~ a J'lrf~te jusrificat i ~o·a da c:onll"'tl)Ç'An por el.tft Sl\tS c :::1 

limrrc.a C. A. LEÃO FORO · ME, espcciali "'do em aqu~•çl!o ~< 
pa$$.!g.cns fluNâ$. 
F: sabido qoo e.--n Ma.cJp:á se\ ~istc uma ~mp~-,:a nlcrcctndo e:stc- lJpo 
de pre$t.lÇI\o de servi~ im·i3biliznndo a comp:ti4,.~n 
O !"'ocedomenlo llliliado pcl>ildministr;>(llo Pública roro rul11or es 
<''lntrat:.:l.ÇÓCS deve rcspcibt a lti 5.666193. s<ndo nc, css,:irio ser 
rcallmdo :u.rJvés do p-:oocsso llc1tatorio.. !'ln caso em 'eta. obsçrvJ·Sc 
que tats proccdimemos êotam st-6Uidos. quo.ndn n Pregoeiro c !\la 
equipe Lcntaram. por duas vçzcs, realizar o ccn::une, u qwh.~ restaram 
In frutffcr• s 

Os serviços objeto d• pn:terida conomtnçM enconU'Um ' "!"'Ido letllll 
na Lei Org.5níco da As.si$Lenciet.·LOAS, quer di.\p(k: $obre n conccssno 
de ~11efidos e..,.entuais destinadO$ 3 pessna. e/ou famlfi:u que vivem 
e.m situ3('llo de vulnerebitidadc e riseo socia1. 
Porta1110, çonsidcr.ando qi.Je estO Secretario tem por miss.fto formular. 
implt.rnentar e desenvolver a polítie,a de assis~nci:& $OCÍal no E5tado. 
3 qual c:ontC'mpln os bt!ndicios C't'en.tu.'\iS, n Lei de Licitnçr.cs en1 seu 
Art 2+1. V permite que a Administraç4o Públ1c.a odquir:• possngcns 
fluviais de forrr~ direta. quando 01::-omr desintercs.sc t\ lic:it3Ç4o 
amcrior,l.!e~·cndo·se manter as mesma.-; col\diço,es cxigid:ss no Edital. 
Uma vez prcer.c:hi-&"lS todos os fe~.tuls itns legai~. bem corno 1.1ue ::a 
contral9ç-.!o din:ta seja cftrivada atê o limite de RS 20.000,00 (Vinte 
mil reais). 
Portanto, para salvaguardar os lntercs:c da tldmini$-IJ'aÇJo c.!e~ta 
S IMS e. estando Jc~-non~ttadc., !Vbcndc a prc ~nte ]\JS-tlfit ah va ~ 
DfVCCiaçlo de Vossa ~en~. ~ n.1 oponunâd»de, snli:.itn 1 devida t 
compe<er.te homolo~~o da public:uÇilo dCSic, nn Dillr.o Oficial do 
Bbdn. rc.s;:"~C i-:ando o rti.ncip1o da Publl<:idadc, c:omo çon:J~ de 
cf«:Dcia dcs:e &:o 

TtRMO DE JllSTIFICA l'IVA n' 021107- r\i\t'/SIMS 

ASSUNTO: 1° Termo Aditivo. , 
UNIDADE: Secretaria de EsTado da lnclUsao e Mobilização 
Social 
03JETO: Ccn!rataçào de pessoa fislc8 - Francisco Viana 
de Melo. para fomecer. mediante requ;,;iç~o. passagens 
8uviais. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAl: Art. 65, §1° da Lei 8.666193. 
PROCESSO: 2007n0951 
FONTE: 101 Programa de Trabalho: 622001 e Natureza da 
Despesa: 3:39036. 
VALOR TOTAL: R$ 5.625,00 (Cinco Mil Seiscerotos u Vinte 
e Cinco Reais). 

Senhora Secretária, 

Trata-se a presente juslificallva do aumento do valor inieoal 
en!Je esta secretaria e o Senhor Francisco Viana da Meto, 
através do 1° Termo Aditivo, lendo como objeto, roca~o de 
en>barca~o r.uvial. 
Trata-so de t.m serviço continuo utilizado comum escopo de 
atender de dBspesas que serão realizadas pelo N11cJoo do 
Renda e Cidadania, que coordena os Prog1amas Renda e 
Luz para Viver Melncr, que desta SI MS nccosslta. 
Consubstanciado no artigo 6&, §1 ° da Lei n• 8.666/93 e 
a~erações posteriO<"es, justifico a presente conlrataÇjlo, 
apesa r éo contrato ain<la estar vigonle, o s~ vaiO< nào será 
suficiente para cobrir a dermnda, Ullla vez que preenchidos 
todos os requis~os legai&. bem como que • eontrataç&o seja 
e fetivada ate o llinile total de R$ 5.625,00 (Cinco Mil 
Seiscentos e Vonte e Cinco Renis). . 
Ponanto, para salvaguardar OG lflleresses da adminístraçao 
dssla StMS &, estando demonsttada, submete a prese<Jte 
jus~ficaliva à apreciação de Vossa Senhoria. e na 
oportooidade. solicita a devida e comcwarent~ homologaçAo 
da publícaçào deste. no Oiâtio Oficial do Estado, 
regp<!itoodo o Princlpio da Pob6cidade, como condição de 
ef,cacia desle ato. 

Macap~. 14 de novembro óe 2007. 

TERMO DE JUSTIFICATIVA n• 022/07 - NAF/SIMS 

Ratlftc!~~~~~ ~J&'~ 8.856193 

M lt~t6os 
Scerstárla de Es do da lnelusAo o Mobitiuçlo Socia l 

Macapâ 191t112007 

ASSUNTO: D:Sper.sa de UcitaçãO 
Macop:i 17 de ootu~ de 2007 UNIDADE: Secretaria de Estado da lnefus&o e Mobolinçâo 

U•i• ~~~~,\o~,. !\.o•••• ~~~O: Contratação de Scrv;çoG CertorMos . com o 

Gerente: do Núdc:p Admmt~YO Fina:=:or~o~-~N=A=-f~/:S~IM~S~-------------------------



Macapâ, 12.12.2007 

CartOOo de Regisr-o l'llbllôO e Tebetionato da Comarca de 
Macapa, com Objetivo de reglstmr llntidadas $0cíals 
aiOOdi<!ss pelo Projeto de Apoio à lc!galízaçao das 
~anizaç6e$ Sodals 
FUNOAMEf:ITAÇÁO LEGAL M 25. de Lei BJ$66193 
PROCESSO: 20071701 37. 
FONTE: 101 Prog.roma de Trabalho: 622001 e Natureza de 
Despesa: 339039, · 
VALOR TOTAL: R.$ 8.000,00 (Oito Mil Reais). 

Senhora Secre!aria. 

Trata-se a oresemo luaii~Cativa da oontratacão oor 

SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL 
COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

esta SlMS e do Cartório de RogiRo l'llbtc;o • Tabeliooalo 
da Cldacse de Macapã, cartbrio Jucá. para prestaçlo de 
serviços cenortrlos. 

e Sabido que na Cidade de Maca~ e>d$te clolt 
Cartónos de Regtsvoc Públ'cos. pon!tn o Cartcltio Cli$tiallt 
Passos nAo dll1T!Of\8\I'OU Interesse em executor o rehlrldo 
serviço, com esla seo-elarli, lrwtabllzando a competição. 

Auim a oontrataçao dlrela, encon1111 lundemeoto 
legal no artigo 25, da Lal 8.1M1», deste modo, jualiftco a 
ptll6Cille ccntrateçlo do CAATORIO JucA, uma vez que 
preenchidos lodos os requisitos legais. bem como que a 
conltataçlo seja efetivada alé o limite de RS 8 000,00 (Oito 
t-il Reae) no e~eerclciode 2007. 

tE.= =::=;:::::.._:.::======:-===--s 
(Receita Estadual _..) 

Joel Nogueira Rodrigues (interino) 

~-
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Portaolo, para .aivllguarilar os lnteres~s da 
odmlnislraçlo desta SIMS e. esW1clo demonstrada a 
hlpc>tese lnddenta desta açao. aubmete a presen1e 
jusllflcaliva t apreciaç.\o o ratll'açao de Voeu SenhOria, e 
na opoftUnidade, solicita a davicla homologaçao e 
competente publicaç:Jo deste. no Olirlo ()lidai do Estado, 
respehando o Principio ela Publicidade. corno condição de 
oficáda deste ato. 

Macapé 19 do novembro de 2007. 

Uvia\J.Ol~~smoa 
• Gerente do ~;,~.:=:.ro-NAFIS!MS 

.. __ , ........ 
• OÓVi!ÜooDõESi'ADO 00 ...... 

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E AVALJAÇÃO DE RECEITAS 

DEMONSTRATIVO DAS COTAS DO ICMS E IPVA REPASSADOS AOS MUNICIPIOS DO ESTADO 00 AMAPÁ 

NOVEMBR0/2001 
--~ - llJ:,..,tM.~~~.fis{o~~.Ç.m~,~~.,,:-=. ~~:;?.%~1.;1~~~~-~~ .J'jg.l;!~:oJ..L.Y~<~~-~~ .. -· ··~~~ ~ .. ........ ' .. ~·..:~.· -:"!'!'-" -~_.~~ ~. ~~ 

11\KCAPA 3.54059928 413.068 76 3.953.668 04 
i SANTANA 1.466.208 66 38.299 44 1.504.508 10 
~RANJAL DO JARl 12Q)69,80 4.413 30 194.783 10 

-RREIRA GõMES 79.752 04 o 00 79.752 04 
IAMAPA -- --- 82.~~1,09 816 86 83.437 95 
frARTARUGALZrNHO 86.340 22 652 90 86.993 12 
ICALÇOENE - 75.445 34 354 14 75.79948 
IOIAPOQUE 133.251 35 1- 7.255.68 140.507 03 
IMA7.dd AO 86.14646 88468 87.031 14 
[PORTO GRANDE 73.826 42 2754 55 76.580 97 
IPRACUUBA 71.013 62 76 35 71.089.97 

000 68.282 10 l&ii!~ -·- -- --- §~.2~2,10 -
59.893 72 33 66 59.927.38 

[SERRA DO NA VJO ~?.:§7~51. 767 92 56.442 47 
IAMAPARI 

. 
103.979 56 20.470 90 124.450 46 

[VITORIA DO JARI ' J7.245,ál 40728 77.652 81 
L1.'0TAL - ~250.649,74 490.2Só 42 6.740.906 16 
tfulsE.RVAÇAO: --
ARRECADAÇAO DO ICMS 29.746.662,7? 
OUTRAS RECEITAS DO TCMS (J+M +CM) 251.108.,02 
ARRECADAÇAO DO IPVA 866.099,23 
OUTRAS RECEJT AS DO IPVA (J+M+CM) I 114.375,20 
DMDAATIVADO ICMS 1.o79,2S 
OUTRAS RECEITAS DA D. ATIVA 00 JCMS(J+M+CM ) 1.868,63 

(Y"~ 
~~ -

ÍÃ 1\.IIZ a iBEIRO 
A.SSII'IÃf liiiA Uo 1,\~~~s.(vn 

-
(Saúde 

·-

Pedro Paulo Dias de Carvalho 

PORTAJU.l to• 703/07•SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE f ADJUNTA- Área de Gestlo 
em Saú4e, no uso de suas atrlllulç6e$ que lhe são conferidas 
pelo Decret.o no 3780. de !9.09.2007 e Pon:.arta no 669/07· 
S~SA, de 30.10.2007, e considerando o que consta do Ptot. 
Geral n• 2007(71355, 

RESOlVE: 

Autorim os servidores OOUGlAS MOAAES DA COSTA -
Coordenador de Asslsthlda F~ - CDS·l e 
ALESSANORA JANAINA S. SOUZA - Farlll<lCêolica, a se 
deslocarem da sede de suas atividades - Hac.ap.1·Ap, até a 
Csdade de B<aszlia - Of, c.om objetivo de partlópa.e.n de 
reunião das Coordenaçõe$ de As$iSténda F~cas 
EStaduais, nos dias 06 e 07.12.2007, cem ônus Qmltado 
(venclmento Integral) para esta Secrel~rla. 

GAB1NET1: DA SECRETÁIUA/SI:SA: M..alp6·Ap, 12 de 

novembro de 2007. 

:JifoA"5 fiE~ Dt:n 810/COl 
Secretária de Saúde • Adjunta 

/1 
~PÁ, 28 Df. NOVE.\ffiRO DE 2007. 

di\,.,() ,........ 

LUI~[ ~COSTA ~c~=~ JOEL N~ROORIGUES 
C~!O'f: D lítrc'LEo I OOORD.DEARRECADAÇÁO I Sl:CRETlQIOISJtE 

PORTARIA H• nl/07·SESA 

A SECRETÁIUA O! SAÚOf/ADJUNTA- ÁltU DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso de suas atrllulções ~ lhe ~ Cl)ll(MOils 
pe1o OeafiD no 3780, DE 19.09.2007 e Pon;wta no ~/07· 
se5A, de 30.10.2007, e considerando o que ccnsta do PoU. 
Geral n• 2rx11/?24n: 

RESOLVE: 

ReiOtar, a pe<i1do, o servidor WAGNER SÉRGIO PIIIXÃO OA 
SILVA - farm~vtsc:o/O.OQulmlco, lat.Jdo nesta Seuetilrla, para 
desempenhar $iJaS eUvid~ faoclooai$ na Ul\ldade Mista de 
Saúde de Amapâ, A cont6r de 23.11.2007. 

GA8IHETE DA SECilETÂJUAJSESA: em Maca~·AD, OS de 
dezembro de 2007. 

~~~OI 
Secretârla de Saude • Adjtllltil 

PORTARIA NO n2/07·SESA 

A SECRETÁIUA OE SAÚDE/ADJUNTA-ÁREA~ GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso ele suas atribuiçÕes que lhe slo ccnftrld4s 
pelO DeCre!.O n" J 780, De 19.09.2007 e -ria n" 661J107· 
SESA, de 30.10.2007, e conslderaodo o que c:ons1a do Prol. 
Geral nO 2007(7'3268: 

RESOlVl: 

RA;Jottr, 3 oedklo. o seMdor .M JVO,'lEIS LOPES DA SILVA-

Técnico em frlerTJiil!lCm, tltado nesta Secretaria, para 
desempenhar suas aúYidades ftn:lonals no Hospit1l ~ 
de Ulrllljal do Jari. à CDnt:ar de 26.11.2007. 

GA81HETE DA SKJtETÂIUA/SESA! em ~·A,p, 05 de 
demr.bro de 2roJ. 

. --.:;:::::::, 

o~N~DAA~l 
Secretária de Saúele • Ad]un~ 

PORTAJU.l N• 773/07·SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÍIOI! I ~UA ~ GESTÃO EM 
SAÚDE, no uso de suas atriWo;ões ~lhe Slo coMridas pelo 
Decreto no 3780, de 19.09.2007 e PortarWI no fHI/07·SE.SA. de 
30.10.2007, e cooslderando o que consta do l'llll Geral rf' 
2007/liOllS, 

RfSOI..Vl: 

Homologar o deslocamento dQS seMdores ROSILENf 
FERRElRA CA.ROOSO - médlc;a, W"I.O'I'I\ DA COSTA 
RODRIGUES -Agente de SaUde Púbtla e KEUEM RAQ\JEl 
BRANDÃO Df OUVEIRA • fnfermetra, da seoe ele suas 
atlvklades- Macapá-Ap, até a Odade de llel~m·Pa, objeti\1/llldO 
pa~em do vm MÓdulo do Curso de Especlallzaç.io em 
Vígttãncia em 5aOOe Ambitnta~ oo período de 01 a 05.10.2007. 

GABINETE DA SECRHÂIUA/SESA: Hacac>A-Ail, OS ele 
cerembro de 2007. 

~tdVB'6uARTE ;ONOl 
Seaetá~ de Saúde • Adjl.rlta 



Macapá, 12.12.20011 

PORTARIA N° 774 /07·SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA I ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE, no uso d: suas atribliçõ;!s que lhe são 

!conferidas pelo Decreto n° 3780, de 19.09.2007 e Portaria n° 
669!07·sesa, <lt 30.10.2007, e coosiderando o que oonsta do 
Prot. Geral n° 2007/70874, 

RESOLVE: 

H<Jmolo9ar o deslocatN!nto do servidor EDUARDO GONÇALVES 
DOS SANTOS - Responsável pekl Grupo de AtMclaoes de 
Controle da Tuberculose e Hanseníase • COI-2, da sede de suas 
abvidades - lotocapá·Ap, até a Cidade do Rio de Janelro - Rl 
objetivar.do partlcipar ela Reunião de Coordenadores do Projeto 
ApOiado'pela NLI'l, no periodo de 11 a 14.11.2007. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/ SESA: t-lacal)â·Al>, OS de 
dezembro de 2007. 

PORTARIA N° 775 /07•SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA I ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são 
confendas pelo Deaeto no 3780, de 19.09.2007, e Portaria n• 
669/07·SESA e,conslderanOO o que oonsta do Prol Gerol n• 
2007/22313 c; 

• Considerando atender clS exigências oo Coordenação Geral de 
Recursos Humanos do t~ínistêrio ela Fazenda, referellte ao 
Processo no 28770.051531/2005·81, que lrata do Adidonal 
Periculosidade/Insalubridade; 

Consic!eraooo o Laudo Técnico para Avaliação de 
lnsaNbndade ~ Pl!riOJiosidade; 

RESOLVE: 

Art. 1° · Lotar o servidor abaixe> relacionada, pertencente ao 
e~tínto Território Federal do Amapá, ccnfGrme localização por 
setor em local insalubre, verificação "In toco•, nas Unid3des de 
Saúde: 

HOSPITAL DA MULHER "MÃE LUZIA• 

.. N I NOM E DO FUNçÁO SETOR PROCESS 
o SERVIDO o 

R 

~ I CfCillA AUX. A~IBULATóRI 2007/2231 
1 PENA DA ENFERMAGE o 3 

SILVA M ·- -- --··· -

Art. 2• · A presente Portaria enlr a em vigOr na dat~ de 
assinatura. 

GABINETE DA SECRETÁRIA!SfSA: em tolacapá·Ap, OS de 
dezembro<!<> 2007. • ou. Oda11ete 43, Hem O. 9\oQd\ 
-~~~lt~IISa»! 

· . -~aúO.It.~.GI 
OUX E DAS NIEVES DUARTE BIONDI 
Secretária de Satltle · Adíunta 

PORTARIA N° 776/07-SE.SA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA / ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE. no uso de suas atribuições que lhe são 
·Olllferidas pelo Decreto n° 3780, de 19.09.2007 e Pormrla no 
699(07·SESA, de 30.10.2007, e coasJderando o que consta do 
Prol. Geral n• 2007/36065; 

RESOLVE: 

Art. 1 o • Ccoceder Suprimento de Fundo em oomc da 
servidO<a MARIA DE LOURDES BAAAETO LAMARÁO, no 
valor de R$ 1.000,00 (quatro m~ ·reais), destir.ados a custear 
despesas de pronto pagamento. 

Art. 20 · O adiantamento concedido serã aplicado no máximo 
de noventa (90) dras, à contar da data do recebimento. 

Art. 30 - A referida despesa, deverá ser empenhada na Fonte 
de Recursos 0.101, Ação 2678, Elemento de Despesa- 339Q-30 
- Material de Consumo, no valor de RS 4.000,00 (quatro mil 
~'lãs). 

Art. 4• • O suptido deverá apresentar a Prestação de Contas 
devi<lamentc hOmologada Pelo títul~r do Órgão, na Divtsllo de 
Apoio Administrativo, dentro ele dez (10) dias, contados do 
término do prato de aplicação constantes no M.2°.' 

GABINETE DA SECAETÁRIA! SESA - em Maca pá - Ap, OS 
de dezembro de 2007. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N• 777 /07·SESA 

A SEfRETÁRIA, DE SAÚDE - ADJUNTA J ÁIWt DE 
GESTAO EM SAUDE, no uso de suas atr1bl.ições que [1f! são 
conferidas pelo De<reto no 3780, de 19.09.2007 e Poct. N• 
669/07·SESA, de 30.10.2007, e coo1sldcrando o Que consta do 
Prot. Geral no 2007/73707, 

RESOLVE: 

tklmologar o cJeslocamento dos servidores SILVIA OUSTINA DA 
SILVA PEDROSO e JOÃO SOARES DOS SAUTOS FILHO -
~~di:m Veterinários, AM1RA1.00 PANTOJA PEREIRA · 3 

moto~sta, da sede ele suas atividades - Macapá·AJl, até os 
M~nlcíplos de Serra do Nav~ e Pedra Branca do Amapari, 
ObJetiVando realizarem inspeçoes nas empresas fornecedoras 
de palmho, no pcriodo d~ 04 a 08.12.2007. · 

GABINETE DA SECRETÁIUA/SESA: ~lmpã-Ap, 05 de 
dezembro de 2007. 

'~-~ 
oôiifiiiEOÃs Neves';uARn: BIONDI 
Seaer;ir;a óe Saúde · Adjunta 

PORTARIA NO 778 /07-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA J ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 3780, de 19.09.2007 e Port. N• 
669/0?·SESA, de 30.10.2Co07, e coosi~ndo o que Olllsta do 
Prol. Geral n<> 2007/73040, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos ~rvldores HAURIOO JOSÉ 
llANOEIRA DOS SANTOS - OdontÓI090, ANTONIO SÉRGIO 
PEREIRA CORREA - Nubicionlsla e MANOEL DO SOCORRO DA 
SilVA PEREIRA • motorista, ca sedl! de suas atividades -
~latapâ·Ap, até o Município oe OiJpoque, objetivanclo 
verificarem as condições ela lixeira pública do refendo 

. ~lunicípio, no período de 27 a 29.11.2007. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/ SESA: Macapã·Ap, 05 ele 
ée2embro de 2007. 

~ 

~~~·~J 
Secretaria de Saúde • Adjunta 

PORTARIA N° 779/2CD7·SESA 

A SE~RETÁRIA DE SAÚDE - ADJ UNTA - ÁREA DE 
GESTAO EH SAÚDE, no uso de SUIIS atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 3780, de \9.09.2007 e Portaria n• 
669/07-SESA, óe 30.10.2007 e; considerando o que coo1sta do 
Prot. Geral no 2007{72669; 

RESOlVE: 

Homologar o ~loc.amer1to das scrvidoriis LElLIAN HAGE DOS 
SANTOS - O•efe do MonitO<amento das Doenças Crônico 
Degenerativas - COI-2 e SILVIA CLAUDIA CUNHA ~1AUÉS -
Au.<ili~r de Enfermagem, da sede de suas ativ~cles Macapil· 
Ap, até a Cid~de de erasnaa - DF, objetivando oarticiparem do 
li Seminário Nadonal de Vigilância em ~ e Agravos n&o 
Trar.smrssive:S e Promoção da Saúde , no pe;fudo de !9 a 
21.11.2007. 

GABINETE DA SECRETÁRlA/SESA: ~lacapá·Ap, OS de 
dezembro d~ 2007. 

~D~SN~BIONDI 
Secret~rl~ de S~úde • Adjunta 

PORTARIA NO 780 /2007•SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA - ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE, no uso de suas atribl.fçôes que lhe são 
conferidaS pelO Decreto n• 371!0, de 19.09.2007 e Portaria no 
669/0?·SESA, de 30.10.2007 e; conSiderando o que consta do 
ProL Geral no 2007/73203; 

RESOLVE: 

Homologar o c~Woeamento dos scrv•dores RACKEJ. llARAOSO 
HONTEIRO - MéO ca Veteritlóir&a e MAN>Ofl RAHIRO 
CORDEIRO NI\SOMENTO - Guiltda de Endemias • da sede de 
5(135 atiVidades Ma::al)á-Ajl, até o Munidpio de Oiap<lque, 
objetivando re~lizarem acompanhatN!nto das atividades de 
<XJntrole de dengue, no período de 27.11 a 01.12.2007. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Nac.apâ·Ap, OS de 
dezembro de 2007. 

~ 
I~ ·
~mM'S"Oü"ARTE BIONDI 
Secretária de Saúde • Adiunta 
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PORTARIA NO 781/07-!iESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE I ÁREA DE GESTÃO EM 
SAÚDE, no uso de suas atribuições qu~ lhe são conferklas pelo 
Deaeto no 3780, de 19.09.2007 e Portana n• 669107-SESA, de 
30.!0.2007, e considerando o que const<J do Prot. Gerai no 
2007/ 73591, 

RESOLVE: 

Oeskjnar os servidores ROSilENE FERREIRA CARDOSO -
mé<ltea, ANA PEREIRA DA SILVA - datilógrafo e JOSE NÁRJO 
DOS SANTOS ALCUEIRA - Guarda de Endemias, a se 
deslocarem da sede de suas atividades - Macapá-Ap, até ·os 
Munidpios de Amapá, Pracuúba, laranjal do Jolrí, Vrtória do 
Jari, Cutlas, ltauool e Ferreira Gomtos, corn objetivo de 
realizarem monitoramento do COARl'fM ccroo droga de 
terapêutica da malária, no periodo de 10 a 15.12.2007. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: · Mac.apã-Ap, OS de 
dezembro de 2007. · 

~~ 
~DARI'EBIONDJ 
Secretária de Saúde • Adiunta . 

PORTARIA NO 782/07·SiiSA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE I ÁREA DE GESTÃO eM 
SAÚDE, no uso de suas atribuições Que lhe são conferidas pelo 
Detreto n° 3780. de 19.09.2007 e P~rta~a no 669/07-SESA, de 
30.10.2007, e considerando o que consta do Prot. Geral no 
2007!73596, 

RESOLVE: 

Designar os servlóo;es ROSILEIJE FERREIRA CARDOSO -
rr.édica, JOElMA DE 1-IOIWS SANTOS - Educadora Sócio 
Amtienti!l, JOSÉ llARAÚ«A TELES DO VALE - Agente de 
Vigilância e ANA PEREtRA DA SILVA - datilógrafo, da sede de 
sws atividades - Ma<:apã·Ap, até os MunidpiOs de Porto 
Grande, Pedm Branca do Amaparí e Serra do Nevio, 
objetivar'IOO de realizarem monitoramento do COARTEM como 
droça de terüpêutica ela malária, no período de 26.11 a 
01.12.2007. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/ SUA: Macapá·Ap, OS de 
dezembro de 2007. 

PORTARIA N• 784 /07·SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atriblições que lle são· ccnferidas pelo Decreto n• 3722, de 
18.09.2007 e, considerando o ~ consta do Pr()l Geral n• 
2007/57312; . 

- Considerando a Lei no 1.033/06, de 21 de jiJlho de 2006, 
aiterõda pela Lei no 1.081/07, de 16 ele abril ele 2007, que 
instituiu o fundo Rotati\lo dos Esta~iecimeotos de Saúde da 
Rede Assistencial do Interior e Capital do Estado, com objetivo 
de atender despesas de custeio; 

RESOLVE: 

Art. 1• • Nomear os servidores ALUSSON !'fREIRA 
YONEKURA e GLAUCIA FERNANDA ALMEIDA FREIRE, a 
movimentarem solidariamente a (X)O!a corrente em ravor do 
Fundo Estadual de Saúde/SESA - Centro ele Reabll~a~ do 
Estado do Amapá • CREAP • Fundo Rotativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As <lespes.lS deverão ser executadas 
ccnfClf~ denne a lei no 1.081/07, de 16.04.2~07. 

Art. zo · A presente portaria entra em vigOr na (~lta de 
assinatura 

GABINETE DO SECRtET7SE - Hacapã - Ap, 06 de 
de1embro de 2007. 

Dr. PE~PlO.tlOJI SDE<;'\RVLO Secretá~i É~a Saüd~ /-· 

PORTARIA NO 785 /07·SESA 

O SECRETÁRIO OE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 3722, de 
!8.09.2007 e, Olllsiclerar.óo o que consta do Prot. Gerül n° 
2007/57312; 

• Considerando a Lei nO I .033/06, de 21 de julho de 2006, 
alterada pela lei no 1.081107, de lEi de abnl ele 2007, (iue 
instituiu o Fundo Roi:ativO dos Es!abeledmentos de saúde da 
Rede AsSJscendal do lnteriO< e Capital do Estcdo, com obJetivo 
de atender tlespcsas de custelo; 



Macapá, 12.12.2007 

RESOLVE: 

Art. 1° • tbmear os serwlores PAULO MAORÍClO 
FIGUEJA!DO e JURACY SANTANA ALVES, .. 
1110'Amentaren~ solldari6mente a mnta cxwrente em favor do 
Fundo Estadual de SaúdtiSESA - Centro de Oet'miJtologla 
Sanitário • CROT • Fundo RO!Atlw. 

PARÁGRAfO ÚNICO - As despesas deverão ser executadas 
cooforme define a Lei nO 1.081/07, de 16.0<l.2007. 

Art. 2• • A presente IJ(lrt.lrla entrll em vigor na c1a1a de 
ISSlnatllta 

=~~~~~~CilETÁIU~O/SfSA - M<JGII)á - ,_.,, 06 de 

...... .., ~,. . r .,. .. _ 
S«Tetárto de stadon ü 

PORTAIUA N° 78& /07-SfSA 

O SECRETÁRIO OE ESTADO DA SAÚDE, no liSO de suas 
atrabu.ç6es que lhe são c:onfeod.ls pelo Decreto nO 3722, de 
18.09.2007 e, considerando o que consta do ProL Get1ll no 
2007/S7Jl2; 

Ccnsideraodo a lei no 1.033/06, de 21 de julio de ?006, 
alterada pela Lei nO 1.081/07, de 16 de abri! de 2007, que 
111StitUIU O FtL'lOO Rota1Jvo doç Estabtleótnentos de SaUde da 
Rede Assistencial do InteriOr e C'aPilal ao Estado, com cb)e!No 
de aW>der desl)esas de w.;teto; 

RESOLVE: 

Art. 1° ·Nomear as servldOI'as RAIMUNDA AMÉLIA LEÃO 
PORTAL e AHA lUTA PIHHflAO IIARCf.SSAT, D 
mc.-lmentarem solidariamente a corta corrarte em favor do 
Fundo Estadual de Saúcle/SESA - Centro de Espedafldade 
OOontológoca • CEO • Funclo Rollsb .-o. 

PA.RÁG AAFO ÚNICO - As despesas deverão ser e.cecut3das 
conforme define a t.e< no 1 .08J/07, de 16.04.2007. 

Art. 2° • A presente portaria entra em vigor na data de 
a$!>! natura 

PORTARIA NO 787/0?·SESA 

O SI!CRETÁIUO OE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
auíbuiQôes que lle s3o con'cndn pelo Decreto n<> 3722, de 
18.09.2007 e; consideranclo o QOt consta do PnX. Geral rfJ 
2007/57312; 

• Considerando a Lei n° 1.033/06. de 21.07.06, alterada pela 
Let n• 1.081, de 16.04.07, que tnstitutu o fundo Rotativo dos 
Estabeledment"OS de Saúde da Rede Assistencial do Interior do 
f~ado. com objel.avo de atender de-Spes.>s de custeio; 

RESOlVE: 

Art. 1 o • São lixados os v~ do Ftndo ROG!dvo, de que 
uat:a a 1..e1 ri' 1.081, de 16 de abrU de 2007, para o mas de 
de2embro {30 quadn!nt$tt~) do conente exetóclo, na forma do 
<llspostO na tabela abaoxo: 

IDADES DE 33!10· 33!111- 3390.. 
'ôm l SAÚDE 36 39 30 

NTRO DE 5.000,00 s.oào,oo 10.000,00 
BIUTAÇÂO 

AMAPÁ 
f. AI' . 

Art. ~ • Os rea.ti'50S ser3o ~.ados na Ação ()(çamenttrta 
2329, f'onte 0.101 e 3.101 

Art. 3• - Esta Portaria entra em Vlg[l( na data de ass•natura. 

GA81NETE 00 SECR~ETIU - em Macapa - AÇJ, 06 
de dezembro de 2007. 

... "'!'_( '"'"" .1 , . "'"""" ~etane~~~ e · / 

POilTAIUA H• 788 /07-SfSA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO OA SAÚDE, no uso de suas 
olllobuaçÕeS qua lhe ~ confetidas pelo Decreto nO 3722, de 
18.09.2007 e; oonSiderando o ooe CMsta do Prot. Geral n• 
2007/57312: 

Conslder.Jr.do ~ l.8 no 1.033/06, de 21.07.06, ~ffl<!a pela 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Lei n° 1.081, de 16.04.D7. que institUiu o fundO Rotativo dos 
fsta!Jeledrnentos de Saúde da Rede Asslsteroal do ~rterior do 
Estado, rom objetiiiO de atMder despesas de rusteto; 

R.ESOLVE: 

Art. 1 o • S5o fbclldos os valOres do Fundo R01<1tlvo. de que 
trata a lei n• 1.001, de 16 de abril de 2007, para o mês de 
<1i12embro (J0 quadrimestre) do corrente t!)tercído. na fOI'ma do 
disposto na tabela abaixO: 

UNmADfS DE 3390 
SAÚDE 3 

CfHTRO DE 
DERMATOlOGIA 
SANITÁRIO 
CRDT 

6 . 
33!10-

39 
5.000,00 

3390. TOTAL 
30 __J 

s.ooo.oo 10.000,00 I 
Art. 2° Os recursos serão empenhados oo Açl!o Orçametdna 
2329, Fonte 0.101 e 3.101. 

Art. ~ · Esta Porúltl~ entra em vigor na data de asstn;mn. 

GABLHfTE DO S!CRETÁIUO/SESA-em~ - Ap 06 
de de2embro de 2007 ' 

or. PEDCo PAULO • .Ls ~VAlHO ~etán~de ~~Sae 
PORTARIA JCO 7S9 /07·Sr5A 

O SECRETÁIUO DE ESTADO DA SAÚDE, no USO de suas 
atnlll.li(Ões que the s;io confenoas pelo De<~!C> rfJ 3722, de 
18.09.2007 e; COtlStderaodo o que consta do Prot. Geral no 
2007/57312; 

· ConSiderando a Lca n° 1.033/06, de 21.07.06, alterada pela 
Lei n° 1.081, de 16.04.07, qu~ Instituiu o F1Jt1do RotativO dos 
Estabeleclmenws de Saúde de Rede Assistencial do lnleriat do 
Eslado, com objetivo de atender des;leSaS de~; 

R.ESOLVE: 

Art. 1° - SãO llxildos os valores do Fundo RotatMl, de que 
trata a Li!l n° 1.081, ele 16 de abril de 20071 pata o mês de 
dezembro (3° quadrlmltWe) do corrente e..erclcJO, na forma oo 
disposto na ~a ab.llxo: 

UHl DADfSOE l39õ:' 3390. 33!10- TOTAL 
SAÚOI! 36 39 30 CEHTRo- Of s.ooo.oo 5.000,00 loooo.oo 

ESI'EOAUDM>E 
ooor.'TOI.ÓGICA 

..:..ÇEO 

Art. 2• • Os recurws serlo empenhac!os O! Aç!o Orçamentária 
2329, Fonte 0.101 c 3.101. 

0/SI!SA - em Mtc:aPá - ,_.,, 06 

PORTAIUA N° 790 /07·SESA 

O Sf.CRETÁIUO DE ESTAl>O DA SAúDE. no 1m de suas 
atribl.uc;iies que the s3o conferidas pelo Decreto rfJ 3722, de 
18.09.2007; 

RESOLVE: 

Autorilar o setvídoF CELSO AlVES CÂNDIDO DE OE\JS - Chefe 
de Gabinete- COS· 3, a se deslocar da sede de suas atividades 
- f.1.Xap.i·Ap, at.é a Codllde de Curilílla - l'r, com objfiMI de 
rea!aar traCat"nenlll de SliÚie em Centro ~ido, no 
periodo de 13.12.07 a 0'>.01.2008. com ~ ~motado 
(vencimento ll'lt4!9~) para 6ta ~ 

PORTARIA NO 795/07·SI!SA 

A SECRETÁRIA OI! SAÚDE I ADJUNTA - ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE, no uso de suas atnbulções que lhe são 
conferidas pelo Deoeto no 3780, de 19.09.2007 c Portaria n° 
ti69f07·SESA, de 30.10.2007 e; considerando o que consta do 
Prol. Gera4 rfJ 2007169' I<\; 

. 
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Homologar o ~ento dos ser.Jdores MARIA 00 
SOCOAAO MORAES LOPES - SupeMscwa, MARIA DE NAZARÊ 
SANCHES PfHA e IZANElOE GOES TAVARES • vacil\adora$ 
SIRLEI llA OJSTA vrAHA - burocma, At.ENU.OO MORAES ~ 
SilVA - motQr1sU e JOSÉ HAACIOIIES SILVA DOS SANTOS
condutor de voadeira, da sede dr suas a!Mdades - Santana 
até a zona rural do Munk:iplo de SantaN, cb)elivandÓ 
realizarem mooltoramento das MIF' s e vadna setetJva em 
todas as faixas erátlas, no periodo de 08 a 26.11.2007: 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em MilCapá· /lp, 06 de 
dezembro de 2007. 

O Diretor de Vlgilineia Sanitátlil do Estado do Amapá· 
DIVISNCVS/SéSA/GEA no uso de suas atrlbulçl5es e o que 
preconiza a P«taria nO 06 ele 29/01/99-»MSNMS, resolve: 
Autxlr1zar, sob condlçOes, a empresa Megatarma U:da EPP,(lltPJ 
rfJ 05.867.275/0001-<40{ Cl-ogaria ~rma ) • adquirir e 
díSjlellSar ~mentos de uso ~mco t base da sub5docia 
bDtntilloltv. 
Estl ~~ !rú valldaae de 01 ( um ) ano a contar aa 
data de Sla pubilcaç3o. 

Serviço Social Autônomo ~ 

(Amprev ) 
Nivaldo Costa da Conceiçio 

JUS'CIFICATrVA 

PROC[SS() :-,• 11612007-<JABIAMP 
ASsUNTO; lllulllibiticlido d.e Lie>ioçio 
FtiNDA!'o1El'CTO UGAl.: An. :U, II da l..d n' 8 666193 t ~ 
posiulon:s 
f A VORJ:CIDO: Cloball'rev - Con,ttlmtato. Fom••~Ao. 
Qu.aliflutto e Trtlaanuto de Pu.oal Ltda. 
OBJETO: lnscrlçlo dos ServidOJilS: lo$t MArta Mh>ndo ean~ .. 
Romal Naureno l'orua~.au Monlelru, Karina SMIOS Ramoo c 
Ulysses Ouimams Aires da Costa p;n pactiei!)Mtm do curso ·~tto 
em Rc!IU'IICS l'r6p<ios da Prtvi<ltocia Social" que "' rcalizalã no 
periodock 12ai"'IV2007 nae~ckNIIllii'RN. 
V ALOil: R$ I 480,00 (lr.m~ mil quaavconiOs e oltena rc.U). 
DOTAÇÃO ORÇMIENTÁRJA: ElcmctMo de 0c.paesa. n• 
3390.39.00.!10 - "Ouuos Sctviçasck T«.:Cir<»- Pa.i1o.IJorldlca". 

Eneaminho o pn:$Cntc jusutl<allva. atMdo 
<arettríuda a lnulgibllldadr dr Ucllaçlo, objetivando~ cfttiv...,., 
da insoríçao dO$ &ervic!ores supramerlcionodos. p11a panicipor do 
aludido Semlnwio. que será promovido pela GlobaiPrev e~ "'alhar~ 
na cídadc de N111al/RN, conforme dlKriminlldo no Momo o• 
114/lOO?.(JAB/i\MPR.EV 

A participaçJo dO! suvidot<ol I1D al..aido 
scmintrio, " (u nc:et.sL...o e n:come&cllwl, comidttlmclo "" 
ll:ibtiiçôts oMn:nles ls llhidadcs UttCidJs pelo ll\t$IIW, que oc 
toedUNI'II wm os lcllla$ oborcbdos no n:Curdo cwro. ~ 
Jmda t """>SJ4orlc ck OOOSIIIIIC ~rftt<Oan>c:nm, ali f!ICC ela. 
Dlll~ ~~ IIOf1Nm o Serviço 1'\'blieo 

A nat~J~Ha do! ""'iQOS a serem pn:stado5. que 
o:m com~ objc:llvQ. treinamcniO e capac;naÇ40 lttn~Ce de ptsSOQJ, 
consuwi uma dQ hipóteses prr:visw no inc:.w VI, do 111 13 da Ler n• 
&.66619J. CAnltttriundo-sc como !lerviço t~enico dt profiSSional 
espcciahud.), cll)a """"""" ~ llnalia.tcdo, tàeullll i odministraç~. 
dcnlro de& ltmilts da Lc:i, WrlinMc da dll<:tttionllricdade liJ escolha 
do f<lrn<tcdot cpc rn<lhoc ateôda a sua<cc"!iJJde 

Na esteúa dcssc l""'cciiO, ru<al..,.,. que a 
escolha ela tii(Jdade wnatntdora do Qllt(l, clw-sc ""' ruao ela 'VcosQ 

c•pcritncia q"" a m~ possui D<$$0 !*no de llln'ida.Se, ICftllo uma 
tl1ljiR>I c:ot>Ceillada e rcco · cb naclonalm<nte. o que cnscja a 
p<alliÇAo dc scrv~s de cl..., ck scusfs~ e qu&licbaõe. 

Em 1t - pnnclpias basolares cla 
ldminístr~ÇIIo p(abltc:A c dos cla Lei. suboncto a presente 
juslificàJva hprcdayllodc V Scn o 'o, para lint do rllli&açao. 
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f?.fucap -· ... 3 
·~;:n ~;C=a==rv=al;::;h::o======~J 

FORTA!!IA N' Ot009l!Z · JUÇ.o!!P J!~ . .l8 DE NOVEMJIJ.\..OJ)!LWZ 

O Presidente da J1mta C001arcial do Ettado do Amapá. 

usando das atrlbulçõcs que lhe são contorida6 pelo art. 23, 

Inciso I, da fel n• 8 934194 e art. 25. inciso XVII co 
Regulamento da JIJCAP, aorovado pelo Oeoteio ri' 0711 do 

23103/SS de G E.A. 

ReçoJvc, 

Arl. 1' • Dotignar U(JIRAJARA DA SILVA MAC~OO. 

Asses•or Tecnioo - JUCAP , para, cumUlativamente e em 

subolilu~ao. responder pola Chd'oa do Divisão de Regis!ro 

Empresarial · JUCAP. durarte o impedimento do respectivo 

titular, no perlodo do 27.11 a 01/1212007. 

Art. 2' : Oê-se cl~nola, publique-se c cumpra·••· 

M . 3' • Revogam·oo as disposlçóes em contnl.rio. 

---·~.•·~-••<.•. 1-~UC:AP r 1- ····-
fÇB.JP..IllA.leOl~:!OOl.:..JJJ.Cllf..JlE...J~~llEMBRO QE.20Dl 

O Pre<.idonlo da Jun:a Ccmercial do Ef.lado do Am3pa, 

uundo das alribuiç6cs que lhe d o coniEnd;u; pe:o art. 2:1. 

Inciso l, da lei n• 8.934194 e art ~- lnc!llO XVII do 

• Regulamento do JUCAP. aprovado pelo Decreto n' 0711 do 

23i03/98 ~o G.EA.. 

Resolve, 

M 1' • Oostgnar LElir. IA DA SILVA MACÊOO, 

Chefe da Oi"w'i d o de Rcgi5-lro Ernpre5iimt.l - FGS~2. ZUNE IDE 

FERREIRA GOMES, Respons;ivel p/ Atividades de Protocolo 

c ln!ormaç~o - FGI-2, JOst: L.AIZO XAVIER DE ALMEIDA , 

Secretário Exccu1ivo - FGI-2 e MÁRCIA MARQUES 

MARTINS 01.-.12. pcrtcncontc ao Colegiado de Vosol d...to 

JUCAP, para Yia!arem de Macapá. sede do 6Ua6 a1ribuições 

até a eidade do RIO DE JANEIRO.RJ, o fi!:" do participarem do 

XXII ENCONTRO NACIONAL DO REGISTRO DO 

COMÉRCIO · ENARC. no período de 27.11 a 01 :12.2007. 

Art. 3" - Revogam-se ao dispo>içóes em contrario. 

Mw . 
<f.Ji.., f..Soto~ 
Prosidenlsl/JUCIIP 

Ltd~ 07/007931-5 G. O. Bastos & Cia Ltda, 07/007933-1 Cunha & 
Peretra Ltda, ?7/007962-5 Dom Marco Turismo Ltda, 07/008023-2 
Maqparts ServiÇOS e Comercio Ltda, 07/008068-2 Odontomartins Ltda 
07/008084-4 Brasil Medicamentos Llda, 07/008098-4 Bernardino & 
So~ Ltda, 07/008100-0 Evangelista & Oliveira Ltda, 07/008103-4 
Ohvcua & Macedo Ltda, 07/0081 11 -5 H & M Construções Ltda, 
07/008153-0 Geo - Service Ltda, 07/00816<Hi Norte Corretora de 
Seguros Ltda, 07/008 183-2 Auto Posto Santa Lui.za Ltda, 07/008203-0 
Rota do T_:rrismo Ltda, 07/008351-7 Pronto Distribuidora Ltda, 
ALTERAÇAO: 06/007044-7 Silva Hotelaria Lida-Me, 07/007175-6 
~ales & Souza Lida- Me, _07/007308-2 Mmx Logística do Amapá Ltda, 
07/007310-4 Mmx Logisttca do Amapá Ltda, 07/007563-8 J. M. Dy 
Mendonça Ltda-Me, 07/007589-1 Vk Empreendimentos Ltda · 
07/0?7617-0 Gonçalves & Jesus Ltda -Me, 07/007676-6 Serloc ~ 
Servtços, Locações e Comércio Ltda-Epp, 07/007680-4 M. P. Oliveira 
Ltda-Me, 07/007682-0 Mineração Cachoeira Ltda-Epp, 071007683-9 
Ama~a Gold Ltda-Epp, 07/007685-5 Comape - .Comercial de Peças, 
Serv1ços e Equipamentos Ltda-Me, 07/007702-9 Y. P. & B. 
Empreendimentos Ltda -Epp, 07/007753-3 Safira Motors Ltda, 
07/007763-0 Comercial Center Lida-Me, 07/007766-5 A B. 
Co~tSt:ruções Lt~a- Me, 07/007794-0 Ilha do Sol Ltda - Me, 07/007795-9 
Omx Engenhan.a Comercio e Representações Ltda, 07/007802-5 W. M. 
C. Ltda,'07/007&12-2 Fonseca & Gomes Ltda-Me, 07/007832-7 Ama?.on 
Fen:os Ltda-Me, 07/007839-4 I. C. F. Viana Ltda-Me, 07/007858-0 

Grafittc Comércio c Serviços Ltda, 07/007859-9 W. R. Comércio e 
Representações Lida, 07/007864-5 Granitos da Amazonia Ltda-Me 
07/007&75-0 R. B. R. Administradora e Corretora de Seguros Ltdu: 
0?/007!!76-9 R. B. R. Vida - Prestadora de Serviços Ltda-Mc, 
07/007880-7 Amazonas Importados Ltda, 07/007881-5 Sortidão dos 
Importados Ltda, 07/007890-4 Clean House Ltda -Me, 07/007927-7 Ev 
& Cartaz Prestadora de Serviços Ltda, 07/007935-8 Xogum Construções 
& Empreendimentos Ltda, 07/007938-2 LJBR Manutenção e MonUigcm 
ltda-Me, 07/007939-0 J & V Ltda, 07/007940-4 J & V Ltda, 
07/007964-1 Fabrica de Charque Chaparral Ltda - Me, 07/007970-6 
Terra Construções Lida, 07/007975-7 Rebelo Junior Transportes de 
Cargas ltda, 07/007991-9 Shaloon Mineração Ltda, 07/007996-0 
Equador Comercio e Serviços Ltda -Me, 07/007998-6 J. P. Comercio e 
Empreendimentos Ltda - Me, 07/008001-1 Ramn Mineração Ltda, 
·07/008002-0 Spg Mineração Ltda, 07/008008-9 Forte Veículos Ltda
Epp, 07/008015-1 lsmel Vigilância e Segurança Ltda, 07/008021-6 A & 
M Serviços Ltda, 07/008042-9 Serpol Segurança Privada Ltda-Epp, 
07/008054-2 L. M. S. Ltda, 07/008059-3 W. M. A. Representações 
Ltdn-Me, 07/008071-2 Comercial Fonográfico Ltda, 07/008088-7 Delta 
Florestal Ltda-Epp, 07/008102-6 A & E Comércio Ltda-Me, 
07/008114-0 Santos e .Brasão & Cia Ltda, 07/008115-8 Sanlos e Brasão 
& Cia Lida, 07/008137-9 Távora & Távora Ltda -Me, 07/008141-7 
Távora & Távora Ltda -Me, 07/008154-9 J. C. Refeições Industriais 
Ltda-Epp, 07/008163-8 Prodam Ltda, 07/008167-0 Projetos e 
Coo.~u ltoria Ambiental Ltda -Me, 07/008186-7 André Alcolumbre Ltda -
Epp, 07/008188-3 Rocha Tecidos & Cia Ltda-Mc, 07/008189-1 Rocha 
Irmãos & Cia Ltda-Me, 07/008209-0 Ponte & Cia Ltda-Epp, 
07/008221-9 M. W. Ltda-Epp, 07/008231-6 Táxi Aéreo Marco Zero 
Ltda, 07/008245-6 R. Alvarenga Representações Lida, 07/008251-0 
Azevedo & Feio Serviços de Arquitetura e Construções Ltda, 

MINlSTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 
COMEnCIO EXTERIOR 

INDÚSTRIA E 07/008252-9 Azevedo & Feio Serviços de Arquitetura c Construções 
Ltda, 07/008285-5 BeiJa Magazine Ltda-Mc, 07/008294-4 Sociedade 
Radiológica Aclules e Gladstone Lida-Me, 07/008341-0 A. L. 
Distribuidora Ltda, 07/008345-2 Agropecuária Terra Nova Ltda • Me, 
EXTINÇÃO/DISTRATO: 07/006889-5 JTEC Comércio Ltda-Me, 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PROOUÇÃO 
DEPARTAMENTO NACiONAL DE REGISTRO DO COMtRCIO . 
.fUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ 
ATA NÚMERO: 158 
DESPACHOS DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 

07/007717-7 Cunha & Bezerra Ltda- Me, 07/007836-0 Tavares Lima 
Ltda-fl.·fe. OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA 
EMPRE.SA I EMPRESÁRIO: 07/007700-2 Casa da Informática Ltda-
Me, 07/007769-0 Comércio e Distribuidora e Indústria Eslre]a do Norte 

DOCUMENTOS DEFERIDOS: SOCIEDADE ANÔNIMA . Ltda, 07/007792-4 Evangelo Construções Ltda, 071007823-8 Mmx 
ABERTA: OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA Logística do Amapá Ltda, 07/007833-5 Paraense Home Construção e 
EMPRESA I EMP~ESÁRIO: 07/007870-0 Banco Bradesco S/ A, Infomlática Ltda, 07/007921-8 Nunes & Oliveira Construções e Serviços 
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA: 07/007902-1 Vivo S.A., Ltda-Me, 07/007941-2 R. G. Construções Llda-Me, 07/007981 -1 
07/007903-0 Vivo S.A., 07/007904-8 Vivo S.A., 07/007923-4 SebM>tiani e Costa Ltda, 07/007987-0 Xogwn Construções & 
Equatorian S.A., 07/007924-2 Equatorian S.A., 07/007925-0 Equatorian Empreendimentos Lida, 07/008004-6 Ecoplam - Empresa Consultoria e 
S.A., SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA: CONSTil'UIÇÃO/ Planejamento Ambiental Ltda-Me, 07/008028-3 Belnave - Logística e 
CONTRA TO: 07/005874-1 C. B . S. Seoa Comei"cio Ltda, 07/006655-8 Transporte Ltda • Epp, 07/008032-1 Enterpa Engenharia Ltda, 
A. R. 1. Panificações Ltda, 07/007688-0 lgr Capital c Participações Ltda, 07/008073-9 Terra Alta Distribuidora Ltda, 07/008074-7 Terra Alta 
07/0(J7697-9 A & M Construções e Artes Ltda, 07/007721-5 J. f . Distribuidora Ltda, 07/008087-9 Loeavel Serviços Ltda, 07/008109-3 
Comercio c Empreendimentos Ltda, 07/007727-4 Celular e Cia Ltda, RocJ:w. & Alves Ltd~-Me. 07/008140-9 Brasil Telecom Comunic!!Ç~Q. 
071007752-5 Supemovos Plus Ltda, 07/007760-6 Curso Equipe Maeapá Multimídia Ltda, 07/008187-5 E. H. Sertão & Figueiredo Llda-Me, 
Lida, 07/007172-0 M & C Turismo Lida, 07/007806-8 Figueiredo & 07/008190-5 Dislog- Distribuição e Logística Ltda, 07/008196-4 
Pereira Ltda, 07/007808-4 Pessoa e Santos Ltda, 07/007863-7 19.Com- Bandolin Fornecimento de Refeições Lida, 07/008211-1 Bruno & Silva 
Publicidade e Eventos Ltda 07/007867-0 Ribeiro & Ftorêncio Serviços Ltda-Epp, 07/008230-8 Telhas Metálicas do Brasil Ltda, 07/008243-0 
Ltda, 07/007891-2 Mundial' Mineração e Comercio Ltda, 07/007908-0 Ambio- Amapá Biodiesel Lida, 0710082~7~2 Wdg-Logística e Serviços 
Carmo & Borges Ltda, 07/007916-1 Calmac Manutencão Industrial Ltda -Epp, 07/008254-5 W. R. Comercto e Representações Ltda, 
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07/008260-0 Ativa - Administradora e Recupcradora de Créditos 
Financeiros Ltda - Epp, 07/008281-2 Edificações Finan-Car Ltda-Epp, 
07/008293-6 Araújo & Lobuto Ci.a Ltda-Me, 07/008306-1 J & J 
Construções Lida, 07/008333-9 Serpol Seg\ll'llDÇa Privada Ltda-Epp, 
07/008344-4 Ap Combustíveis e l.ubrificantes Ltda, 071008350-9 J. B. & 
Souza Uda Epp, PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL: 
ARQUIV MlENTO: 07/007845-9 Napa l!arts Distribuidora de Auto 
Peças Ltdu - Me, PROCURAÇÃO: 071007601-4 Mrnx Amapá 
Mineração Ltda, 07/007602-2 Mmx Logística do Amapá Ltda, 
07/007610-3 Mmx Amapá Mineração Ltda, 07/007611-1 Mmx Amapá 
Mineração Ltda, EMANCIPAÇÃO: 07/007764-9 Comercial Center 
Ltda - Me, PROCURAÇÃO: 07/00TI93-2 fci.xeira & Bentes Lida-Me, 
07/008070-4 Águia Empreendimentos Ltda-Me, 07/008222-7 Forte 
Veículos Ltda-Epp, EMPRF.SÁRIO: CONSTI11JlÇÃO/ 
CONTRATO. 071006380-0 1. Silva Campos, 07/007463-1 J. B. 
Rodrigues, 07/007713-4 D. S. Ferreira, 07/007733-9 Vander1ucia 
Pereira, 07/007735-5 P. A. Diniz Silva, 07/007744-4 S. K. F. 
Montcncgro, 07/007754-1 Lconilde M. do Nascimento, 07/001757-6 S. 
A. Ponela, 07/007828-9 Jucehno Ferreira da Costa, 07/007843-2 
Floripes Saraiva Ferreira, 07/007847-5 F. Barbosa Marques, 
07/007851-3 Juciene S. Olivetra, 07/007853-0 A. Alves de Sousa, 
07/007856-4 M. C. L. Silva, 07/007861-0 D. S. França, 07/007865-3 
José L. S. Sousa Santos. 07/007877-7 M. M. R dos Santos, 07/007885-8 
E. 8. S. Silva Junior, 07/007887-4 M Goreth de Lima, 07/007892-0 C. 
O. Dancini. 07/007899-8 Luis C. M. A. Sousa, 07/007905-6 A C. T. da 
Costa, 07/007914-5 Antonio Luiz Furtado, 07/007918-8 J. J. Gomes 
Leite, 07/007919-6 Edson LISboa da Silva, 07/007936-6 J. Bruno, 
07/007942~ Lucia.na M. da Silva, 07/007946-3 Marlucia.. S. da Costa, 
07/007954-4 C. O. Amorim, 07/007958-7 J. C. A. Silva Indústria e 
Comercio, 07/007965-0 J. C. de Sou:m Ribeiro, 07/007984-6 N. Cardoso 
Dantas. 07/008000-3 M. C. Moraes de Abreu. 07/008009-7 R. V. Dias, 
07/008013-5 Ary Guedes da Silva, 071008017-8 Amauri de Souza 
Barros, 07/008020-8 l::loi F. de Almeida, 07/008029-1 A. Rodrigues 
Silva, 07/008045-3 C. Becker de Sousa, 07/008046--1 L. O. dos Santos 
Souza, 07/008051-8 E. S. Ross~ 07/008055-0 R. D. Cruz, 071008057-7 
P. R. Guardia, 07/008060-7 E. T. Miranda, 07/008062-3 F. C .Cordeiro 
da Silva, 07/008065-8 L. G. C. Souza, 07/008075-5 Orcelita S. Oliveira, 
07/008081-0 S. Dutloso Batista, 07/008093-3 O. V. de Oliveira, 
07/008105-0 M. O. de Lima Dias, 07/008107-7 J. C. T. Rocha, 
07/0081 17-4 Hudson Melo, 07/008119-0 S. H. R. Dias, 07/008131-0 F. 
J. Oliveira Rodrigues, 07/008135-2 P. Coutinho Maciel, 07/008142-5 P. 
M. Pantoja Materiais de Construção, 07/008168-9 M. V. Ucboa de 
Azevedo, 07/008191-3 Rosinalda C. Silva, 07/008193-0 E. A. 
Guimarães, 07/008207·3 R. S. de Jesus, 07/008212-0 F. L. Bat~ 1 ------ - - n - --
07/008215-4 V. R. Brasil, 07/008224-3 R. U. de Miranda, 07/008264-2 
P. S. N. Pantoja, 07/008268-5 Rogério L. Nobre, 07/008273-1 W. W. M. 
de Sá, 07/008275-8 P. Marrciros Ribeiro, 07/008338-0 A. Amorim da 
Silva, AL TERAÇÁO: 07/007084-9 M. Anjos Correa-Me, 07/007462-3 
L B. Silva-Me, 07/007559-0 S. S. Leitão -Me, 07/007560-3 S. S. Leitlo
Me, 07/007616-2 J. D. T. Bandeint-Me, 07/007663-4 J. H. C. Lopes 
Junior-Me:, 0710017(1}-6 e Almeida da Silva-Me. 07/007719-3 J. 1-l C. 
Lopes Junior-Me, 07/00m5-8 J. T. de So112a Oliveira-Me, 07/007737-1 
Maria Antonia do Carmo Silva Me.. 07/007740-1 M F. S. l~ias-Me, 

07/001750-9 J. Cardoso Rego-Epp, 07/007756--8 M E Araujo-Me, 
07/007762-2 A. M. Leal Vieira So~Me, 07/007768-l E. T. M. Tostes 
Junior-Epp, 07/007774-6 M N. N. da Silva. 07/007777~ Joana Silva 
Carvalho-Me, 071007778-9 Joana Silva Carvalho-Me, 07/WI779-7 L S 
S Salvador-Me, 07/007781-9 J. A. S. Nunes, 07/00TI85-I Arleraudo 
Sebastião da Silva-Me, 071007786~ M A. R. Abreu-Me, 07/007788-fJ 
C. S. Fonseca, 071007801-7 J. Pinho Ramos-Me, 07/007820-3 N. S. do 
Nascimento-Me, 07/007822~ S 8 Rose-Me, 071007840-8 E. A. Cumarú
Me, 07/007841-6 M. Correa de Oliveira-Me. 07/007842-4 E. Costa 
Munit-Me, 07/007860-2 G R. Batista E Silva-Me, 07/007871-8 M. S. 
de Melo Neto-Me, 07/007879-3 A. C. de Sousa Pedroso-Me, 
07/007882-3 1 L V de Sousa, 07/007889-0 Antonio Grassi-Me, 
07/007897-1 M. N. A. Concciç!o- Me, 07/007901-3 J. Washington de 
Freitas-Me. 07/007907-2 H. G. Mendes-Me, 07/007920-0 E. Gomes de 
Oliveira-Me, 07/007929-3 C. O. Miranda-Epp, 07/007930-7 Sonia Maria 
Dagher-Me, 07/007951-0 W. C. 8 . Feijó, 07/007952-8 G. Alves dos 
Santos Comeroial, 07/007956-(J F. A. Tobelem-Epp. 07/007960-9 D. M. 
A Maciel-Me. 07100.7261-7 J. Sousa Comércio e Representaçao-Me, 

· 07/007967-6 1. F. Pontes-Me, 07/007968-4 F. S. Barbosa-Me, 
07/007971-4lrcne Pimentel da Silva-Me, 07/007972-2lrene Pirneruel da 
Silva-Me, 07/007977-3 I. C. T. C. Nunes-Me, 07/007979-0 A. M. 
Cardoso Jwúor-Me, 07/007982-0 F Pacheco da Silva-Me, 07/007990-0 
T. Pinheiro Alves-Me, 071007997-8 C. C. M Rodrigues-Me, 
07/008011-9 C. Santos Bezerra-Epp. 07/008019-4 C. M S. Rodrigues
Me. 07/008024~ F. H. M. da Silva, 07/008031-3 S. Prestes-Me, 
07/008033~ J. Tupinambá P. ~ Sousa-Me, 071008034-8 Keocdy 
Montine Pinheiro Me, 07/008037-2 A. M. Leal Vieira Soares-Me. 
07/008038-0 Maria Regina Correa Feio-Me, 07/008041~ P. Inãcio 
Filho, 07/008043-7 A. G. A. de Souza-Me, 07/008049-6 M K. Matos 
Carvulho-Me, 071008050-0 Carlos Reis de Lima-Me, 071008064-0 R. C. 
Menezes Alves -Me, 071008078-0 P. G. do Nascimento-Me, 
07/008113-1 Etito Baiano Lo bato, 07/008121-2 Sebastião Teixeira -:Me, 
07/008124-7 H. Farias Sacramento-Me, 071008130-1 F F da Silva- Me, 
07/008138-7 S. L. A. Agu.inr-Epp, 07/008144-1 Celio U. A. Dias, 
07/008145-0 A. C. B. Picanço-Me, 07/008148-4 S. A. Tobelem, 
07/008152-2 P. P. S. Cunha-Me, 07/008161-1 F. N. M da Silva-Me, 
07/008162-0 V. S. Pantoja, 07/008166-2 L. F. de Sousa Comercio, 
07/008176-0 N. A. Duane Fagwldes-Me, 07/008180-8 F. C. S. P. Góes· 
Me, 07/008195-6 C Fonseca Neto-Me, 07/008205-7 F. Eduardo da Silva
Me, 07/008218-9 E. Monteiro Gllljlo-Me, 07/008226-Q S. M Moraes 
Leite-Me, 07/008235-9 J. Nauro da Silva-Epp, 07/008236-7 J. E. 

Fernandes-Me, 071008238-3 J. G. Pereira-Me, 07/008244-8 O.F. 
Ferreira-Me, 07/008259-6 R. Y. Sousa-Epp, 07/008267-7 M. L. Angelo
Epp, 07/008280-4 A. J. S. de Abreu Exportação Me. 07/008303-7 C. O. 
Da.ocini-Me, 07/008304-5 MO C Nobre, 07/008334-7 M 8 Soum Me, 
07/008340-1 M. M. de Lima Rodrigues, 07/008348-7 Carlos Alberto P. 
Santos - Me, 07/008353-3 M. N. Ferreira Ex:portaçm - Me, 
EX11NÇÁO/DISTRATO: 07/005960-8 Rubilene Silva dos Santos-Me, 
07/007356-2 G Vieira Gomes-Me, 07/007873-4 lvaniel Flexa Nunes
Me, 07/007896-3 D. Paula Rodrigues-Me, 07/00798&-9 M L Pessoa 
Lima, 07/007989-7 Jose Jaime de Lima-Me, 07/00&027-5 Marly Tavares 
do Nascimento-Me, 07/008039-9 M. das Dores Silva-Me, 07/008158-1 I 
8 Martins Representações, 07/008185-9 C A N dos Anjos-Me, 
07/008201-4 Clara R. S. Silva Me, 07/008270-7 Valmir Oliveira de 
Matos-Me, 07/008326-6 D. S. B. Alves, 07/008349-5 EM Tavares - Me, 
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA I 
EMPRESÁRIO: 071007797-5 José Carlos de SoUZll O. Catalano-Me, 
07/007834-3 V. Ahneida Sena-Me, 07/007849-1 G. B. Sarmento, 
07/007850-5 G. B. Sannento, 07/007986-2 J. R. de Sousa Vieira-Me, 
07/008097-6 V. S. Pantoja, 07/008229-4 O. H. L. Martins-Me, 
07/008332-Q P. lnllcio Filho, 07/008342-8 Lucidalva Maria da Silva Me, 
07/008343-6 D. F. Nascimento-Me, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE: ENQUADRAMENTO: 07/007751-7 J. Cardoso Rego- Epp, 
07/008012-7 C. Santos Bezerra-Epp. 07/008139-5 S. L. A Aguiat-Epp, 
PROCURAÇÃO 071007298-1 Jose Vagner Martins dos Santos-Me, 
07/007724-{) L. N. Aranha Santo.rém, 07/007732~ A. C. Maciel-Me, 
07/007855-6 I>.Udc M. ferreira-Me, 07/008048-8 J. Vanziler Santiago
Me, 07/008177-8 ~r Santos de Sousa-Me, 07/008199-9 P. H. G. de 
Brito-Me, 071008219-7 M. Lobato Funado Frazão Me, 07/008232-4 D. J. 
S. Alves de Moraes-Me, COOPERATIVA: ATA DE ASSEMBLÉIA 
GERAL DE CONSTITUIÇÃO: 071006045-2 Cooperllliva de 
Transporte de Passageiros e Çarga.s do Amapá • COOTRASAP, 
DOCUMENTOS EM EXIGÊNCIA: 07/006711-2, 07/007260-4, 
07/007691-0, 07/007692-8, 07/007814-9, 07/007817-3, 07/007898-0, 
0710079ll-0, 07/007944-7, 07/007969-2, 071007994·:;, Ol/007995-1, 
07/008003-8, 07/008006-2. 07/008007-0. 07/008025-9, 071008077-1, 
07/008083-6, 07/008 116-6, 07/008122-0, 071008126--3, 071008128-0, 
07/008133-6, 07/008156--5, 07100816()..3, 07/008170-0, 07/008175-l, 
071008197-2, 07/008198~. 07/008214-6, 07/008217~. 07/008239-1 , 
07/008242-1, 07/008248-0, 07/008249-9, 07/008253-7, 07/008255-3, 
07/008256-1, 07/008257-0, 07/008258-8, 07/008262-6, 07/008277-4, 
07/008279-0, 07/008287-1, 07/008292-8, 07/008317-7, 07/008319-3, 
07/008323-J, 07/008327-4, 07/008347-9. 

Leticia d..S ~Macedo . -
Chef~ da Oivlslo ~ Regu 'ro f:mpresarlai_-_JUCAP 
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Macapá, 12.12.2007 

dem~•i :~o cláusulaq ~.: condiç&~ do C(lntrnto Orit;imd. 
E por ~o"$htn.'n1 4:\!;im. juMus c eontriHndos. A..<~ )\arte~ M'\inom este 
tn._,trumenlo crn OJ {lr(~} viauc d~ isuttl tcQr c forma. juntamc:ntu eom 
02 (duo.\) t.e.'\hanu~s. 

TERI.tQQE<_B~!UlQ.~RAT~..:.J~ 

RESCISÃO DE PRESTAÇAO DE 
SERVIÇO QU(; Ca.EBRAM ENrRE SI A 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ E A EMPRESA R. COSTA DA 
SILVA·ME. 

Pelo presente in,;irumcnto, de vm lado como CON RA TANTE. 
• Junla Comercial do Eslado do AmaP<l · JUCAP, Autarquia 
Estadual, CNPJ n• 05.8$5.233/0001-70, com &eüo na Av. FAB 
n• 1610 - Centro - Macapá/AP, ne$le alo rel)ree~ntado por 
Geu Pre&ióenlc, Sr. ELSON LO BATO CARVALHO, bm sileiro, 
casado, CPF n• 244.918.012-20, Cl n • n97151-PA .. 
residente e dOmidiado nesta cidade de Macapâ-AP, dtUV3010 
denominado CONTRATANTE c de outro lado a empresa R. 
COSTA DA SII.VA·ME, inscrita no CGC/MF n• 
01 .4Sll.13910001~. com tndoroço na A". Tupiniquins. no 705 
- Bairro do Buríll2nl, Municlplo de Macapá/AP doravanto 
denominado de CONTRATAOO(A). alsavéo do c;eu Gcrunle 
Administrativo Sr. ROSINAI.DO COSTA DA SILVA, portador 
da CARTEIRA DE IDeNTIDADE N• OOS.SSS, expadldn pela 
SSPIAP. CPF N' 209.640.212-34, tem juslo por finn•r a 
presente Rescisao do Conlrato n• 004106- JUCAP, na toona 
de cláusulas e condl~es seguintes, que se obriguem a 
respeito r e cumprir ~ment~. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO L.EGAL: O 
prcscrte INSTRUIAENTO é b<scado na Cláusula Décima 
Segi.Xlda do Conlla!o n• 004120'.h-JUCAP, fica rescindido o 
Contrato de Prcslaçao de Se!Viço de Envio c Rcccblmcnto de 
Documentos entre a Junla Comercial do Eslado do Amapá o a 
Ernl"'esa R. Cosia d• Silva-ME. a partir do d ia 16 de 
Novembro de 2007. 

E por estarem as.stm, justos o contratados, aa partes assln.an' 
este instrumenlo em 03 (lrh) vias de Igual leor c forma, 
juslamcnlc cem 02 (dutls) testemunhas. 

Mac:op;I..Ap, 09 óe Novembro de 2007 

RESULTADO DE I.ICJiAÇÃO 

l'regAo Prescnciul N'.: 006107-A 

rrottsso N'.: 2000146107 

(DIÁRIO OFICIAL) 

esclarecendo AOS presentes como funciona em moda.lid•dc, os 

aspectos h:gait c 4')S rroecdimen1ns que !itrno desc:n\·otvidos no 

decorrer d3 SI!Ssào, procedendo a hltnlifiuçAu/ cretltnclamcnto das 

tmprcsa.s lieiuuncs e seus rcsp:ctivos rGprescnl311tcs legais. 

Apresentou os devidos elementos nec~sl!rios A. panicipação no 

co:tamt a;><nas a <mptesa: PORTO Sf.GURO CO~tl'ANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. rcprescnrad• pel~ Sr Rf.SEOITO A-lo\.'( 

PINHEIRO TENÓRIO • Após. so!Jcitou a liCitante os cnvoiOJ><:S 

conl<n~o as Proposrns de Preços e os Documentos de ~labihlnç~o. em 

s<cuida fotar>l abertos os envelopes cont<n<iu >IS PROPOSTAS DE 

PREÇOS, n. f)i•·is~o dt apoio Adminlmacivo. conferiu 3 

esptcifieaçlo 1~nica do objclo e opinuu que conferem cor:1 o 

solici:wln Rmallamos qut o Sr. BENEDITO MAX PINH!.:!RO 

TEI\ÓR!O, gonn:iu que o sçcviço de GuinchtJ!Rcboque t lo: al e ~ta 

dispnnh·el parn ntender sini:Hros 'em qunlqucr localidade Estado êo 

Amapâ. o que cscc:dc:r a quilometragem dc'$crit :t no c;d\tal scrt\ e.obcr1o 

pet• scguradorn sem tlnus pora a ADAP. Pnssando por~ ftvalioçAo de 

preços li•·cmos como classificada a licil3nre: PORTO SEGURO 

COMPANHIA OE SEGUROS GERAIS. com· o V&l()( Total de RS 

10.259,76 (de1. mil du7t:ntcs t dnqoenla c nove rc:zis t selenta c seis 

ccma•·os). Dandu continuid;llk .., e<rurne, fo> solicitado a licitnnrt 

p~ua apre.s~.ntnr lcnccs, mas ~ licitante nolu apresentou l:ll'K~ 

juslil'tcando que o preço jll foi reduzido no mbximo. c csró no limite 

do que ela pode oftroccr p:tr.! que n serviço seja de qualidade. 

Ressaltamos que o preço obtido nesla scss!o C$1& ftbaixo da mMia 

j;Cr.tl que rOl contada pela comisiilo dt licicoçào Todos os d&do 

referente; n este pregao .for?.n1 reg,i$1.1~s oonfurmc: histórico e.rn 

on:.\:o. Temunada c~ta fnse O(nhuma cmprtu manifcnou e i.ntcnç;lo 

de inl<:rpot recurso. Passando para rase de h3bJhUIÇ;!O roranr 

conreridos os documentos do empresa. cumprindo a rase de 

habilitaçao. Considerando que nno houve mnnircs!açOo de ítttcnçio de 

r-:corrcr pela licirOJtlc presente, o objtto foi adjudlt~do t empresa 

PORTO SEGtiRO COHJ'ANHIA Ut: SI::GUKOS GERAIS. 

Obcdet<ndo to~os os di ~ame; da Lei I 0520102 c lei 8666193 c suas 

otccrnçocs posteriores. Considerando que nao hcJ<t,·e manifcs~o d: 

im:nç:ãu <k rc:-:cncr pelos licitantes prestntC$ Nade mnis hnendo a 

\nllar. lavruu·s~: a pn:n::ntc a A1J quç ~·ai ruslna.dn pelo Sr". Preg~ira. 

F.quipe de Apoio e licilnnlcs presente. A Sr". Prcl!ocir• declarou 

encermdos os rrahalhu~. agrad•~:ndo ~ JI{,~P. ~.~· 

·~ ~JJ~ ~~;l.,.d,....-_) - -
Romlria~outfCOiu-es 'Riclri.Ju'ã('fr•nça Col~ pt\'" Mc~1bro 

----r"~ ' • (y.~ -
f\ Ido Lourt n~n Mnrrira 

Membro 

@~-- - _:?:J 
Rosival Gonçalves def.:ib~ul! 

PORTARIA 
N° 107/Z007-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGtNCIA DE 
DEFESA E INSP EÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. usonoo das atribuiçOes que lhe s&o conferidas. 
confotme De<:lllto H• 1ij10 de 13 do Abril oo Z007. 
considerandO o teor do Momo. N'11312007 ·Cf-FIDIAGRO. 

Al!SOLVE: 

j)bjero: Conlrn:oçl!n de empresa cspeçí•liuda n> presra;;ao de Art 1" • Nomo;or os Servidores a!>álxo mencionados pa<a 

sef\·iço de "'SSIrO lOCal aa frol<a de veicules oJieiais da AOAI' Consllulrcm o Comissâo lncumOI<Ia Ce eleluar o INVENTARIO 
FISICO E FINANCEIRO DE MATERIAIS DE CONSUMO 

flaca da Rcoli•aç~o: 07/1212007 · EXISTENTE NO ESTOQUE E BENS MÓVEIS E !MOVEIS. que 

Ádjudiuda: POR'>' SECl'RO COMPANIIIA Dt: StGUROS eatao sob a rosponsabilidede da DIAGRO. 

Ctll•\IS JO-Sil ROSA OE ALMEIDA • Presidente 
FRAHCINALDO DA SILVA ARAUJO Membro 

ATA DO l ' RECÃO 1\'", 0612001, PROCESSO N'. l00V I4G/l007, 
JACI CORIOLANO.Sit.VA JUC.l Membro 

I' ARA FASE OP. CREDE1\CIAME!'\TO. J..ANCtS VEniJAJS E Arl 2' ·A Comls$00 terá o pariOCIO de 17 a 2ll121200? . para 
r~ os traballos. contonne est.lbefcco os MOO e 07. dO 

HA llii.ITAÇÁO 1: ADJUDICAÇÃO. Oeçreto 11"~630 do 19/1112007. 

Ao sttim~ dia do rnts do d=mbro do ano de dois n1il c sete, às Art. 3, . Dê·&& Clencla, Cumpro-se o Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR·PRESIDENTI!, Macap;I-Ap, 06 de 
Dezembro de 2007. 

,'.Jb~-H~~ 
ROSfVAI. OOIIYALVJ'S DE AI.JIA.IOUE~U,E 

En'}llnhe<ro Al)I'Onomo 
Diretor- Presidcnlo 

Pág. 10 

Setembro de 2002. 

RESOLVE: 

Art. 1• • Nomear a Setvidora: ROMILOA LUCJAHA BA'JÍSTA 
CORReiA, Médica Vet&rtnatia. para ser a roo;pons<lvêl no ambko 
Esladunl. peto Programa NaCional de Controlo de Sanidade 
Avicula-PNSA, do.t9 Agoncia. 

Art. 2" • Enc:amínhar roonsalmenle o foonulâllo das alividrules 
realllictas referente ao Pcogtama. p1ra que possa ntend<ir 
deletmln>Ç6c>s do Mlnl&tétlo. 

A ri. 3' • Dê·M Ciáncia. Cumpca·w o Pubriquc-se. 

GABINETE 00 DIRETOR.$'RESIO!N1E, Í.lae.op;I.Ap, 06 de 
Dezembro de 2007. 

ROSfVALG~~~~UE 
EngeMeiro AgrOnomo 
Olrelor - P~kiente ·-

Portarla c•. 063/2007/GAB 

O DIRETOR GEllAL DO INSTIItrrO DE PESOS 
E MEDIDAS DO ESTADO DO AXAPÁ. no uso da 
com~ténela que lhe ouoorga o nrugo 3° da Lei 0048/92 c 
tendo em vista as atrtbutções legais que lhe s.~o 
coMendas pelo Decr~to n• 4239/2003 - GEA e Porlnr!a 
n• 080/2003 - lNMSI'RO: 

RESOLVE: 

Autllrtz.ar os servidores Janclenoon l'ernan.d"" 
P. elo Amaral - Agente Metrológico c H~cUJberto da Silva 
Pcdroso - EspeciaiJ.sta em Mel.rologln lej,,'ai·NS. a se 
deslocarem a té os Munlclplos d" Porto Gr.wdc. Ferrctra 
Gomes. Tartarug;l.lzhtho, An>11•;. Calçocne e Olapoquc no 
perloclo de I I a 11 de de~ernbro de 2007. para rcall7~rem 
aUvhlad~.s da Metrologia Legal. 

Jrúom>ando ainda. quo ns despesas sertlo 
custe.,clas pelo INMETRO. 

De dencla. regl.~ttc·sc e cumpra· se. 

Macapá- AP.

1
10~de deu"~ro de 2007. 

A1cir o.ru mpalo 
Dlretor rnl/ 1 EM/AP 

Portaria c•. 064/2007/GAB 

O DIRETOR OEJUL DO INSTlTUTO DE PESOS 
E MEDIDAS DO ESTADO. DO AJI!APÁ. no uso da 
compcttncla que lhe outorga o arUgo 3" da Lei 0048/92 e 
tendo em vlsla as atrtbulçtlea lcJO!aís que lhe são 
conrcndas pelo Decret.o n• •t239/:l003 - CEA, c Portru1a 
n• 080/2003 -INMETRO; 

RESOLVE: 

Aut.onzar os se1VIdores EdU.oc Rodrlgo 84o 
l'cUpe C. de AIEevedo - Espe(1alts ta em Metrologia Lcllal . 
NM e Glauber Macedo l'raüo - Aj;enu: Metrológico. n 
sc dcs lcx.-aretn até os MunicípiO$ de LaTolnjal elo J ari e 
Vltór1a do Jari no pcriodo de 10 a 13 ck dezembro de 
2007. pam rc:allzarcm aUviclatles da Metrologia Legal. 

ltúorruanclo ainda. que as despesas setào 
cust.eaclas pelo INME'ffiO. · 

Dé cténcta. n:glstrc·oe e cumpr.l·se. 

Macapà - AP. 1 O de dezembro de 2007. 

A1cir ~~paio 
Diretor ~'rru/tPE.'\4/AP 

- · (í!lStituto do Meio Ambiente ) 

Antõr.io da Justa Feijão 

O Difclor·Prcsidentc: do ln.s:1itulo do Meio Ambiente e 
Ordenamento Territorial do Estado do Amapá · !MAl'. no uso de !Uill 
atribuições legais:, rc:so!1w-a: 

~OTIFlCAR as pessoas abaixo relacionadas pm 
comparccucm no proz.o de I S (quiJUt dias)~ IMAP a cooiM ":' dala 
da publi~Go, a fim de comprovarem a cfcuva ~upaç!lo c habll:sçiO 
do lolc, fupcdfocado no mcnllllllcnco Or' MERCIA ANDRADF:. 
lsuulm\!nlc ftcam dencifiendos de que o não comparecuncnlo 
ear:ocr<riza;,. o nbandono do lote importando em revocaçao do 
AUTORIZAÇÃO DO USO DO LOTE c, eonseqncnlc retomada dn 
posse dircln do imóvel :w parrimônio público Estadual. 

ANTONIO Mi\ClELSANTOS FILHO I LOTE I W·OI 
CPF:!iS6.307.082·87 I RG: IS&«S·AP 

ASSENTAMENTO llR' MERCIA ANDIÚDE 

quinze horas c zcr<l minutos, Na sala da CPUAOAP. fct·SC presente 

par11 c:Onduzir a smao pública rcrerence oo l'r<zau Pt·oscnciaJ 

n.'06/2007. cujo objeto c a Conlratnç.lo dt: empresa especinli7Jtdn na 

prcslaç!lo de sorviço de seguro 1o10t da frora de vcrc:ulos oficiais da 

AOAP, todos em M•c•pó·ap. conforrn< processo n' . 2000146107. A 

Pregoeira Romtri3 S0\114 Goma. x:ompanheda l.!a equipe: eSc: apoio 

composca pelos scrvidwcs Ricatdo de França Cc<1._ C:linnldo Fatias 

de Assis c Aldo Lourenço Moreira nvm<!ó<los pela porroria n'. 

004/2007, de 08/02/ 2007 e ainda • scrvidorn Muriu Gortlti Crelio 

(Stcrel:lria Adn>inistraliva) Adriano Sarmento da Cunha 

(~tagiário/Cum> <!e 1\dmini>uaçllo em GC31lio de Sislema de 

•, rormaç.a.o) A prctuoiro deu como aberla • "'' .~o públic.s . 

p O R T A R I A END: DOUTORA MERCIA SIN 
H" 1061:1007-ctAGRO I::OINALDO IIARBOSA SILVA ! LOTE I W-02 

o DIRI:TOR- PRESIDENTE DA AGC!NCIA DE CPF: 315.360.002-JO . i.'~G· 2004
9

I ·AP 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO "ENõ:"'A'J.MtCHElÁNOELO 914 OAIIl.RO RENA . .:.SC.:.E:.R==-=,-
AMAPÁ us•ndo das alribulçoes quo lho sao conferidas. AoRAÀO GOMES MENEZES --· LOTE W·03 
confom.;, Docrnlo H" 1&1G de 13 de A~rll do 2007. CPF: 42~.246.742·12 R0: 333329-AP 
oonsidemr\do o dispoSio na ln~lruçlo Normativa N", ~ END RUA AGENOR FERREIRA PINTO 1371 ZERÃO 

2C02/SONMA. conslante na Portaria N"Oo4GISDA. de 10 -------------------------



Macapá, 12.12.2007 

M~·AP,II &DE2EMf}R0/2007. • /) 

ti ~- -r 
i\ÍIITONfõoÀ JUSTA FGJÃO ,/ 

' DIRETOR PRESIOENTEIIMAP / 

-~· . • -u:=:::::=;:::;:::;~ 
,(:.scola de admini~~raçã~Pública] 
~~o.reth ~~ Sllv!~~....-..--~ 

PORTARIA N'031107 - EAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE 0A ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PUBUCA DO AMAPÁ, no uso de lUas 
atrb\óçOet QUe lhe a.lo conleflóu 1*1 De<nCI> n• 1077 03 de 
re.etei<o de 2005. e tendo em vlsla o Jeor do Mlltn0t1ndo r1' 5!107-
GABiEAP 

RESOLVE; 

lvt> 1 - Homologer a ComjqJo res,pon~"' pela elabo~ 
do tnvoo!Ario Anual de Móveis • lm6Yel1 na Eacda de 
Admu"~ P(bllc3 do Amapá no período de 06 8 18 de 
«.?:ernoro de '1riJ7. 

OalaiWJ Queiroz Morai' 
Ana Cleide Bala Quar .. ma 
Joaé Lw ... cy Pomes ela Silve 
Jo~ ela Sllv• Régio 

- Prellldente 
-Membro 
- Membto 
- Membro 

Art. 2" - Rewçam_..,"" dilpoel,.oe. ern -nno 

An. so - l*aeaencla. ~· ~ 

1.1~. 07 dedez.-nbro de 2007 

A Dnttou (.)eral ~o Sistt~ lototrado de Arcndrmcnln ><> 
C'idlll!Ao!SIAC, "'ando das alnburçoo que lhe r<>ram conrendiU pelo 
Dt<f<IO n' 1034, de OI de rc~rr<> !lt 2005, tendo crn •JSio o teor do 
Morno n'OJAA17-SMPISIAC, 

RESOI.VE: 

An I ' 1\'omcor os «nrrJoo:s ilh.rr~o para t~ a 
C'otN~ de Paurm6nio olo Siskma u~ .X AICINrmcniD ao 
Cldadiii.SIAC:iSop<r fi<:d, cnm o objco-o de rali1a< o 
lc\'lnllft1C:rl0 do cs;oqur <lli•t<nre no almounr3du c!cstc SIM', 
l S:i'M co-no bc:nl ttt~~hâl t: im6ve1s., mater~•l de: romumn e 
t•J'td ente. nu p., :u~u cc 17 a 21 de dtzcml" o de 2001 

Prt,uJ~nh: 

J•~lnllr Auoniio F. da Silva, A<.<istentt 
Admini~Cn&lh·o;'Rtspond.\<e l pelo Sclor de Materia1 c 
~•trlmtlnro, CDI 2 

Mcrnb<t» 
CUbttte (iJJ Fa rlu O.ubou, Jutwrn&c üe- Almr • .hntcmll'l, 
COI2, 
f'rar><IJC'O ~. \»is Pn cira Rala, Atn•d"r< 

C.,AUINETI: DA DIRF.TOKA GEMI. 00 ~~~TEMA 
INlECiAAOO OE ATENDIMENTO AO CIUAOÀO 

-(lapen 

~ ...... ~\.' .. ,óc. !;.<;.<.\.,. 
~.ru Od'r.t d• s. c~ 

O.rOlo~-Gcral em t.a.c~~h.hl 

) 

~!:~·.:a:::.:l,:;cy~r.:.A.:.Ib:::.:e:.:.rt.:.:o:...C:..os:.:..:.ta:;..;.S...;.an...;.t_o_s ___ _.., 

POR'TARIA N.•aJ9lll0117 - tAri!N 

O OTRP.TOR 
rRMIOF.f\'TI! 00 INSTITUTO l)P. ~MI'it.~RAC.i\0 
PE.'Irrf .. l'\('IÁRU 00 F.STAIXI 00 A.\UPA - J.\PE."f. oo u~ 
da> >tnboliçbtt qut Ih< do oanfc:ridu pelo Dca<111 n• Ol l t de 14 de 
(C\<r<ll'O do 1007, tendo en• VJ>1a o 1..., do mcmo n• 41 3'!17-
COPL~'InN'EN·Al'. 

RESOLVF.: 

IIOof-noJ.,- o d..-.b;&,TMn-k> d4 ~tora ~~1.,...\f,A 

DA SU,\ 'A \1A'IA, Clk-"1'• ""<labinm. q110 "''~~"'' rt. o-;do de ,..., 
11i'~ em Mt CI!'i·AP. para a Cldodc: de BRASh.tA-Df. a fim de 

(DIÁRIO OFICIAL) 

par~iapar elo I ~110 !'acionai do lnfop:n. "" rwfodo de OJ a 06 
de dezembro dcl007 

PORTAIUAN". 0393/2007 -IAl'l!N 

O DIRETOR I'IU:Smi!NTI: 
DO lNSI'I'J'!ITO I) E ADMIN1l>T1UÇ'ÃO l't:Nll'ÉNCIÁRIA DO 
ES'f ADO 00 AMAPÁ -IAPJI.N, no u10 du 111ib<•~6o:l que lhe do 
ocnfr:rid.u rcl~ Dc..-..:lo .,•, Oll l, de. 14 de. fcvcn:iro & 2007. I<Odo 
om •Uia o 1e<1r do n>emoa•. 44W107-COPJ.ANJIAI'E.\'·AP 

H~LYE: 

lkvno!Of'P o ~uloca:ncnlo do Policr.t 
Mi~tar. l>D Plll AJ,TA.'iiR DA COSTA DAVID e do Agé111e 
Pcn~t<o<..Uu).lJLMlii!RTODA !.tLVA PO~l'ilS 'I"' ~•m da 
s<dc do: 0\UU: Mr....s.d<s om MA<Aili-AP. para o Munio!~in do 
CAI.ÇOF~"i.t-AP. para ,.,,fi,..,. e..:olt.t de imc.- no pcricxk> de O.l 
a rrT elo no""n•b<o ele ~O()? 

ROIIJ<Vo-.., Pllblíqu.t-!1<: ol)f .. < Ci~u .. 

P<>Kr AlUA N' . 6394121107- IAI'l!..'\' 

O DUU:TOR PRF.SIDFSrt: 
DO l:"i'>'TIT\JTO DI: ADMJNLS'J'RAÇÁO PJI.NITE.'\CL~IUA DO 
F.S1' ADO 00 i\.1\!Al' Á - IAPEN. no uso d..s lllihu~ que lhe ..tu 
wofr:rida• J)<Jo Oocr.IO c• Olll. de H"" fwer•uo clc 2007, 1-'o 
o:m.V\A&o ._ elomrn>o o' oi071Al7-COl'LII.'IIII\PEN·AP. 

H omolosar o d<slotamcntQ do •Ctvldor 
CR.\CfVALI)O COS'l'A DE MATOS. ll&tnic P.:nl"-'nn.lric. que 
viajará da •cdc clc "'"' tli.;da<Jes «n Oiopvqu• AP, par• o Munlelpiq 
de Ma.,poi-M•, /WIIO ,...lius ....,.,u .. de inl.._ 010 poriudo de 1 O a 
li dc MVCO\btO do 2007. 

(P!Odap 
Fernando Antônio Hora Menezes 

EXTRATO 00 CONTRATO N.• 00512007-PRODAP 
I· PARTES 00 INSTRUMENTO COifTAAT1JAL: 
.eONTRATAHTE; PROOAP • PROCESSAMENTO DE 
DADOS DO AMAPÁ· PRESIDENTE/FERNANDO ANTONIO 
HORA MENEZES . 
.CONTRATADO; I.M.P DA SILVA- SERVICOM/ IED.A MARIA 
PINHEIRO DA SILVA 
CLÁUSULA PRIMEIRA- 00 FUNDAMENTO LEGAL ; Funda· 
se o presenlo conlruto 00$ atos do PfOCGSSO llcltalórlo, na 
mod~l•d$de de Conv4e n"'10/2007-ePUPROOAP. de acordo 
CCJm a Le• n• 8.66a'93. e demais normas pertJnenJas * eap.lele 
CLÁUSULA SEGUNDA - 00 OBJETO 00 CONTRATO O 
presente Contrato 1em por objetn a prestaçlo de SalV.ços de 
Conservaçio e L.npeza, oovando a CONTRATADA. para dar 
c:ump!Wnento aos ANIÇOI espec.í rcallcs. cclocw * dísposoyao 
<lesse PROOAP, o QvanotalrYo de 06(sds) SG~Ve~~les tta'Dtltado 
à sua reai•LIÇlO de segunda 8 se$, no ho.W de 7:00 é5 
1 r.oo e das 14 00 lls 18 00, (não e-dondo a 08(0rt,o) hora5 
diárias, sendo que nos sábados, qualldo neee~rr<l, essa 
rm~o sor6 do Ool(quatro) ~oras. mu~rao a cada 15 dias. cl 
pagamento de horas extras, bem como forn&efmento de 
lancho& e rofOiç<)OG p/oa dtas de mulirio a ~mpem abran9era a 
Area contem-. <llmenslonamento abab<o: 
Área de p.$os lntema1.-413,90(m') 
Área de ~ldros ell\ema (faee el<ietna) 128(m' ) 
Area de p':los Wtlema (calçl!clas)671(m') 
Área do vidro lllt&ma 12S(m1

) 

Area eldemll (j;rd;m) 86.60 (1112) 

Area COI)a/COLin~·nduindo li1lpez.a de Gt 'ade ra. foglk> e 
outros) 
Area dos banh&1106, p.,edes,etc. 
Fomecinenlo de todo malettal de flmlloza • conservaçAo (de 
1' 1inha) 
Fomec1111enl0 de equ:pamento necossáno a dlspostçOo do 
PROOAP tais como: enceradeira, llxadelra, lav:~lolo, M eada 

~~~isçaf d•~riamente pamfi5<;alrzaçio da llmptza •m geral e do 

~tisuLA QUINTA • PAAZO DE VIGI:NCIA; E~IAI eonJ/IIto 
tem seu 1etmo lriclaJ na data di! sua asslf\atvlll e au Pll!l.O 

Pág. 11 

final após 12(dou) meses. 
CLÁUSULA SéTIMA • DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As 
despesas OecolleR!eS da aSSinatura deste conú'alo S&rto no 
valor global de RS 79.215,12 (setenta e novo mil, duuniOS e 
quinze reais o doze cenla\10$}, que serliO pagos em 12(do~c) 
parcelil$ iguais no ~ator de R$6.601.26 ( seis mil, selecentcs c 
um reaJs e vinte seis centavos), sendo neste ato empenhado o 
valor de R$6.601.26 ( seis mU seíscentos e um re3is e vinte 
sais centavos)) ref.,.enle a urna parcela que correr• • conta da 
Fonte 0101. Pr~ de Trabalho 0412200012001, Elemento 
de Despesa 339037 R$ 79.215,12 (selenta e nove reels e 
duzentos e qulnze centM:I$ e doze cenlavos).03, cansoant.e 
Nota de Empenho H • 2007NE00300. emü!o em 0611212007, o 
o restante a ser empenhado postetlorrnenle Independente de 
qualquer Instrumento que ser~o pap median1e apresentaçlo 
da fatum da CONTAAT,t,OA na forma da Cl4usula quinla desse 
termo em COriSOnêncla com o PLANO DE APL.ICAÇÂO E 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. os quais Incluem e 
C001Porta noa cuslos nocessãrios á perfe"• execuçlo dos 
S41VIQos. 
CLÁUSULA DéCIMA PRIMEIRA· OA PUBLICAÇÃO : 
O presente Contrato deveré ser pUblicado em resumo no Oià~o 
Oficial do Ellado do Ama;lâ em obs~ênoa ao estaluklo M 
art!Qo 61 e p&rtgtafo 1• da l ei 8.66619 
Macapá, 05 ele OEZEMBRO ~7 • 

• ---~·-· s/ 
FERNANDO ANTONIO H RA J.IENEZES 

Presldenlt/PROOAP 

(Rurap ) 
Jaezer de Lima Dantas 

__, 
EltlratodoConntoN"0~7-RURAP J 

L-_ __ _._!Aqul= tlçlo de MltbrW-028) 

~·~ l""lt\Ao de OcsetWOIVimonto R..al doi 
Amapá - RUAAP, C<lmO CONTRATANTE e a Empr.a Beiral 
Valculos L TOA. como CONTRATADA. 

çl.áUSULA PAMIU!V\.- Oo Fundamenk> L1111al 
O ~e CONTRA TO ftJIIdiNr!MtWtt no. Migo$ 25 § t• o 
MJgo 37, Inciso )(X/IM ComrtiluiçloFedert( ~\(figoS 12 § <1', o 
Alt. 42 de~"' dO &fado do Anui/» • .._ alw11ç6e<S 
pe/11 EmttrwS. ri" 014 de 20.1U~. M7, VL dO D«nrto 0409 
de 03 dtt m~~rço tkt tg!M_ Procedimttnto /lckMMo ne 
tnO<»Iidecle PREQJ.O ELETRÓNICO, &111»1 n"'OU/2001, 
Repetjr;lo do LOTE: cn do Prert/10 (J(1fi20(T1 - RVRAP, ,.. 
famot eleldrlca,.., sassto púbica vttUIII. llpo IIIENOR 
PREÇO, Proc. Prol. H" 037 .D6331200T, tNkztldo 0111 
t21(1112007, com IWPflldo rre UI rr ro.~20. de 11 IJ7.2002. 
pelos Dttt:ttllot&N"5.4!54, dt 31.01S.2001l;Oecreforf' 1555, do 
08.08.2000, o-.to r1' 5 . .50o(/05, ~ IJ'(<It'm/nisterlttl 
217,(}6 e, ~-. nos termos do M1.22. inciso 1/1, 
Par~gralo 3•. combinado c:cm M 23- Inciso 11-allnH ··~ de 
Lei rr 8.666.193 a suos ateraçlles e <leme/8 d~ legais 
llpljc.twls .. ..,Cie 

~EQU!iQA...·Oo Objeto 
ObJ«iVII o pre$er"At Conb-ato a Aql.àiçlo do malerial 
petrnM>eniA wlt:/Jo$ ~ (10 ~~~~~ IM Pf$U(O. 

rnol»f 1.0. o lm}. lnt:AJitom. ·~ ~ ._,.,,de 
~ ~arme n ~ e:shtbeledd• no E<Mt-.1 tf' 
004/2()/J] a M propo#t tknw.lt pe/1 Conb'tledl e 
cspoa!fceç&s dO Anexo 1-TERMO DE REFERtNCIA, para 
lllandllT • 1MW 13-~o IH ~opn ~ 
de kllt...wrt&n. ltnr 13.1; sub-l.w.: 111. f e tal f. do 
plano de mlllts <lo CONVm/0 N• 18&'200e - MOA I 
RURAPIATER .. 

CLI.~IBA- Do V.lorcontrallJtll: 
O Vt.lor /oU/, lixo alrreljusUve/, do prtUJnte Corl.r«o 6 !lo R$ 
234-of€10,00 (Ou-.toa o TrWII e Qvlllro lo!/ e Q~I'JIO$ 
R..,;o). O v.1o1 fWerido lr><M todos "" <:UStl)& rlrll/011 a 
indireto&. b.m ccmo do-.s, obriQtoçlle• • encarpoe do 
que/quel' nttb.lleu, nlo undo MNido i Conr~ q~ 
ou!hl pa(ll>mfJito ~,..,da e:r«UÇÇG dut• ~Me 

~fA-:O.Oomçlo~l*fe 

A de$- em comento corrd j FCtlf.e: 101 t 203, Prognme 
do Trtbllho: 1 105, EternO/to de Oeopea • 3390.30, 
•Equ!pamerioe o MtiiCt'lel P--~ 
Pengrllfo lil/r:o: Plln ccberiU'e <ás tW&peus. fcr«n emRtdn 
• NCtte de .EJonpen/10 tf'2007HE00876, «n 31.07.2007 f Notll 
oo Em(HJI'Iho rt'2007NEOOtn, am 31.07.2007. 

~l.áVSUI.A QIU.YA-0.. Vlo6ncla 

o presette CortnJCo 1.,.. - VJp6nda ~ em O r do 
AQosto dt 2007 e O 1 dt ltg0$lo da ~. «<J[.,.Ier'ttt ao tampo 
de gtlfrntia cerr~le • 02.-, poderj..,. rotll:lltldldo • 
qu~ ~o p« qwisqiM rm11 dois p.ffd. I>NUndO 
pare,_ •>l$0 «m JO (tlrrtl} t6H de~/& 

~NATARIQ. JAEZER OE UMA DANTAS E • 
OTACWo/0 BENTO PEREIRA JUNIOR 

r--E. traio do Contraio N"DliÍii:i007- RURAl' L _ (Aqwrçlo deM•~_-_o_:z:a_,) ____ _. 

lni!UI~ ln41it ... o do Oeeenvolvimenr.o Rurel do 
Am"!"l • R URAP, corno CONTRATANTE e a ElllfKota Moulll 
Veiculas LTOA cunoCONTR,t,TAO ..... 

!tl.&!:i!JL6 PRNEIBA - Do FU11dm>er1!0 L"'llll 
O_,..., COI'ITfViTO r-- ,..,.lllllll.,. ~ S I' • 
M!go 37. 1nclso XXI da conwtuiÇIIO fed<tal, AniQo. 12 § .c•. • 



Macapá, 12.12.2007 

Art. 42 do Con&tituiÇjil) do Estado do Amap' e •uas a~erações 
pela Emenda n• 014 de 20.t2.00, Art.:!", VI, do Decreto 0400 
de Q;3 do m"'ço de 1996. Proc«lillltlnlo líci!alório na 
modall<ladc PREGÃO ELETRONICO rf007/2007, na f01T118 
eletrOnlca,em aeeaao püblica virtual, tlpc MENOR PREÇO, 
Proc. Prot. N' 37.1405'2007, realizado em 2010812007 com 
reo;paldo na t:vi n• t 0.520, de 17.07.2002. pelos Decretos N' 
5.450, de 31.<:6.:2005; Decreto n• 3.555. de 06.08.2000, 
Deaelo n' S.SCWOS, Portaria lrtenn!n!e.ter1al 217!06 e 
S~<bsldõ~e. nos tennos <lo art22, incir;;o 111, Parágral~ 
3", combinado com ArL 23 -~ 11 - a llnea · a·, da Lei n' 
8.600.193 e suas a~eraç6es e demais dlsposiçóes legais 
oplleavcls a espécie. 

J&.."..J:iut." l:lt:~\JJ!..O..a...· ttO toDj<lrO 
Objo~"" o presente Conllato a Aquislçao de material 
permanente: Ot (um) vorcuo, modelo PICK FORO RANGE R 
KLS, 3.0. incluindo a assisU!nela técnica decorrente d~ 
garantia confoone as condiçõos eatabelecldae no Ed~al n' 
00712007 o no proposta firmada pela Contralada c 
cspcclocac;OO.. do Anoxo l-TERMO DE REFER~NCIA, para 
atendet "" 1"""'•sidà<le$ do RURAP. 

~J.A..JJ:Bf;!;JBA - Do V11lor COfllralu~>l: 
O VaiO< lobl, rcro e irreaj~vel, do preaenle Contr.oto é de 

, RS 76.990.00 IS<Icria e Seis Mil. NO'Ieeenlos e Noven!a 
• Reais). O valor referido l'lckJI todos o~ custos diretos o 
I indiretO&. bem como devereo. obrigaçees o enc~rgos de 
qualquer r.atureu, não ser.ôo devido à Contratada qualquer 
outro pagam~rlo ri!$\Jitanle da ""''""i~ deste ajusto 

CLÁUSULA Q({A~ 0.. Dotaç.1o Orç;tmentSiie 

A doGpcoa em comento correrá à Fonlc: 101, Pzograma de 
Trabalho: 2001. Elemerio de 0Ct5plltla: 3390.30, 
'Equiparncnlos e l.la!orial Pom~aMniO'. 
Par~ralo únic<>: Para (:Oberlura das doepeua. loi emtJda e 
NO!a ele EmpenhO n'2007NE01200, em 25. t0.2007. 

~SIA.A O!TAVI\- O a Vigência 

O presente Contr8to teY8 su. >rlgónclll nk:iando em OI de 
Novembro de 2007 a 01 do Novembro do 2009 (equlvaieniB 
oo ltfmpo de gKartia c<NTecspond<Jnio a 02 ~no.s), poderá -
rosdndl11o • <IUlllou<~ momenlo por qvaisqu« uma dss 
parre3, basttmdo P4rtl lsrlo avtso com 30 (tinta} dias de 
onl«ed~ía. 

~ATARIO< JAEZER OE UI.IAOANTAS E 
. OTACIAN'rf'NTO PEREIRA JÚNIOR 

.Qili.~[i: 01. ,&f.2007. 
Macapá/AP, ~de fXz~L._~ 

' I I'J-._ :-~~ 
~= .. ·--
JAEZ~R DE LIMA CANTAS 
Oir~Cdr Pr~sJ.jenteiRURAP 

AVISO DE LICITAÇÃO. CPL/FCRWCEA 

A F~nd•çjo da Criança e do Moles.:onteii'CRIA, alrovés de su3 
Comtuao Ponnanenlo de Llciaç.\o CPI.., torna público para 
conhecimento dos i.,le1115~ados no ramo, quo realíurí Udtaçao oos 
segUinl es ter mos. 

MODAUDAOE: PREGAO 11' 003/2007· CPUfCRIA 
DATA: 21 de deumb<o de 2007 
HORA: ~:00 horas 

. OBJETO: Fome<imento de Gêneros pero,iveioo c:onlorme Lolll$ 01 e 02 
do Edlt.ll. 

lnformaçOet quanto~ n~tirada do Edital dirlgir·st a Fundação da 
CriaDÇa t do Adole5eente, no horirio du 08:00 as t2:00h, s~o Av: 
Ellozor Lovy n•. 1090, Centro- Macapâ- AP. 

n"" .. r>i.Ad•zembro de 2007. e..u. u.uL~_, 
~'51:\fu;aAGAGOES 

Pr.,.idenle ..CPU'CRIA 

{liibunal Reg;onal Ele~l ~~ 
Des. Carmo Antônio de Souza 

CARTORIO ELEI1'0RAL DA 2' ZOKA- MACAPÁ 

Edllal n.• 184107 

Prazo de 05 dias úlois 

A Ora. ELAYNE OA SILVA RAMOS CANTUÁRIA 
KORESSAWA, MMa. Juiza Ele~oral da 2' Zooa, usando das 
att•buiçóes que lhe são conferidas, ele .. 

FAZ SABER. a todos quantO$ virem o presente 
EOIT AL ou dele conhecimento tiVerem da Sentença Proferida: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

SE NT ENÇA 

Processo n.• 8.12S/07 
Autos do : Susponsfio dos Direi tos Poltllcos por 
~ndonaçllo Criminal 
Róu&: João Nascimento da Gama, Csllo Barbosa Dantas, 
Luiz Carlos Rodrigues Borges, Erlvaldo Braga Fonseca 
Maycon doa Santos Rodrigues e Joaclllm Figueiredo Be,; 
Ahmc d. 

Vistos, ele ... 

A Conslítuiçao Fed~ral . em seu art. 15, inciso 111, 
prevê a suspensao dos direitos polilicos. em caso de 
coodena.,.,o criminal transitada em JUigodo. No caso os 
eleitores supra citados. foram condenados, por senl~nça 
C<lm•naltransltada em julgado. 

Assim, suspendo os direitos polllicos dOs 
condenlldos relacionados, pelo tempo da dura90o da pena 
considera11do ~· normas que disciplmam · a aplicação dÔ 
d1spos1o nos artigos 71 à 61 do Código Eleitoral. Preencha-se 0 
FASE no códi?o 337. Publique-se. Registre-se. Arquivem·se. 
Macaoé •. 24 ee outubro de 2007. Elayne da Silva Ramos 
Cantuârto Koressawa · Juiza Eteítoral da 2' Zona de Macapá. 
E. para que chegue ao conhecimento de todos, expede-se 0 
pre sente Edital que será aii~ado no Cartório Eleitoral da 2'. 
Zona de Mncapã e publicado no Diário Ofidal do Estado. Dado 
e passado nesta cidade de Macapa, Cap~al do Estado do 
Amapá, aos 24 (vinte e quatro) dias do.més do outubro de deis 
mil e sole. Eu: ........ : ..... .. Aiysson Patrick Campos França, 
Chale do Cartór1o Eleaoral da 2'.Zona, conferi e subscrevo. 

IA K'ORESSAWA 

CAR'l'ÓRIO ELEITORAL DA 2" ZONA - MACAPÁ 

Edit<~l n.'186107 

Prazo de 05 dias úteis 

A Ora. ELAVNE DA SILVA RAMOS CANTUÁRIA 
KORESSAWA, MMa. Juiza EleHoral da 2" Zona. usando das 
att lbuiç6es que lhe são conferidas, etc ... 

f'AZ SABER. a todcs quantos virem D presente 
EDITAL ou dele conhecimento tr•etem da Sentença Profen:Sa: 

SENTENÇA 

Proceuo n.• 0130107 
Autos de : Suspo115.io de Inscrição por lnter<liçto 
Réu: Edinoia Gomos dos Santos e Michel de Souza. 

Vistos, etc ..• 

Edlnela GomO& dos Santos, qualificada 
nos autos, teve sua interdiçao tlecratada pelo Juiz da 1' Vara 
de Familla, Orlaos e Sucessões da Comarca de Macapá, por 
sentença profe rida em 10/0412007. 

Michel de Sou.ta. quallficado nos aulcs. 
teve sua interd~o decretada pelo Juiz da t ' Vara de Fami5a 
Orfàos e Sucessões da Comacca de Macap~. por sentença 
proferida em 11/1212006. 

Relatei. Decido. 

A Constiluiçao Fedoral, em sou art. 15, 
inciso ll. prevê a suspensão dos direitos polilicos. em caso de 
IncapaCidade civil at>soluta. No caso, os ete~otea supra citados, 
foram dftos como lnwrditos per sentenças ptofericf9s ~m 
10/04/2007 e 1111212006. pela 11 VarB de Família, Ortãos e 
Sucessões da Comarca de Macapá. 

Assim, suspendo co d•reijos polllicos dos 
interd•tadO$ Edlnela Gomes d09 Santos e Michel de Souza, 
relacionados pelo tempo de duraçâo da lnterdiçâo. 
considerando as normas que disc.;iplinam a aplicaçao do 
disposto nos artigos 7 1 à 8t da Lei n.• ~.737/65 do Código 
Eleitoral. 

Praoncha-se o FASE correspondente. 
Publique-se. Registre·se. Arquivom-S<J. Macapá. 29 

de oului:>ro de 2007. Elayne da Silva R~ mos Cantuãria . 
Koress~wa • Juiza Ele~ora! da 2' Zona ele Macapá. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos, cxpede·se o presente 
Ed~al que será afocado no Cartório EleltOfal da 2' . Zona de 
Macap3 o publicado no Diê<io Of.cial do Estado. Dado e 
passado nesta cidade de Macapá, Capital do Est.OO do 
Amapá. aos 29 (vinte e neM:) dias do mes de oulubrO de dois 
mi e sete. Eu ........ .. ....... Fábio Rodrigues de Carvalho, Chete 
do Cartório Ete:itor:.l da ~ Zon.a. conferi e subsecevo. 

IA KORESSAWA 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 2• ZO:MA - M.ACAPÁ 

Edital n • 218/2007 

PRAZO: 06 dias 

A Ora. ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUÁRIA 
KORESSAWA. MMa. Juiza Eleitoral da 2' Zona de Macapà, 
usando das atribuições que lhe s~o conferidas ele ... 

FAZ SABER, a lodos quantos virem o presente Edital 
ou dele conhecimento l iverem, em cumprimento ao dispcsto no 
artigo 2' do Provimento n.• 002197-CREIAP, dando ci~ncia aos 
Interessados. que os eleHores relacionados abaixo. terao seus 
tllulos cancelados. em vlrtude de falecimento, para que. 
quorcndo, apresentem contestação no pr3Zo do 05 (cincc) 
d ias úteis . Cancelamento de lnscriçllo por Faleclrnênto. 

Pág. 12 

Proc. n.• 817012007 
Eleitor 

. 
Seçao IMCricão 

~!!fl8r SJ.Iva de Paula 467 32749701384 
Francisco Raimundo Louro 
Feitosa 481 39110380795 

Ruben a Klevei'$Or\ do Paula Lima 396 3037222534 
Mareio Holeno oamascono dos 

091 2637762505 Passos 
rubilar ~ ~v.a Sulxas 3153 -!.2~~~ 
i§!iiano Torros do Souz.a 359 5094922550 

l Joee.!Y_ So115a Suares 383 3027342518-
~-n F~r!!!!r-J doa SaniM 481 2?25178t30f 

E pata que. cl'leguc ao conheeim;nto de lodos, ~ede.se o 
presente Ed~al que será afixado M Cartório Eleitoral da 2' 
Zona de ~capâ o ~ublicado no Diário Oficial do Estado. Dado 
e passado nesta Ctdade de Macapá, Capital do Etlado do . 
Amapá, aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de dois mil e , 
sele. Eu, ..... ; ...... ..... Fllblo Rodrigues de Carvalho, Chefe do ' 
Ca~órro Ele1tor o 2'.Zona, conf"ri e $Ubscrcvo. 

KORESSAWA 

CARTÓRIO ELF:ITORAI. OA l' 7-0"'A - MACAI'Á 

E<lit<lt n• 19312007 

PRAZO: OS dias 

A Ora. ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUÁRIA 
KORESSAWA, ~Ma. Juiza Ele~oral da 2' Zona d& Macapá, 
us~Mo das atnbuiç6es que 'he são conlerjdas etc. .. 

FAZ SABER. a tooos quantos virem o presente 
Edital ou dele conhecimento tiverem da Sentença Proferida: 

SENTENÇA 

Processo n.• 8.1t8/07 
Autos do : Roslabolocimento dos Diroílos PoiiUcDs 
Roquoronlo: Francisco Carlos Teixeira 

VIstos, etc ... 

O requerente fol condenado pelo Juizo das V;;ras 
Criminais da Comarca de Macapá, a pena pcivaliva de 
liberdade. As~i •n, como efeito direto da condenaçjo cciminal 
defttlltiVa. llvatam seus direitos polit!C.OS suspensos. nos 
termos do art. 15, 111, da Constituição Federal 

Cessado o cumprimento das suas penas 
requerem, o teor do arl 52 e parágrafos da Resolu<;ao n•: 
21.538/2003, o restabelecimento dos seus direitos pôlitic()S. 

No coso do requerente, os efeitDs da coodenaçâo 
findaram, conforme se <lepr~nde cas cópias dos 
documentos de fls. 04. 

Em lace do exposlo, como o requerente 
FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA niio cumprem penas 
outras que en$eíem a permanência das restrlçóes, OEFIRO. 
com supedãneo no art. 15,111 da Constlu;ç.,o Federal e no 
art. 52, . cepvt e § 3°. da Res. 2 '1.538/2003, O$ sous dire~os 
polf~ros. e dotermlno a imediata inclusão do oód\go FASE 
respeclivo, que rlllJularizará suas <eslriçóes. 

Scrn cu::ttas. 
Arquivem-se os aulos definitivo 
Publique-se. Registre-se. lnlime-se. M•cap~, 12 de 

novembro de 2007. Elayne da Silva Ramo,; Cantuária 
Koressawo - Juiza Eleitoral da 2' Zooa d8 Mac;apâ. E, para 
que chegue ao conhecimento de IO<!os, expede-se o presente 
Edaíll que será afixado no Cartório Eleitoral da 2' Zona de 
Macapá e publicado no Diãrio oficial do ostado. Dado e 
passado nesta cidade de Mzcapã, Capital do Amapá. aos 12 
(doze) dias do mês da novemblo de dois mil e sete. 
Eu ....... ...................... Fábio Rodri gues de Carvalho, Chefe 
do Can6rio Eleitoral da 2• Zona, conferi e subscrevo. 

~NTUÁRI KORESSAWA 
ralda 2' Zo o 

CAilTORIO ELf.ITORAL DA 2' 7-0NA - MACA PÁ 

Edital n• 20412007 

PRAZO: 05 d ias 

A Ori\. ELAYNE OA SILVA RAMOS CANTUÁRIA 
· KORESSAWA, MMa. Juiza Eleitoral da 2" Zona de Macapá, 

usando <las olribuiçõos que lhe são conferidas ele ... 

FAZ SA13ER, ~ todC>S quontoa vlrom o prosen\e 
Edital ou dole conheclmento tiverem da Sonlença Proforida: 

SENTENÇA 

Prcxeuo n.• 8.119/07 
Auto& da : Rost.aootoci-nto dos Olrottool PoUUeoto 
Requerente: ,JAIR NUNES DE MATOS. 

· Vistos, otc ... 

O requerente lei condenado pelo Juizo dos Varas 
Criminais da Comarca de Macap~. a pona privativa de 
liberdade. Assim, como ele~o direto <la con!!enaçao criminal 
defínit.va. ti"eram seus direitos potlt.icos suspensos, nos 
termos do art 15, 111. da Consthuiçllo Federal. 

cessado o cum" !'lmento daa suas panes. 



Macapá, 12.12.2007 

reque~em. o teor do art. 52 e parágrafo$ da R~oluçlo n' 
21.53812003, o restabelecimento dos seus dintitos poliucos. 

No CA$0 do req<J""'nto. os efe<to1 da eondonaç!o 
findalllm, confotme ee depçeende das oópias dos 
documentos de fls. 03 e 06. 

Em faee do expoeto, como o requerente JAIR 
NUNES DE 'MATOS, n3o cumptem Penas outtu QV& 
ensejem a permal\6ncaa daa r~&a, DEFIRO, eom 
Supedéneo no aR. 15,111 da Constrtuiçlo Federal e no art. 52, 
caput e§ 3'. da Re; 21.538/2003, os seus doreítos polltocos, 
e delermlno a imediata lnclusiiO do código FASE r&aPedJWl, 
qoo regulari.z.arã suas restrições 

Semçustas. 
Atqurvem-se os autos dafíni!Jvo 
Publique-se. Regostre-a&. Intime-se. Maçapà, 14 de 

novemboo <111 2007 Elayne da Silva Ramos CV.tu,rla 
Ko,.....sawa - Julz.l Eleitoral da 2' Zo~a de Macspa E, para 
Que ct>egue ao conhecimento da todos, expede-se o presente 
Edital que será eiiXadO no Cartório El\'litoral da 2' Zona de 
Macap4 e publicado no Diário oficial do estado. Oado e 
pasSado nesta cidade de Macapá, Capital do Amapá, aos 14 
(quator.te) dias do mês de novembro de dois mll e sete. 
Eu .... -··· .... ... . .. Fâbio Rodrigues de Carvalho, Chefe 
doCa ri lelloral da 2' Zona. oonfefi e subscrevo. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

POKTARlAS 00 OIA 26 Df. NOVEM BRO DE 2007 

N. • 19136/2007-GP - P.A.N.• 00958912007-SG - I -
CONCEDER, exccpdonalnlente, suprimento de 
fundos em nome da Doutora Tl.IINA LUIZA D 
.ALMEIDA GOMES DOS SANTOS SOUSA, Juiza 
de Direito l>iretora do Fórum da Comarca de 
Vi tória do J ari, até o valor de RS 4.000,00 (quatro 
mil reais), llestinodos a cuslear despesas pequenas e 
de pronto pagamento. 11 - A despesa deverá ser 
empenhada oas Fontes de Recurso 101 e/ou 107, 
Programa 02. 112.02.162.6530.0.00, oo Elemento de 
Despesa 3390.30 - Material de Consumo, o valor de 
R$ 3.000,00 (trétl mil reais); no Elementll de De*pua 
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
f' lsica, o ' 'ator de RS 500,00 (quinhentos reais); e no 
FJcmcnto de Despesa 3390.39 - Outros Serviços de 
Tcrcelros - Pessoa Jurídica, o valor de RS 500,00 
(11uinb.eotos reals). UI • O suprimento concedido 
deverá se.r aplicado dentro do pru.o definido no 
item lV desta Portada. IV - A suprida deverá 
1presentar Prestação de Contas até o dia l8/ l 212007. 
V- A suprida ficarA responsável até que a Prestação 
de Contu do valor recebido, por Elemf nto de 
Despesa, junto ao Deput.arnento de Contabliidade e 
Finanças, com a devida apredaçAo da Assessoria 
Técnica de Controle Interno do TJfAP. seja 
ap•·ovada por esta Presidê.nc:la. 

N.• 19137/2007-CP - P.A.N.• 009605f2007 - SG- I 
CONCEDER, c.mtafáter ex.cepcional, suprimento de 
fundos em nome do Doutor V ALCI.R MARVULLE, 
Jult de Dirclto Diretor do Fórum da Comarca de 
Laranjal do Jari, até o valor de R$ 4.000,00 (quatro 
mil reuis), destinados a custear d~esas pequeUJIS e 
de pronto pagamento. 11 - A despesa deverá ser 
empenhada nas Fontes de Recurso~ 101 e/ou 107, 
Programa 02.122.02.162.6530.0.00, no Elemento de 
Despesa 3390.30 - Material de Consumo, o valor de 
RS 3.300,00 (três mil e trezentos reais); e no 
Elemento Despesa uo Elemento Despl!Sa 3390.36 • 
Outros Serviços de Teruiros - Pessoa Física, o valor 
de RS 700,00 (setecentos reais). m · O 5Liprimento 
concedido deverá ser aplicado dentro do prazo 
de!inldo no Item IV dest-a Podaria. JV - O suprido 
deyerá apresentar Prcstaçlo de Contas até o dia 
18/1112007. V- O suprido ficará rt$J>onsánl até 
que a Prestação de Contu do valor recebido, por 
Elemento de Dtspe.sa, j unto ao Departamento de 
Cootabili~de e Finanças, com a devida apreciaçJo 
da Assessoria Técnica de Controle Interno do 
TJ/AP, seja aprovada por e1ta Presidência. 

PORTAR!" DO DIA 17 Df. NOVEMBRO DE 2007 

N." 1914112007-GP -CONVOCAR, ad referendum 
do Pleno Administrativo desta Corte, o Doutor 
CONSTA~TINO AUGUSTO TORK BRAHUNA, 
Juiz de Direito de Entrância Fhllll da Co11UU'ca de 
Macapá, t• na ordem de antigüidade dos 
M agiilradoll, p11ra substituir o Desembargador 
HONlLDO AMARAL DE MELLO CASTRO, no 
perieldo de 26 de novembro a 17 de dezembro de 
2007, conforme estabelccicio 110 art. 1•, §§ t• e 2", da 
RESOLUÇÃO N." 42712006-TJAP (alteraç!o do 
Regimento Interno). 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORT AlUAS DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2007 

N.• 1917412007-GP ·DESIGNAR o Doutor NlLTON 
BlANQUlNl FlLRO, Juiz :de Direito Substituto da 
Justiça do Estado do Amapá, para responder pela 
Vara do Juizado Especial Norte da Contare. de 
Macap6, no dia 03 de dezembro de 2007, 
dispensando-o, oo referido dia, da designação 
constantE> da PORTAIUA N" 1894212007-GP, dt 
17/10/2007. 

N. • 19176/2007-GP ·DESIGNAR a Doutora NELBA 
DE SOUZA SIQUEIRA ALMEIDA, Juiza de Dlrelto 
Substituta da Jusliça do Euado do Amapá, para 
responder pela Vara do Juú.ado Especial Cível e 
Criminal da Comarca de Santan:~, a partir de 03 d~ 
dezembro de 2007. 

N.• 1917712007-GP - UESJGNAR o Uoutor FÁBIO 
SA.YI'ANA OOS SANTOS, Juiz de Direito 
Substituto da Justiça do Estado do Amapá, para 
rt$J>ondcr pda 2' Vara de Família, Orfãos e 
Sucessões da Comarca de Maeap!, a partir dt 04 dt 
dezembro de 2007, sem prejulw de sua deslguaçio 
anterior. 

N.• 19185/2007-GP - P .A.N.• 009244/2007-SG - I -
DlS.PENSAR, a pHildo, o servidor GLEIDSON 
ABUD FERREIRA, Analista Judiclário, Área 
Judiciária, do Qu.adro de Pessoal PermllnenJe da 
Comarca de Laranjal do Jari, lotado na 2" Vua de 
Compelênci~a Geral daquela Comarca, da função de 
substituto eventual d11 titular da fuução de confiaoçe 
de Assistente Judiciário, da Var8 onde é lotado, no5 
termos do artigo 45, Inciso l, da l..ei Estadual n• 
OO~ti/93, com efeltos floancciros a partir do dia 19 de 
novembro de 2007. .n - DESIGNAR a servidora 
EDNA CRlSTINA DOS SANTOS PEREIRA, 
Técnico Judicijrio, Árta Judiclárla, do Quadro de 
Pessoal Permanente da Comarca de Laranjal do 
J ar i, lotada na 2' Vara de Conapet~ncia ~ral da 
CoJDJirea de Laranjal do Jari, para substituir a 
titular da funçlo de coufunça de Assistente 
Judiciário da Vara o11de é lotada, nos seus 
ltnpedimtntos legais e eventuais afastamentos, nos 
tl'rmo~ do art. 48 e parágrafos, da Lei E$tadual n.• 
0066/93, com efeitos financeiros a partir do dlil 19 de 
novembr<) ~~~ 2007 

PORTAIUAS DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2007 

N." 19193/2007-GP - - DESIGNAR o Doutor 
GLAUBER DAl'IITAS REBOUÇAS, Juiz de Direito 
Substituto d a Justiça do Estado do AmJlpá, para 
au~liiar nas 1' e l' Varas Cr-iminais da Comarca de 

dispensando-o da lleslgnaçllo consranta aa 
PORTARIA N.• 19053/2007-GP, de 07/ 1112007. 

N.• 1919512007-GP- DESIGNAR o Doutor NILTON 
BlANQUINJ FILHO, Jul:.l de Direito Substituto da 
Justiça do Estado do Amapá, para auxllisr na Vara 
do Tribunal do Júri da Comarca de MJ~Upâ, a 
partir do dia OS de dtzembro de 2007, dispensando-o 
da designação constante da PORTARIA N" 
13942/2007-GP. de 17fl0/2007. 

N.O 1919712007-GP- P.A.N." 009839/2007 - SG - 1 -
CONCEDER fêrias regulamentares, relativas ao 
exfrclcio de 2007, ao servidor ANANIAS DE SOUSA 
MATOS, ora à llispos.içAo desta Corte, ocupante do 
cargo em comísdo de Assessor de Gabinete do 
Desembargador GILBERTO Ph"'lllEIRO, a serem 
usurrufdas no período de 07 de janeiro a 05 dfl 
revt-rciro de de 1008, nos termos do art. 90, da Lei 
Estadu~l n.• 066(93. 11 - DF.SIGNAR o servidor 
PAULO SÉRGIO PEREIRA DE LIMA, ora à 
disposlçlo desta Corte, lotado no Gabinete do 
Desembargador GILBERTO PINHEIRO, para 
snb•'iihdr o servidor referido no ltent anterior, no 
perlodo de 07 de janeiro a 05 de fevereirO de 2008, 
nos termos do art. 48 e parágrafos, da Lei Estadual 
N."0066/93. 

PORTARIAS DO DrA OS DE DEZEMBRO DE 2007 

N." J9201/2007-GP - DESIGNAR o Doutor NAIF 
JOSÉ MAUÉS NAIF DAIBES, Juiz de Direito 
Subslltuto da .Justiça do Estado do Amapá, para 
auxiliar na Vara do Juizado E!iptdal Ce.ntral da 
Comarca de Maupá, a partir do dia 05 de dezembr-o 
de 2007. 

N." 19210/2007-G.P - DESIGNAR o Doutor 
GLAUBER DANTAS REBOUÇAS, Juiz de Direito 
Substituto da Justiça do Estado do Amap,, para 
auxiliar na 4' Vara Clvel c lit ? ::ozenda Pública da 
Comarca de Maupá, no dia Cl5 de dezembro de 
2007, sem prejuizo da designa;;ào ~·v: '· tt d/a 
PORTARIA N."1919312007-CR, de 04i1U~O':. 

Pãg. 13 

Desembargador ACO.STINO Sfl.. ~~UNIOR 
_frt.si;%~ 'I 

GABINETE DA PRESJDtNCIA 

PORTARIAS 00 DIA %8 DE NOVEMBRO DE 1007 

N,• 1915712007-GP - P.A.N,O 009367f2007 - SG -
OFICIALIZAR a designaçAo do servidor 
HAROLDO DA GAMA ALVES S.EGVNDO, 
Técnico Judiciário, Ár~a J'udlclária, do Q1111dro de 
Pessoal Pumauente da Secretaria do Trlbun.al t d.as 
ContuC11s de Macapi e Santana, lotado na 3• Vara 
de FamDla, Órfio• e Su«JS6tl da Comarca de 
Macapá, para 1ubst1tuir a titular da fu.nçio de 
confiança de At;sislente Judiciário da Vara onde é 
lotado, .no perlodo de U de novembro a 11 dr 
deumbro de 2007, uos termos do an. 48 e 
par,graros, da Lei.E&tadual n." 0066/93. 

N.• 1915312007-GP - P.A.N." 00947012007 - SG -
EXONERAR , a pedido, o servidor MANOEL 
FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO, Técnico 
Judiciário, Área Judittúia, do Quadro de Penonl 
Permanente da Seaetraria do Tribunal e da$ 
Comarus de Mltc.apá r Sa.ntana, do cargo em 
comimo de Chefe de Secret~~rla de Oficio J udicial 
da l" Vara Cível e de Fazenda Públicll da Comarca 
de Macapá, constante do anexo m, da Tabela do 
Grupo de Atividades ele Confiança .Tu.dlc:iária -
TGACJ, código 1013, Nlvtl CDSJ-3, da Lel 
J!:stadual n.• 090712005, n.os termos do art. 45, inciso 
U, da l.el "Estadual n." 0066193, com efeitos 
financeirros a partir de J" de dezembro de 2007. 

N." 1916612007-GP - P.A.N." 00650412007 - SG • 
OFICIALIZAR a demgn.açlo do servidor 
EDENfV ALDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA, 
Analista Judiciário, Área Judlti,rla., do Quadro de 
Pessoal Permanente da Secretaria do Tribun.al e du 
Comarcas de Macapj e Saotua, lotado ua Diretoria 
do Fórum da Comarca de Macapi, p ara substituir a 
t!tulHr da CunçAo de confiança de Chefe do Depósito 
Público da Fa:undl.nha, no periodo dt 02 a 31 de 
julho de 2007, nos termos do art. 48 e pàrágrafos, da 
Lei Estadual n.• 0066/93. 

N." 1916712007-GP - DESIGNAR o Doutor 
RERALDO NASCJMEN1'0 DA COSTA, Juiz de 
Dlrelto Substilnto da Justiça do Estado do Amapá, 
para responder pela Vua dó Juizado Especial Norte 
da Comarca de Macapi, no dia 30 de novembro dt 
2007, sem prejuízo de sua desiguaçio anterior. 

PORTARIA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2007 

N." 19171/2007-GP - Protocolo N." 009824/2007 -
DESIGNAR o Doutor LUIZ NAZARENO BORGES 
KAUSSELER, Juiz de Direito de Entrlocia Plnal da 
Justiça do E!tado do Amapá, para conduzir os 
trabalhos da 7~ Jornada da Justiça Itinerante 
Flu\1al • Regjio do Bailique, no período de 02 a Oj. 
de dcxcmbro de 2007, e funcionar, dnran~a 
ltinerànda, como Juiz Auxiliar das Varas de 
FamiUa, Órfllos e Suce~~es, da Vara de Medlaçilo e 
Coneiliaçlo, das V81'll$ Crimiu.ais, da Vara da 
Infância e da Juventude, excluindo a competência 
para adoçllo e das Varas Clveis e de Fnend11 
Pública, tod11 de Macapá. devendo, caso denagre 
algum procedimento da compdenri• dessas Varas 
durante a jornada, provklenclu en~lllllihamento à 
diilrlbulçilo, no primeiro dia útil, após o retorno, 
dispeosa.ndiH>, no referido perlodo, da designaçilo 
constante da PORTAIUA N" 1893612007-GP, de 
17/l0/2007. 

RECOMENDAÇÃO N' 00212007 

Dlspk sobre bomologaçlo de acordos 
para fias de coaslgnaçlo em !olba de 
!*gamento de sen·idores públicos. 

O ~mbargador RAIMUNDO V ALES, 
Co"egedor-Gertll th JIU/4• do Est•do tio AtMp4, no 
uso das atribuições que lbe slo conferidas pelo 11rt. 
30, Inciso 11, do Regimento lattrno do Tribunal e art. 
4", inciso JJ, do Regimento Iatemo da Corregedoria. 

Considerando a exbtfneia de lqtislaçll.o 
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federal que regula os de:sco.ntos obrigatórios, por 
imposlç.lo lef:al ou decis.ão judicial, incidentes sobre 
a remuneraçlo e proventos de servidores póblicos, 
bem como a consignaçllo em folbn de pagamento n 
favor de tercei ros, mediante autorizaç~o do servidor; 

Considerando que as averbações para 
descontos obr iga tórios (legais ou judiciais) c para 
consignnçócs fncullalivas se sobrepõem c nllo podem 
ultrapassar 70% (setenta por cento) dos rendimentos 
do servidor. 

Considerando que as avc:rbaç~s para 
descontos obrigatórios (legais ou judiciais) têm o 
poder de expurgar do contracheque averba çJo 
r .. cullaliva anterior. 

Considcnmdo que é poder-'.lever da 
CÔrrcgctloria-Gcr:ol, pelo principio da r .zoabllldade 
e necessidade de regulamentaçlo da Justiça de 
Primeiro Grau, nos termos do Art. 30, inciso 11, do 
Reg imento Interno do T ribunal de Justiça, a 
expcdiçllo de Recomendação aos Joíws do EstAdo, 
sempre que necessária às adequações do sistcmu c 
aprimoramento \111 prestação jurisdicional no 
Estado; 

Considerando, ainda, o pedido de providência 
contido no PA. n• 9934-SC; 

RE S OLVE 

Art. 1•. RECOMENDAR aos senhores Juius 
que, 0115 decisões e nas sentenças homologatórias ele 
11 cordos judiciais ou extrajudiciais, r essalvados 
alimentos, sejam critcriosamcnte observadas as 
regras do nrt. 45, da Lei Federal n• 8.JJ219() c do 
l)e(rcto Federa l o' 4.961/04, relativas a descontos 
incidentes sobre contracheques de servidores 
públicos federais, subsidiariamente aplicadas aoR 
estaduais, especialmente aquelas que possibilitam 
consignações em folha de p.agamento a favor de 
terceiros por autorização do servidor. 

Art. 2". RECOMEI'wl>AR também q~ 
mandados ou expcdiçntes para cumprimento da 
dceõ,llo homologatória de que trata o artigo anterior, 
sej a expressamente infor mado ao órglo empregador 
o seguinte: 

I- a natureza da consignação a ser registrada; 

11 - que o desconto facultativo d everá 
rcspcHnr ll margem de consignnçllo do servidor; 

U I - q ue, nilo t\avcndo margem paru a 
consignação facultativa homologada, o dcgeonto 
deverá li guardar e111 fila de espera, até que possa ser 
implementado aa folha sem ofensa ao limite Ieeal 
consign~vcl, preservando descontos anteriormente 
autori:zados pelo funcionário; 

IV- que a implcmeittaçio imediata ou futura 
da consignaçllo deveri ser informada ao Julw 
executório pelo órgão empregador. 

ArL 3". Esta RecomendaçAo entl"ll em vigor oa 
data de sua publicaçio, revogadas as disposições em 
contrár io. 

Publique-se. 

Cumpra-se. 

Maca r:<, 11 ~~dezembro de 2007. 

ATAS D'E Rt!GlSTRO I!E PREÇOS N.': G45/l007·TJAl' 

V•li<l"'-'e: 6 (•ci<) IIIC5CS 
A Presod6ncia do Tribunal de 1ustiça do Estado do Anll!l5. c:m 
cumprimento •o disposto no art. LS da Lei Fod=l o.• 8.666.'!13, 
R=!~ n• 04SJ200S-TJAP, Pregão n' 02212007-TJAP, Processo 
Adminis1rati110 n• 219812007-TIAP, toma público o cxlr.ltO da Al3 de 
Rcgbtro do ~ooços, dos objdos sbaixo r<loc:oMdO.., com s\W 
cs ccifielçú~ c rorocce<lor. . . 

ESA Rf.CISTRADA: Ninao c!<> Br•dl Automóveis Lida 

~-----------====~~---·----
Cr-óP~I : 0~.104.1171000 1 -76 

t I VALOR 

~uJ MOI<o.'modclo ,'J----O=nJ-ET-0----~-ii-Rf~·~G-tS-T-IlA_D_D·C-{ 
1 ,_. -----,jvelculo automotor lip 
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l ~ ~~ENTAÇÃO) no 
i=n~Scntre O lcm), 4 (quatro) po<W, a 

()9. • medeio 200712008, mo1 

2007n008 ·0 .,. supcrior,c:o 
:qui~os originais d 
iibrico, sem adapliçcla, 
emais IC<SSÓ<ÍOS tltigid 

jpcln CONTRAN. 

ATAS OE REC!STRO DR PREÇOS N.' : 04612007-TJAP 

V•lidade: 6 (seis) meses 
A Presidência ào Tribvoal d• Jusl~ do Esttdo do Amapá, an 
cut1)lriiTICIJ(o ao disposto oo art. U da Ld Federal n.' 8.666193. 
Rescluç.'lo n' 04812005-TJAP, Prqlo n• 022/2007-TJAP, Processo 
Adminisuoti"' n• 21 98/2007-TJAP, tom.1 público o .. ,,.lo da Ata de 
Rq;islro de Preços, dos obja a• abaixo rolaoio .. dos. <:<>m suas 
es ocif~.~!~ cfomcccdor: ,,.. - ----.-.. 

I!:MI'R"ESA REGISTRADA: Auto moto · Autom6vtis e Moto:J] 
Anup' Ltda I 

·- ~ - - ----=---· - -~·-

CNPJ: OS.695.036/000 I-SO ! 

OnJETO VALOR 
' RF..GISTRAOO 

36..SOO,OO 

.-ac·· 
Dcl. Nlho~n'~rdt IIJ(OUCCiow 

ATAS DE REGJS"l::: PRf:ÇOS N.': 04712007-TJAP 

v~lidacc: 6 (seis) mc:scs 
A Prc:sidàloia do Tnõu!141 de J"'tiço do fsuclo do Amepé. em 
cumprimento ao disposlo no Mt. lS da Lá Fcd;rel o.' 8.666.193, 
Rcso~ rf 048n.OOS·TJAP, P,...ao n• 02212()()7. TJAJ', Processo 
AdminiSln>ti"" n• 2 t98/2007-TJAP, ..,..,. públlco o ~lr.llo da Ala ele 
Regisüo de ?n-ços, dco objetos ~blixo r<lacior..Jdos, c:oru suas 
espcc.lficacõ~CS. e fomec<:dcr. 

i----· ....,.._----·=-' ==: • 

I!:MPRI::SA REGISTRADA: 8<1ral Vtlcuto• l.td• 
---· ..•. 

CNPJ: 34.862.97910001·29 
.. .. 

ltm}~t rmrcJ.'mod.::lo OBJ6TO RE~~~~~oo 

I 
~ 

.Veiculo aülol))()IOr, novo (< 
l'm), 4 (quatro) porw, ano 

IFia~tfnoFirt modelo 200712008, moto 

05 
I.O,com "''UÍJ"IIl1:tllo 25.900,00 
originais de flbrica. 'en 

2007!2008 pcbPbçõcs, ç d:mai 
fi.....OriOJ uigidos pd 
(<:oNtRJ\N 

EMPRESA REGISTRADA: U.tral V<lcolo• Ltda 

CNPJ: 34.862.979/0001-29 
~..,-~;t==:.-=o-~"T-"''""~·=,.==----- I 

U
. o fiati\JnoFi 

, ,~-
,1 

OBJETO 

EMPRESA RJ::GISTIV\OA: lktral Vtlculot Ltda 

VALOR I 
1\EQISTRADO 

28.10-~,00 
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A VISO DE ADlA!\IENTO DO PREC-\0 ELETRÔNICO !\' 
00611007-TJ.IJ' 

A Pre•id•ncla do Tribunal de J•nlça do Estoulo do Amapf, e ale 
Prqoclro, dtsiguado atra v& da Portar-lo n• 16.US/2006-
CADIPRES. de lO de maio de 2006, levam ao conhccimon10 dos 
intcrcssw:fa. qu<, na fonna da Lci a• 10.510, de 17 de Julho de 
1002 c Rcsolu~o n' ~ 1/lOOS.. TJAl', tom oplic:.çõo subsidiaria.~, 
Lei Fcdernl n• 8.666/93 e suas alterações posteriores, que o Prq,lo 
Elctr6olco do tipo menor pn:ço, que \em por objeto o Rl:."CISTRO 
DE PREÇOS, PARA EVENTUAL AQUlSIÇÃO 011: 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme o Ane.o I do 
presente tdital, cuja data de rçal.i;gçiio cst;>VU marcada r.:~n~ O dio 21 
.12t..JltZJ' .... '1000 DE 2Qli7,_~WL em virnldo d:ls 
modilicaçõas que S<l flzcmm nee~as .no c:diul. fica coon a dota <lc 
sua abenura adiaú:l pora o dia 18 DE DEZE~íBRO DE 2007, às OY 
horas. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: no endereço ele1l0nico ocima 
INFORMAÇÕES: pelos tdcfOOC$ (On96) 3312 ·3338 dos 07:30 4 
13:30 c da$ ts:JO bb 17:30h. 

Maapf-AP, li de dtnmbro de: 1007. 

Dtl. NI LTON PEREr .11 ~ELOS 
• Presldtatcd~~~'l~ 

TRIBUNAL PLENO 

U .\il.A...O E .! !J !. G A.M _nn 

De ordc111 do E•cdentíssimo SenhM Do:sc::mbargador 
Agn<linu Silvério Junior, Presidente do Tribuno! Pleno, fuço 
ciente n rodO!' os interessados c •os que virem o pr*n~ 
EDITAL, ou dele conhecimento tiverem, que no d ia 19 
(dr2•non) dt dtttrnbro de 2007 (quarta-feira), h 08 
(oflo) horas, ou em sessão subseqüente, no edificio sede do : 
TJAP. sito na Rua Genernl Rondun. n• 1295, esquina com o 
Av. FAB. Bairro CCllml, na sala de scssõc;; do Plcnllrio, 
rcaliz>r-sc-ô a 239 ' Scss~o Ordinária parQ julgamento dos 
segui n1cs feito~ e doqu~les apresentado< em onc:ro. 
indcpcndcnlcmcnl~ de publictlçào: 

h npclmntc: 
Advogado(: 
Informante: 

R o imundo Mendonça de M oum 
Ano M:ugorida Marques Fascio c ourros 
Presidente do Tribunal de Justiça do Est.ado 
do Amap;l 

Relator: Desembargador Luiz Carlos 

MANDADO OE,.SECURANÇA 1'\• 1108/lOO.~ 

tmpetmnle: Max Gonçalves Alves Júnior 
Advosado: ·Mauricio Silva Pereira 
Informante: Prefeilo do Município de Colçocne 
Relato;-: •. ·~onhargàdor b.(z Carlos 

.M<.\.~PI\DQ I) E SEGUBANCA !'!" ~ 
I mpctranlc: Arthur Cezar de Sousa Oliveira 
Advogudo; Mauricio Silva Pereira 
lnlomlnnlc: Prcfcitu Municipal de Calçocne 
Rclrotor: Desembargador Lui~ Cnrlos 

M..a!i.l>.j\O~!JRANCr\ N' ).1~ 

Impetrante: CÂMARA MUNICJI'AL DI:. SANTANA 
f'rocurutlor. Gcrônimo Acácio da Silv~ 
lnfom10n1c: Prefeito Munici!'!ll de Santana 
Relotor: Desembargador Mário Gun)•ev 

111ANO_A[)O DE SEGURANCA r;• li l§/2007 

Impetrante: José Maria J>icanço de Souza 
Ativogodo: Rúbin Rog<rio Madureira de Souza 
lnfonnantc: Govemndor do E.<12cln do Amapü 
Relator: Desembargador C:1nno Antônio 

M.AtiDAP.Q DE SEGIJRANCA N' Ul.OaD.!!l 
hnpcltMICS: Alan a~maque da Silva e OutroS 
Advogada: Arlete Maria Tavares Franco 
lnfonnan1e: Governador do Estado do Amapá 
Relotor: l)escmbu;gador ltalmundo Vales 

~JWA.Il..Q.Q.E.S!;:GURANCA N" lll8/2007 
hnpetnlnlcs: Morilza de Souz., Palmcirim c Outros 
Advogado: Dcfcnst>r Público 
lnfonnanlé: rrcfcito do Município de Cnlçocne 
ltclator. Desembargador Luiz."C:ulos 

M.Ú~O,\DO OESt:<i.URANÇA N"lll5/2007 

lmpclnmto:: Raimundo William Nay Worrcl 
Oaniellu Pereira Nascimento Advogada: 

lnfon11an tc: Secretdrio de Adminiso-nção do Estado 
Amapá 

Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro 

Maca)):!, l l de ~~o o.k 20~

JosE ltam~ncha 
Diretor .J~ Secretaria do Tribunal Pl~-nn 

&CÃO ÚNICA 

MOVIMENTO E§TATISTICO 

fSOYEMBRQ DE 2001 

(DADOS COLHIDOS ATé 30/11/07) 

I • PROCESSOS DEVOLVIOOS PARA REDISTRJBUJÇÀO 

. ESPÉCIE 

NADA CONSTA 

NÚMERO 
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MÁRIO GURTYE\1 
-

RTO PINHEIRO Gll8E 

LUIZ C 

CARMO 

EDIHAA 

- -----
ARLOS 

ANTÓNIO 

DO SOUZA pu 
AOO$TlN 

NOOVALfS 

OSIL~RIO 
-

11 ·PEDIDOS DE VISTA: 

NADA C~ .. 
NADACO+ISTA 

-
NADA CONSTA 

NADA CONSTA 

NADA CONSTA 

NADA CONSTA -· 
NADA CONSTA --

ES~CIE - NoMERO 
NADA CONSTA 

NADA CONSTA 

I NADA CONSTA 

-----1 NADA CONSTA 

EDINARDO SOtJZA 

RAIMUNDO VALI!S 

LA_GOSTINO SI L \'tRIO 

NADA CONSTA 

~b. lnl'ringentu 
naACR 

NADA CONStA 

NADA CONSTA 

NAOACO+ISTA 

111 ·PROCESSOS JULGADOS: 

-H' 0ECI5ÍO -

HC 1901 coohecida e concedida 
INIIine 

HC 1902 conl1ecida • denegada 
unanlme 

HC 1$33 conheo:lda e· denegada 
unllllrne 

HC 1~ conhecida t cllneO•de 
~ 

I COIVleQda • delli!g8da 
unan;me 

·---oo9-
conhecida • nltO provida 1 

un.ntme 

. 
'--

1937 ccMecidl t dlnegllda 
u~lme .. 

HC 1917 eonl1ee. e concedida 
clelmente ullllnlme -

HC 1~1 ~-denegõda 
unanlme 

HC 19:22 conhec:ida e concedida 
unanimt 

HC 

1923 1 
rs-26 

HC- l 11127 .. 

HC 1931 

.. 
HC 1934 

18 HC ;~ 

HC 1941 

I:IC 1943 

En1lq. 061 
Oed n&Ail 

~. Re;. na 
AR 

061 

Ag. neRvCr 054 

Ag. naAR oes 

IV· VOTOS PROFei'IIDOS: 

. H' ESPiei NUMiitõ 
ORDEM 

1. HC 11101 --· ... 
2 HC 11102 
3. HC 1017 -
4, Hc 1021 
5. ..C 11122 

_ _e~. _,HC_ 11123 

~ HC !92e 
f-- 8. HC \1127 

o lfC 1831 -
~? HC ~~ 

f--- 11: HC 183<1 

~.:.t-HC ~~ -
13 lfC I 1037 
14 I HC fga& 

~-~- jlilQ 

16 HC 1041 
17. HC 1D-43 

i le. AQ.RIIJ,.. 001 -=----1 
t-~~-=-I-:_

1

_.L_.=~-~ 
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c-=F.l NJ. na RI!~~ __ V!!Q!! _ -J 
C22. Ag,naA~ 065 Vogal 

r--DESEMBARGADOR MELLO CASTRO: 
L_===:._::::----"NAo::: CONSTA ____ ...J 

I 

4. 

Rr~ 81 + t--=--. --

Ag. Reg. na 
AR 

Erobatg. 
Dlcl naAA 
Emb. Oec;l. 
1101 Emb. 

~n . naAC 
Ag. na Rver 

na AR 

. 
NUMeRo- FUNçAo 

-11101 - Ymat 
1902 Ralator 
1933 ~ -
~ Rnlor 

1D - v~ 
~--Vogel 

e3i . Vcpl 

-

0151 

939---

-
--

-

-
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,.. HC IPI 

~ 15. 'H. c IQ I I&. HC 1Õ41 V I 
17. HC 100 :' v: 

~~M 
061 Rlllllcr 

AR 
~. 001 Relator 

!!.ti AR I 
mb.Oeà. 11311 Vogel 

Emb. 
I~ neAC - --

Ernt.'g OGI 

Ãg~ !!v c r ~=r: 
Oecl. nal4=R 

-'-'-'.Z.:' M.::.:.,A"-'R 065 -r-
V-DeClSOE$ MONOCRÁTICAS PROFERI!Wl: 

,.-- OESE.MBAR~GAIJO~ • TOTAl.. 

00GLASEVAHGEJJSTA 07 

MEllO CASTRO 00 

--;;-AR.o GURTYEV I 04 
- ---1 

-~un~~~ . 04 
CARMO ANTOHIO 02 

GILSERTOPIN~ROE=HOO 

EOINAROO SOUZA 03 _, ___ ,....__ - ·---.. -----== ~-- 1 
NÍlrAHnNOIIRAHUNA-jult 03 
----~~~~ I 

VI -PROCESSOS CONCW$06 PARA .tULGAMENTO: 

r DI!SI!~ MELLO CASiitO: L NADA CONSTA 

I ~M.fUOO\I~M~~ 
L..----- NADACON8TA ____I 

1. l 
2. 
3. 

6. 
8. 

Ela'tCE I 

AR 
AR 
HC 
HC 
KC -HC 

NUMERO DATA 

03G 13108107 
0&0-· 11/011107 ·-1111óe 211/11101 - ... 
111815 27/11/07 
IGee 28111/07 
11180 2811,1/07 

DESEM8AR8ADOR LUIZ CAALOS: 
esPéCie NUMERO DATA 

1, HC , -
192& 0&1~ 

2. PD -· --OIS - Ó5111/07 
3 HC 11132 05'111101 ... HC 1024 OSittm 

F·:. HC 1851 2811 tm 
HC 1~2 - 28111/07 

7. HC 1042 -- -3ÕÍI 1/07 

--- 8. AR oti8 3()(j1~7--

li. ~ 1871 xY11Ar7 
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F-.. r~:~=r.:;:::::r~~ .. --~ ' ORDEM I 
l:"= _ _!VC . _ _ oci!, 08110/07 " 1 
2. I ' AR . - .. - -- -

------- .. 059 08/10/07 ~-.3tt. ,!IR 058- l .. 21/11/07 
_4 . H_c_ _ - 1949 · · ---miio7--

- . 5. · HC I ... 1946 ~ - Z21111073 
L __ tl. 1· ~--~-~o] ---- . - -- ·-- . - - -

,--OESE·,,;BARGADOR RAIMUNDOVALES: 
NADA CONSTA - - .. - - -·--- .. - - ---- ----' 

l~ DESÉMBAAGADÓRAGOsTiNõSiuíé"'RiO:"- ~ 
NADA CONSTA · I ----- -----.--- .. --- .. - -

.•. ,JUIZ CONVOCAÍ)Õ C<iNsTANfiNO Bo<ÃHUNÃ: 
ESPÉCIE . • - . -

_NÚMERO 
007 

MS. ~ \ 3111107 
-ÃR ·-r--049 . - "26íi 1107--

-~Ãf ... - ~~~ __ : ~~~ 
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Apelante;. SINDICATO DOS SERVI!'ORES PÚBLICOS EM 
EDUCAÇAO NO ESTACO DO AMAPA- SINSEPEAP 
Advogado: THIAGO STAUDT WAGNER 
Apelado: ESTACO DO AMAPÁ 
Mvogado: NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL 

VIstos, etc. • 

Da análise pel'fuClCiórla dos autos. vislumbro 
QUe. não obslanle o despacho de f. 184, deteomlnando a 
IntimaÇão da parte apelada para contra-arrazoar o recurso 
inexiste certlftcaÇão nos aulos de · que esse despacho for~ 
elelivamcrile cumprido. lampooco, do dewrso cJo prazo sem 
apreseota<;ao das contra-razões. 

Assim, ' para se evilar Qll1idades futuras, 
porquanto prejudicado o contraditnrlo. chamo o fello a ordem e 
determino o retorno dos autos á vara de origem para que 
certifique o cumprimooto do despacho de r_ 164, bem como o 
decurso do prazo sem as oontra-razões. 

Intime-se; 
Cumpra-se. 
Macapá-AP, 10 de dezembro de 2007. 

(a) Juiz Convocado CONSTANTINO BRAHUNA 
Relator" 

rode 2007. 

Bel' An rõsAiCõfor:;(iO-
Diretora da Subsécretarta Chrcl da camara única 

&ÂI/o~ 
~ÇRETARIA CRIMINAl,. 

REÇURSO ESPECIAl, NA APELACÃD.J;BI~ 
~Ql 

Recorrente: WELUNTON PEREIRA DO CARMO 
Advogado: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO 
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTACO 00 ANoAPÁ 

WELLINTON PEREIRA DO CARMO interpôs 
RECURSO ESPECIAL ao Colendo Superior Tribunal ele 
Ju&tiça. com fundamento no art. 105, H I, alíneas ·a·~ •c•, da 
Cons~tulção Federal, contra a decisão da camara Unica do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Amapá, atacando o acórdão 
assim emenlado: 
"EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL • Atentado 
violento ao pudor· Palavra da vítima- Especial valoraçl!o • 
Harmonia com os demall olementos do conjunto probDnte 
• Insuficiência de provas • lnocorr~nefa • Aplicação da 
pena • Clreunstênclas judiciais favoráveis - Quanlltativo 
excessivo • Millgaçíio - Crime equir.arndc n hodiondo -
Rvgim6 pris.lonallnlclnl - Requisitos do art. 3~. §§ Z', "b'·, 
e 3•, do CP • Preenchimento pelo condenado • 
Cwnprlmenlo da pena Sistema semi-aborto 
Po$Sibilidade • 1) Nos crimes contra os costumes, pelas 
circumrtâncias em quo se consumam, normalmente entre 
quatro paredes ou em locais ermos o sem a presença de 
testemunhas, à palavra da vitima há de ser conferida 
especial valia, mormente se nada ná nos autos que 
desmereça suas declarações e se estas encontram 
conforto nos demais elementos do contexto probante • 2) 
Se a pena sagregativa foi fixada em quantitativo elevado, 
por força dos princlplos da proporcionalidade e 
raLOabllldade, a miUgação se torna lmperlo"" • 3) Quando 
as pecunarlclacles do caso concreto assim recomendarem 
e, desdo que presentes os _requisitos do art. 33, §§ 2", "b", 
e 3•, do Código P~nal, o condenado pela prállça de crime 
hediondo ou a este equiparado poderâ Iniciar o 
cumprimento da pena afllUva pelo regime semi-aberto." 
(TJAP - ACr n.• 261~1 • Acórdão n.• 11275 - R~l. _MÁRIO 
GURTYEV • Câmara Unlca • j. 07/0812007 ·.v. Unamme • p. 
30/0812007 • DOE n.• 4080 ). 

Consta dos aulos que a Câmara Única oo Tribunal 
de Justiça do Amapá, à unanlmidáde, deu parcial pro.,mooto 
ao recurso de Apelação ln1erposl0 por WELLINTON PEREIRA 
DO CARMO, relonnando em parte a r. Sentença de 1• Grau 
proferida pelo juizo da 2• Vara Crimin:ll de Ma~pá, apenas 
para reduzir o quanmalivo da pena para 06 (se1s) anos ele 
reclusão bern ~.o.no modificar o regime de rumprimento de 
inicialm~nte fec:l'lado para o seml-allerlo, pola prâ:iwl do ctimo 
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éast.fito no art. 214 o/c 224, •a· do C(l<llºú'Penal tlrastielro. 
Em ra1.õos éfl fls. 1581162. o Rccorrer.lo nlagou. ~m 

sinleso. que a declsâo colegiaaa se prendeu em ' conj&ef(Jras 
e considerações pessools·, afastando-se comptelamente das 
provas produzidas nos autos. afirmando que o julgamento não 
se ateve "o imparcitJiids~ impresciflrflvol a sp!icaçilo da 
jusliça ".(slc) 

Afirmou que hou-..e contrariedade ao artigo 156 do 
Cód!go de Processo Penal, no tocante à ausênCia de provas 
para o decreto condenatório. bem como houve violaçiio ao art. 
59 do Código Penal, pois, a seu ver, a dosimetria da pena 
aplicada foi Injusta e as cirruns!Ancias judiciais não foram 
analisadas lacnicamente, houve a genaralização dos 
argumentos, o que ê totalmenle reprovável pela doultfna e 
jurisprudência. 

Asseverou que, no caso concreto, a jurlsprudl!ncia é 
uníssona no sentido da prevalência do principio in dúbio pro 
roo. Apontou julgados que entende abalizar sua tese. 

Sustentou, ainda, _ violaÇão ao art. s•. XLVI da 
Constituição Federal, que consagra o principio da 
Individualização <la pena, pois não houve zelo na averi!luacao 

das circunstâncias que o crime OOOll'eu. 
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do 

Recurso Especial, a fim de que seja reformado o Acórdão 
atacado, para que seja absolllldo o Recorrente. 

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou contra
razões as fls. 169/174, pugnando, em resumo, pelo 
conhecim~nto e não provimento do Recurso E>pecial. 

E o breve l'$1atório. 
Examino 0$ pre;;s:.Jpo~to' rle 3drnisslbii!CI~de. 
O -re~urso 6 próprio e adequado, poi~ a causa foi 

decidida em última instância, sendo reformada parcialmente a 
decisão recorrida. â unanimidade, pelo Tribunal de Justiça do 
Amapá. 

Presentes a legitimidade e o interesse recursal, 
porquanto se insurge conlra Acórdão que é contrário à sua 
pretensão. 

Ouanlo à tempestividade, verifico, através da 
Certidão da fts. 156, que o Aeó<dão n• 11.27512007 foi 
publicado no Diário Oficial de 29/08/2007. que cira.olou em 
0310912007, e a peça recursal 101 recebida a protocolizada em 
1810912007, portanto. dentro do prazo fixado em Lei. Logo, o 
rec4rso é tempestivo. 

O Recorrente está oesobrigado do pagamento do 
porte de remessa e retorno dos autos, COtllorme jurisprudência 
firmada no émbilo do Superior Tribunal de Jvstiça, eis que na o 
se exige preparo 'para Interposição de recursos nas ações 
penais públicas. tUdo em observância aos princípios da 
presunção de não-culpabllldade e da ampla defesa. 

ObservoJ entrctnntot quo o Recurso Especial não 
merece seguimento, conforme justifico. 

Trata-se de ReclJrso Especial, com fulcro no art. 
105, inciso til, alíneas 'a' e ·c· da Coostilvição Federal, sob o 
lundamenlo de CO<llrarie<Jado o negauva de vigência ao art. 
156 do Código de Processo Penal e art. 59 do Código Penal, 
além de dissídio jurisprudencial. 

tnlcialmenle, vislumbro qye um dos pressupostos de 
admissibilidade do recurso axcepdonal não !oi atendido: a 
represf!n\açiic. E::m análise rJos au1as, atesto a ausenda de 
instrumento de p:·ocuraç.'lo ao AdwyatJtl ~!· recorrente (O~. 
Augvsto Pinheiro). não possuindo est& I. advogacG poderes 
para recorrer às instâncias superiores, consfltulndo, ussirn, 
óbice ao proce$samento. , 

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de 
Justiça editou a Sílli\U~ que dispõe: 
"Na instância especial é Inexistente recurso Interposto por 
advogado sem procuração nos aytos." 

Nesse mesmo sentido: 
"PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
- A!.!S~.t!~~~ÃO - INEXISTeNCIA DO 
REC!lli!iQ - SUMULA 115/STJ - Na Instância espEtÇial é 
~ru:!!.EL .t.!l_ç_urao lntoroo5to por advogado wm 
ll!QÇ,l!!~ci!o nos autos, conforme enyncia a ~ª 
115/SJJ, sendo Inviável a concessão de prazo 
suplementar para regularização da representação 
processual. Procedentes. AQravo não conhecldou. 
(STJ- AGRESP 200601084768- (843e13 SP)- 3" T.- Re .. 
Mln. Nancy Andright- DJU 23.10.2006- p, 313). 

Esse entendimento. embora formal, decorre da 
própria slstemáUca de acesso aos tribunais superiores. razão 
porque enlendo conveniente' trazer as predosas lições da 
MANTOVANNi COLARES CAVALCANTE (in R9Curso 
Especial e Extraordinário - Editora Di;,lótica, 2003 - S6o 
Paula, pg. 101) quando assevera que: 
'Em s& cuidando de processo em trâmite nas instãnclns 
ordinárias, o jul%, ao vorlllear a irregularidade d$ 
representação das partes, suspenderá o processo e 
marcará prazo razoávol para sor sanado o feito_. N!! 
]ll~m_Q.~~~.il!ll..l'!I!~<'.!J.ÇM~i\Í.\!.~Q.l' 
J.rl§_mím!l. tanto quo foi editad<l a ~...!Ínli!!ZI..ltl...~SJ!P.~ríc! 
Tribunal ge .!.Y!!.iQ dispondo que ·w_lnn~ru;la osl>.!'clal_2 
l!:!lllstcnlp recurso j_oterposto ROr __ ,@9vogMo sm 
9-mC.!!!J!~~ (Grifei). 

Com efetto, tratandô-se de matéria penal. não fecho 
os o1nos a possiollidade da tndlcat;ao ou nomeação do patrono 
ter ocorrido no inlerregatórlo. na forma do art 266 do CPP. 
Contudo, esse procedimento não tol obseNado. pois o Termo 
do Interrogatório de fls. 53 nada dispõe sobre essa faruldade. 
Logo, não há como presumir algo expressamente definido em 
lei. - --· 

Nossa sentido: _ 
"PROCESSO PENAL • ~RAVO DE INSTRUMENTO: NAO 
CONHECIMENTO • AUS~NCIA DE PROCURAÇ!\0 • 
AGRAVO REGIMENTAL - ART. 266, DO CPP • AUSENCIA 
DO TRASLADO DO TERMO DE INTERROGATÓRIO. 
NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
• Em se tratando de dolensor constltuldo apud acta (nos 
autos), é desnecessária a juntada ela procuração. 
entretanto, faz-se noce~ 9 !rasJado d~.9 .• ~.!t 
~J!.oga!6rio (gx yl art. .f.§L.~ . ..!l.l~Uill~!!Pr.P.'LU 
~dda coost11.YJ.ç_ã9.. 
• Agravo Regimental dosprovldo." (AgRg no As 
447.788/RS, Rei. Ministro JORGE SCARTEZZ!Nl, QUINTA 
TURMA, julgado em 02.09.2003, OJ 15.12.2,003 p. 3M) 

Por oulro lado. ainda que a 1rregulandade de 
representação não fosse óbice. observa-se que em rela~o 
aos ar1igo 1 se do CPP n~o houve ~lef\'Jimente 'lC rt:~Vl9lo do 
prec:uastionamento, pois a rr.atótill não resto.; aollrer:L,~a p•t:• 
Corte Eslati.oal. A-.> caso, portanto, 3pilro-se •• mu!atis :nutandts, 
a MmliJa o.• 2~2 do SI!', In vorbis: "E inadmtsslv<>l o 
recurso e~tr<X>rdlnário, quando não ventilada. na decisão 
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rKOfTida, • quutto federal sutchada. • 
Jâ em telaçao ao art. 59 do CP. melhor sorte não 

leve o recorrente. Embora este disposltiw tenha aido 
enftentlelo. consoante 11010 do Exmo. Relator Doa MARIO 
GURTYEV (ft$.. 144). a parte delmu de apontar a inlerpretaçao 
divefVenle que, outros In~. ...ao reallzando o contronto 
anallbco necessário para etestar a VlofaçAo da Lei Feder.~~. Em 
verdade, sequer COiadonou algum f\l!çoldo para utilizar eomo 
ac6rclão paradlgmáUco. 

Assim. não 11t1 pode comprQflnder, nem ldendftc:ar. a 
controvérsia acerca de lei federal 11111e julgados de tribunais. 
Desse modo, apllc:.;j_,. ao ca.so. mutllds tntJ1Btlcls, a Súmula 
n. 0 2&4.STF. varbl$' 
~~ lnadmlui .... l o 19CUI'SO axlnlordlnãrlo, quando a 
deftç.!fncla na sua fundam•n~çio nlo parmltlr a exata 
compraonsio da conlto~rsla." 

Nesse mesmo sentlelo: 
"PROCESSUAL CNIL - RECURSO ESPECIAL - OISSIDIO 
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO- DEFICêfciA 
DE FUNDAMENTAÇlo - A.U$ENCIA DE 
PREQUESTtONAMENTO - SÚMULA 282/STF - VIOLAÇÃO 
AO CONTRADITÓRIO - JUNTADA DE DOCUtiiENTO -
INEXISlâiCIA DE NULIDADE SEM PRE.JUiz.o - L...A 
~ne~!il enNiaclo!l ~SI ÇQQhoc!meJ!!Q 
do Rocv'l!l J;s~la alínea c de .. u c dtylcltmtnlt 
1!J:a12Jill[1.l!.!.~ll.L.~'II9tnWt~ .-Jftf.... H!. 
JW~~Ç.~ 255 rJo RIS (J,.l....li.»!.UtltQQ~ 
~rnJu~~ltL..Ullll.R~ 
l.oitiCJ!d!L.!tLJ!Ji:Utl$1 C$1D!rovertldA CO!D ÍDfO~ 
tiiiUL.o modo s;om.o ttdil ocC!!T!do e vlolaGJqJ 
dltD<!SlllY.l!!i de L.S Elj!ttal, ~Íit!l!ll• 21141STf, a. ( ... )"(STJ 
- RESP 20030219441~ - (61&481 PE) - 1' T. - Bel. Mln. 
Teori Albino l.evuckl- OJU 16.11.2008- p. 21B)(Gnfel) 

Por hm. no tocante ao suposta violação ao texto 
COI\Slll~clonal. art. s•, XL VI da CF/88. ver111ca-se que o 
fundamento principal do presente~ foi a lndMCI~aJoução 
da pena. já enfrentada nos lundamentct; de lnadmJSSibllc!ade 
do art. 59 do CP supramencionedos. Logo, a ofensa eo 
dlsposíbw constitucíonal. se ocorresse. seria ranexa. 
constituindo óbice diante do enundado da Súmula n.• 1336-
STF. Contudo. essa discussão também é vedada em ucde de 
recurso espeàai. pois a competênCia para aprad3Ç(Io de 
matétias const!~l~C~o~Ws é do Elrcelso Supremo Trll>l.llal 
Fedenll. 

Com esses fooc!amentoJ. nego segulmenlo eo 
RECURSO ESPECIAL. 

PubUque-se. 
Intimem-se. 

f.1acapâ. 26 de novembto de 2007. 
DHimbargadOf OOGLAS EVAHGEUSTA 

Vlc&-f'reSidttlte do TJAP. om oXerdclo 
)Macapâ/AP, 1t de dezembto de 2007. 

f\J-- ~ 
Boi'. Rona!a Coelho Gat.o 

O.ro!oca ~ Subseçtelill'.a Clllnlnal da ~mva Únlc:l 

SUD~~':&':A~\.EJ. 
éGRAvo oE lttsmuMeNTO ti!.4~ 

AGRAVANTE: 8. B. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 
CRÉDITO 
ADVOGADO: SAHDRA DO SOCORRO 00 CARMO 
OLIVEIRA 
AGRAVADO: MARIA CRJSTIHA 00 AMARAL SOTO BANHA 
ADVOGADO: RUI REGIS CARDOSO CAVALCAHTli 

OEC1SÀO 
Adolo em parte o relatório el!POOdldo •s r. 

73174, vazado nes1eS termo.: 
Trata-<se de Agra\10 de lnsln.rnento lntf!lll0$10 

por B. B. ADMINISTRADORA DE CART0ES DE C~OITO, 
contra a declsao profenda pelo JuiZo DA 3' VAAA CIIIEL E 
DE FAZENDA PúBUCA DA COMARCA DE IAACN'Á. que. 
ncs a&Aos da Açào Rmional de Contr.lto de Pedido de 
liminar - Pr~ 7.48312003. mane,ada por MARIA CRISnNA 
DO AN.AIUIJ.. SOTO SANHA. determino4J que a agrnYilllte 
deposiLa.Sse ~ honorMos do perito, eob pena de bloqueio 
direto vle Banco Central. 

A tnsurg6ncia da 198Y311lo OCXllre pocque nêo 
lhe cabe o pagamento dos l'oonoráno$ do p81ho. porquento a 
prova peti<;I<M fUra reqUOiida pala parta aurora. Alegcx~ que a 
lrwersio do onus da prova clecro!ade no processo nlo pos1ul o 
condào de transferir-Ih• a obrigação no custeio do prova 
pericial determinada ncs autos. N- sentido. Invocou 
precedentas jurisprudenciais. Pugnao pelo provimenlll do 
agravo, confenndo-lhe ef•to OU6p&nsivo. 

Por cona,.uv at,.. do armmento 
processual •nsarto no SIStema tucuiur1•. Que o despacho 
proferido no dla 0310812006. do qual náo consta recuBO, lá 
fazia remlssGo i\ obrigaçAo ln,posta à 3gn1Ya11te em proceder o 
reooltWnento dos ho<>ofMI:~~ do palito, rtoqulf.llei lnlocm&QI\08 
do Juizo onde tramila o leito llrinciPel. paJa ~r poulve: 
predu$io da prelcr63o recursal. ~ a obrlgaçlo 
Imposta • IIJ3V30le. GITI lese, &Wgu • partir desse náo 
recomdo despacho. que determinou a incumb6neia do rtu em 
arcar com os encargos da perfàa. 

Das lnlotmaQOes, (1. 76) constou que a 
dedS<Io agravada foi mantida por seus pr6prfos ~amentos 
até porque ~la não houve lnterposlc;ao da reano. embora 
tenha a r6 sldo lt~timade pessoalmente e <laNhe cumprimento. 

As r. 79/102. a agravante informou a 
lnexíat&oefa de predudo. PO«lUO os diversas declsOe& 
proferidas no processo. reiteraram a lnUmaÇáo da agravante 
para recollet os booonl~os da periaa, ranovam o prazo 
lllQJIUI. Houve. tnàusllle, decisão oonslgJlado QUI OS 
hooorârlos da periaa, 81titrados em R$1.500.00 (ml e 
qutnbentos reais), lltl!fam pagos 10 Rnal pela parto 
sUOJmbenht. Todavia, posteriormente. foi lnUmad8 dos tormos 
da dedsAo on roconid:~. para pagar os honorár1os sob pena 
de bloqueio via 8ACEN. 

~o mato do •uencla&. 
Decido. 

Colhc>-se da lnformaçlo pno- pelo Juizo 
onde tramita o fei!O pr1nc:l!)al que a ~vante nao $0 
ma01fnlou oportuno twniXHO para asllJncar os efellos da 
decislo que a lncunblu IM arcar com os custos da l)(odu~ 
da prova pericial, adWid3 dll 1nversto do 6nus do prova 
admilida nos auiDs. porquerco de'luola dadsAo niiO houve 
QualQuer recuso. 
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Po.t '*tl. Sem ~·inr sobre a sétle do 
dedll(lll$ proferidas "o prucll$SO ponapa!, quo Pf8Cedfll":lr'> a 
d6cilláo roocrtl<la, no sentido de llU'TI momenéo detwminar a.J 
a.gravantertéo recolher os honor4rio&. notJCro dispo< a 
submiS$30 dos hononlrlo$ somen1e 10 final da demanda e a 
cargo do ~- contonne dJo conta as lnlormac;óes de 
I. 7111102, traU!IIS !IN agravante, constato que a decisão 
determinando a lntlmaçilo desta para depositar os hOnorálios, 
sob pena de bloqueio (llreto atravos elo Banoo Central. sem 
dOvldu. rnostra·se abusiva. afrOnta o dO\Iido PftK16SSO legal. e 
por ÍS$0 lesa direito da agravante. 

Com efeHo, di5POO o arl 33 do Código de 
Processo Civi que 'Cada ~"- pagllli a ramuntraçlo do 
assllttnte tkn!co que houwr lndlc:ado; a do ~rito Mli 
paga pela parte que houver raquertdo o a.xame, ou pelo 

autor, qtllllck> o raquetldo P« ambas • penH ou 
detenmlnado de oficio pelo Juiz" . 

Diante dis&o, como no panlo.1ar caso dos 
a~lo& a prova penda! foi requerida pela parte avtotalagravada. 
nao pode a parte ré/agravante. ~~ oompeUda a produzJr prova 
na ®ai ~o pos$UI interes$&. como. aliás, delmu 
aJCPr&ssementa COI'llígllado à$ 94 (f. 151. do leito p~ndpal). 

Rossano que a parte que 1$'/e contra 61 a 
ln•ersao do Onus da prove. nao es~ obrigada proc~uz>r prova 
de fato Q\J8 não he lntele$sa. Apenas a$$Wlla o rtsco da oão 
produ~ da prova. 

Saliento Que a lnvon;llo elo Onus da prova 
(Onc,ls processual de Clern01l$trar a exlstôncia da detetminado 
lato). nAo se oonli.rlde com e inversio do Onos 
econ6mlc:olfinaooilo de prover as despesas c!ecaTentes da 
real•zaçêo de atos da perlcla (atos processuais). 

Digo mais. a pro•e nerlcial. â provo da fuiZo. 
vlsandn Omuv o eotW'lllC•'llento lneçufvcx:o "" julgador em 
cotlljo com os demal• e!ementoo de prova <".onstllltes dos 
autos. POC1a~. "Acaso a ~ rtsponúvel nlo deposite 
08 bonortrlot provlsMos ou definitivos, wtli~r~doa pdo 
Juiz an!~ da raaitUçlo da ~ricb, deve o juiz ela penAr a 
Pf"OVa ~tleilll, wcando a pattt coom as conaeqOênclas 
gravosas dai ..SVInd.11. (Fredfe Oldlcr Jr. , Ralllal Oliveira e 
PaUla Sacno Braga: '(In Curso de otreit.o Processual ClvíJ -
Vof. 2. 2007 - Ed. Podlo;m). 

Ovldio Baptista ledona Q\JO, "A perta gtavada 
eorn o &lua nio estj obrigalla a dll$lncumblt-u do 
encargo, c:omo .. o adversllt1o uvena IIObra luo um 
direito respectivo, pola nào faz Mnlldo dizer quo lllgu4m 
tenha direita a que OUiram faça prolra no MU próprio 
lnteraasa (Ovidio A. Batista da Sirva. citando Oevls Eehandla 
-in'Curso de Ptocesso Civil-Vllll. pg 34S- 5" Ed) 

Nena sentido, alwb, 6 o llnlerc!lmanto 
5tldlmantado no Amblto do Superior Tnbooal de JuslJÇa. 
Conft•a·so. 

PROCESSUAL CML. AGRAVO 
REGIMI!.NTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ONUS DA 
PROVA. IHVERSÀ.O. CONTEÚDO FÁTICO. SÚMULA 718TJ. 
HONOfWuoS PI!IUCWS. PRETENSÃO DE ATRIBUIR-SE 
O ONUS OE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. 
DESCABN.IEHTO. I • A lrw.rsio do 6nus probatór1o nao é 
automéHc:a, cabendo eo !llagistrado a apreciação dos as;peclos 
de vWOS$Imilhança ckl alegaçêo do c:o~U~WT~Idor ou de sua 
hiPOssuflciflncia o que, se concadtda. nao acarreta, de 
qualquer modo, o flnCargo fW~anoelro 6e cusleat as <l8$1lt158S 
pela parte advtlrsa, mas. apenas, o faz ai"CIIT com as 
ooos~àr.çia.. Jl.f"Í<ltcas peflinelltet. :1 - Agra-JO raoi'~~'""'l 
OesprovjdO. AgRg no Ag ~o407 ( SP AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO OE INSTRUMENTO 2007/00600t30-3 AgRg no 
Ag B844D7 I SP Mil'llslro ALDIR PASSARINHO JUNIOR T4 -
OUAAT A TURMA21108/2007. 

INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. 
PAGAMENTO DE HONORÀRIOS DE 
PERITO.PRECEDENTES DA CORTE.1. A MArtRIA JÁ 
ESTÁ SEDIMENTADA PELA CORTE NO SEN11DO DE QUE 
A "INVE.RSAO DO Ot4US DA PROVA NÃO TEM O EFEITO 
DE OBRIGAR A PARTe! CONTRÁRIA A ARCAR COM AS 
CUSTAS DA PROVA REQUERIDA PELO CONSUMIDOR No 
eniBnlo, 50fre as conseq06ncias procesauals advindas de IIUa 
não produção' {REsp n• 4.43.208-RJ. Terceira Turm1. Relillora 
a Ministra Nancy Andtlohi. OJ de 1713103; no memo eentido: 
REsp rr" 435.155-MO, Twcelta Turma. da ll'inha retaloria, OJ 
de 1013103; R.Esp n" 466.604-RJ, Terceira Tt.nna. Relator o 
Mínls110 M P~. OJ 6e 2/IW3: R&p rr" 29.02&-SP. 
Quarta Turma. RelatDt o ._1inlwo Fertlltndo ~. OJ de 
26111105, REsp n• 510.327-SP, Relator o Mlnislro Barros 
Monteiro. OJ de 2918105). 2. A decisão IM Inverter o 6nus cabe 
lJO Jult da causa oonaidetando a r8811ctade de cada C&BO. n~ 
PO<klndO sef apraclada no agraYO $0 a declsâo, conforme 
assinalou 11 própnà parta agravante. sequer se manifesiOU 
SObre o tema. 3. Recwao SSllodal nJo conhecido. REsp 
665699 I MG RECURSO ESPECIAL 200410122610.0 Rei 
Minl$170 CARLOS AI.BEIUO MENEZES DIREITO T3 • 
TERCEIRA TURMA J. 18/1112006 OJ 19.03.20071). 322. 

Pelo exposiO. concedo a me<lida de urgência 
plc!teoda. para sobraslat <K eloltlls dl• deci$â9 r&<:U<•ida. 11toi 
ulterio< c!edslo em comrino. 

conttamlnutl. 
lntn\em-u a ag~avada pata tlpresentar 

Ct.rnpra-so. 
Mooap6, 1 O d& dezernbto elo :!007. 
(a) o ... Edlnatdo Souu 

Relalor' 
Macapâ(~ \!e~de2.007. 

etamy H. o.~elra !latbosl! 
Diretora da Secretaria da <:amara Unlca 

suJt!~ 
&lRAVO QE IN~ ENIO tj.• 2.0HlP! 

AgravMta:ESTADO DO AMN>Ã 
A!Nogado:MARCOS JOSt REATEOUI DE SOUZA 
AgtaY-.Io:MIHISTiAIO PtÍeUCO liST ADUAl. • .....,.,. 

Trata o presenta de agravo óe lnstnlmllllD 
Interposto pelo E4ilado do Amapá em lace de dedsêo proferida 
pejo J~~ de Olrel.lll do 4' Vara Clval e ~ Fazenda Pública 
que flOj autos ce IÇdo àvll ~>ial p:'r lmllfOI*-Idde 
adm•~!nriJVa. ~ ~ Mr.lst~ Pllbl~ Eslad~. 
Fet.leral • do T reba!IIO. em desfa110t on Governador do Eslado 
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elo Mlapé. Sr. ArltOrtlo Watde% Góes da S1lva, bam oomo do 
Estaelo do Mlapâ. determinou que estes se abstenham do 
outorgar. via lnst/\lmento público ou panicular do mllnclalo. aos 
ocupantes de cargos de prowneniO em oomlssio de 
Proc:uradoras do &lado. poderes pata reptesentação do 
Estado elo Mlllli em Juizo, além de, no prazo ~de 30 
(!nnta) d"liiS, promova a nomeaçao e posse dos aprovado& no 
coneurso público. até o limite de 20. conforme comando 
contido no !ldltal, sob pena de mllta diária de RS 100.000,00 
(cem mil reais~ e quo fossem oficiados toclos os JuiZes de 
Direito elo Estaclo do Amapâ, bem como o Pta51dente do 
Trilunal de Jusllça. para que dela tom8$$4!fll conhecimento 
com o objatlllo de dar et'IIIIIAdade. rejeltandr>-$e a 
repruentação do Estado do Amapá em Juizo por 
Procuradores não ooncursados, exauslve o Procurador-Geral . 

Narrou em suas rezOes que o concurso públioo 
&e encontra com regular andamento, tendo sklo llomologado 
através do Oocttto n• 2429. IM 20 de maio de 2.007. eslall<lo 
os candidatos se submetendo a exames múdicoe ~rlol 
e prellistos na legislação 86la<IUBI. Assim. lJO contrário do 
afirmado M d~sllo. nlo oldstirinm otitudes no sentido de que 
of~ à Constilulçllo Fedetat ou qualquer outro leglslaçOo. 
OWindo obedecldoe os pt1nclp!os da moralidade, 
ln8trunentalda6e e pUblicidade. 

Afogou ~ e1tana ausenta requlltiO 8S$80CI8l 
para concessão da liminar requerida pelos agravados, eis que 
o poriculum In mora não rootariD pte~onte. pola a oomeação " 
pcfiS& dos aprolilldos nc ourtlimfl nl!o foi neg~dll , AdemlllP. a 
mMior·so a ded~ rmpugnllda o 0111e público estldual 
mergllharia em um quadro ca6tico, engessando a ot~o do 
ente respon~. oonsbll!áonalmente. pela def ... elo Estado 
do Amapá em juiZo, els que ela é ro:;~Rz.ade por meio de 
proc::r.nelores ocupnntes de cargos em comtssao. 

Por 001to lado alega que COI'IC<Inttar sua defesa 
om Julzo apenas na pe550a de seu Procurador Geral tomaria 
totalmente inviável a reaf12ação a contento desse mlstet, 
Impondo a toda a poprAaçêo l)(ojulzos de alta moota. 
rellellndo, posteriormente, em todo& 06 seguimentos do seMço 
público. Além disso. afirma que qUCSiâo em )ügamento não 
sene nova, eis quo foi objeto da AçJo PopW!r n• 2.555101, 
6onéo que após conc:esS<to imlnar, ela foi ca»ada por meio de 
decisão exarada pelO então Presidente do Tr1bl.wlal de Jusbça 
do Amapá. através da SS n• 067100. onde restou consignado 
que o afastameniO dos Proçuf~C~otu de alfllO' em comissáo 
ocasionaria ao ente publico grandes l)(ejuizos. 

Continuou em auas razões aduzlndo em 
ne11bum momenlo foi feito p41dldo no sentido do que os 
f)IOOJradores que hoja se encontram patroclrondo a del"esa do 
Esllldo em Jullo fossem lmpodido& de assim pcoceder. 
Menciona, alnde. I &XIslêncla do uma ADIN em tttmHe no 
SupAIITIO Tribl.wlal Foderai. 

No que diz respeito a determtnaçâo no &801ldo 
do que fosse promovida a nomoaçào e posse dos aprovados 
em concurso pübllco, no prazo máJ<Imo da 30 (lt1"ta) dias, 
aduzlu que tal dac:ls6o afrontaria a ordem pública, eis que 
c.oof".gura<~a lrUrlertnáa do POdor Judldiltlo no mériro 
edmtrllstraíiYo, ofonclendo o poder d'.scriclol>lltlo que ih<:l 
tnllrente, bem como seriam &lOS ra31z<ivei:õ em dot1cYI'Gr.;;a t!a 
conveniênCia e oportunk!ade adminlslr811vas. 

Argumenta que a atividade admln•strativa e a 
indepondêncis do poderes conr;~tulrtam fa!DreS de absoiUia 
lrnpor1ànáa dontro da ordem pCJblicn, senoo que a 

Adm~ estatle llgtndo dentro de acordo oom permissivo 
legal. Inclusive da pr6!l<ie Carla Magna e da CMslltulçao 
Estaaual. Assim, o deteonlllaçêo Judidal no aantldo de Q\)e 
fosse procedida a nomeação e pocae elo ooncursadol sarta ato 
tipicamente admlnls1ra1fvo. llcando vedada a intllrlerênôa dos 
demal$ Podares -.:a da oonvtr~Gncia e opotWnidade da 
pratica de tal at.o. 

AÇii:A dlsserlaf acan::a do fum!IS bonll~s e elo 
perlcv/um in more, requeteu a conoossao lmínar de eleito 
suspensíw aHw com vistas a tomá~.! ~orn cfs:to, 
dusobrlganGo-o, por melo do Gtwemacklr da E.&lado, a manter 
seu cumpnmenro. 

Rótados. paao a decidir. 
A met6rla ~til do llf-le recurso n:lo é 

no\13. eis que se encontra em Umile Ll"n agraYD elo 
tnatrumMto. Onde foi lrõclado o julgamento o. opós voto elo 
Rolelllr. Juiz Convocado Constantino 6rahune Clando·lbe 
pn>Wnento, pediu vista dcs eulol o 1• vogal. /116m dele. há 
lllrnWm um mandado de sog~n~ Q\Je 58 enc:oncra com 
llldllmcniO suspenso em ~ do ajU!lamento junto oo 
Supremo Tribunal Federal de um• ADIN. 

Tendo oonhodmento da matérl8 objeto do 
presente recurso vetl~co. llliclalrnente. que a deàsio proferida 
pela magistrada singular empolou o que foi requerido pam 
eoravados na lolclal da eçlo de mprobldade a~lnlltraliva, ús 
que seQooda o pleito lmlna< foi no Hmldo C:o que o gestor 
esceouat se abld~se de 'Pfoceclor A nomNçio e 
eontrataçio de Procuradorea do Estado Mm • prévf.l 
raaliz:açio de concurBO públlt:o, ~ o Julg-nto final da 
prMantt açjo·. Nem mesmo ,_ clenlals pod<los foi 
requerido que O St. Gov1WMdor do Es1ado doll<asSe de 
out.orger, via lnstsumenlo p(.1blico ou panjcúar de mandaro. 
pod ores aqueles PYoandores do &lado. nomeados pata o 
exercido de c:ergot de p!OWnento em oomlldo. para 
mprt~Santaçao do EabJdo em Juizo. Percebe-se. poJ•. que a 
dec:lsào t!JLOtbitou os Qmltes do que foi requerido pelos 
~vados. conf9nndo, assim. ~amerm axila ,.me. 

0u11o aapeclo ~ deve ser anellsaelo diZ 
respdiO ao JtJgarne<~lll do Agravo de lostn..rnllniO ri' 1950107. 
uma vez que tal recurso ~ colação dlfOia oom ~ çu.t é 
aooro é llllaiiSado, em Que pase -•m oÇ()e$ dlve•s.n. Assim. 
enquan'O nJo (IQ(I()Iuido o Julgamento daquele prlm1lro agr.~vo. 
entendo que devem ..- manlldo$ os efeitos da decisão QUe 
concedeu o eleito IUIIpeiiSIIro. 

Adernei&. n:lo M pode deixar IM mencionar a 
daciGio exatada pelo !Uslre Oes. Luiz Carloe noe autos do 
Agavo Regimental om Suspensllo de Seguranc;a n• 067100. 
quando, dJSSU1ando aee1ta de necessidade suopender os 
-.aos de fll'lllnar conce&la no sentido de obstar o patroclnío 
elos Wer-essee do E.-do pelos ando Ptoandoree do EsladO. 
de~-.~ em MUvoio: 

• Adlanlo de plano - Inegável que, chnle dos 
CNmel da Cons*liJIÇâo do E.&tado do Amapá {artigo 153. §r. 
ltldiO I) o ingteeao nos cargos Inicial a da ()õ)tTolta do 
Pnx:urador do Estado, ~ente davttll efe\Uat·H alfi~S de 
Cono.o~ Púbico de prove$ e tflulos. lnsltll'!'enlD 
democraiiZador de opor1Unidadoa e Q!113rdidor ao Cidadão -de ,._no S&f""'ICC j!Ub!JCO pela~ dia trenta'. 
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Por outro lado, a Constituiçao Federal c a 
legi.sJaçáo ostadual permitem a u~'zação tempotá~a de mão 
c!e obra. mormente p:lra serviços essenciais. ~ro de um 
contexto de necessidade e da áifiaJidade em se ofatuar o 
caminho logaJ e Mrmal. no CD.so. o concurs~. 

, l'orém, naata momento, não me caba 
apreciar o mérito da Ação Popular ern trãrnllo no Jul%o a 
quo, onde as parte&. exercendo os seus direitos 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, 
deverão efetuar o confronto entre as teses apontadas, 
visand<.' a formação do \!Onv~neirli&s)\o do JuJp~úo:-, ant! 
os elementos d~ prova pro<Jul:ic!Qs no feilo. 

Com esbs consldcraçõss lniciaic, passo à 
anal ise dos pressupostos legais que autori:am a 
concess3o da Stlspens~o roqucrida. A lei & c lara o 
estabelece tais requisitos: quando de manlfosto Interesse 
público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, A 
segurança o à economia publicas (art. 4•, caput, da Lei n.• 
8.437192). 

Discorrendo sobre os requisitos em apr&ço 
o saudoso doulrinador Hely Lopas Melrelles, leciona que: 

'Sendo a suspansão da L.imlnar ou dos 
efeitos da sentença uma provldfmci;, dr:istica e 
uxccpclonnl, ~ô se jusrific4) quando a o·ecisão posso afetar 
de tal modo a ordtml public•. a economia. e saiufe ou 
qualquPr outro ínNre-ss': <!~ coieli\l~içcle que aconseth~ 
sud sust~çáo até o j:JI[Jamenro fi fiai do manrJmfu. 

Interpretando cor.strutlvamcnte o cc;m 
larg ueza a 'ordem pública' o então Prcsidon!tt do TRF o 
atual Ministro do STF José Narl da Silveira explicitou que 
nesse conceito se compreende a ordem adminis trativa em 
geral, ou seja, a normal execução do serviço público, o 
regular andamento das obras públicas, o devido exercício 
das funções da Admlnisuação, pelas autoridaoos 
com;tituldns. Realmente, a:oslm há que ser entendido o 
concoilo de <>rdem pública para que o Presidente do 
Tribunal competente posu resguardar os altos Interesses 
administrativos, cassando l iminar ou suspendendo os 
efe ito~ da $entença concessiva de segur.mça qu:~ndo tal 
providência se lhe afigurar conveniente e oportuna.' (in 
Mandado do Segurança, 2t• cd., Malhelros Editoros, São 
Paulo: 190ll, p. 82). 

Naste amplo conceito do 'ordom pública', 
entendo enquadrar·se a hipótese em comento, pois 
Inegável quo a execução da liminar sub examine, a Qual 
determinou a Imediata suspensão das atividades dos 
Procuradores do Estado do Amapá, acarretora irreparáveis 
prejuíz:.os à atuação deasa Pessoa Jurídica do Direito 
Público, vu que, em suas atividades judiciais e 
extrajudiciais é sempre ropresontada por seus 
Procuradoras, nos tennos do artigo 153 dn Constituição 
Estadual, in verbis: 

1\ Procuradorii·Getal do Estado t; 
ínschulção esscnci<JI à admlnlstreç5o publica estadual 
que, dirctam~mce ou ilCtavés de órg•o vinculado. 
rcpreso1Jta o EstacJo judiei:~/ n ertujudlcia!mAntP.. 
ubendo·!h« " dafesa <los sous: dirollos ~ ;,.~"ses n~ 
àrea judicial o adminlsrr"t:Jv•, .1s ativídodes do consultoria 
e assessoramento jurídico do Poder Executivo, b&m como 
enrcer outras funções quo lho forem conferldu por lei.' 

Ora, u a Procuradori;>-Gerol do Estado é 
Instituição essencial á Administração Pública Estadual, 
por representar o Estado, judicial • extrajudicialmente, é 
inegável que a paralisação abrupta da atuação dos SéUS 
Procuradores acarrotarõ prejuízos pr.rimoniais 
Irreparáveis, decorrentus do andamento das centenas de 
feitos em que figura como parto a que tramitam tanto no 
primeiro grau como nesta Cone de Justiça, som contar 
que a sua atuação lnstltuelonal restará son&lvelmonte 
prejudiCada, com lesões lrr8parávels aos Interesses. 
relevantes do Estado. 

Com efeito, a rMdida requerida mostra-se 
nacess.\rla a obstar e execução da liminar fustigada, 
porque o sou mandamento Impõe prejuí•os Iminentes e 
Irreparáveis a toda atuação administrativa e judicial do 
Estado d o Amapá. 

Com estos brev&s fundamentos, c sern 
adentrar no mérito da questAo, mas entendendo que a 
liminar concedida alingo lntcucues pilblleos .relevantes e 
Impõe grave luk il ordem públic;~, &<JSpendo " liminar 
concedida pelo MM. Juiz da 2' Vara Clvel c do Fazenda 
Pública da Comarca de M3Capá, na Aç5o Popular 
(Procosso n.• 6.081/00) lljuiLoda P.or HEUO.NAI CARDOSO 
COUTINHO, alô a sentença de mérito a aer prólatada no 
Jui:to a quo."' 

Acrvscenl<>, aind~. que mcr.tol'hc h•ab;>lâv~l 
mi nha convicção de que a oxecuçãc da liminar cujos 
el;;ltos foram suspenses pelo declwm agraVado 
acarretaria grave tesio A orclem pública, pois .., abrupta 
paralisação das atividades dos' Procuradores do Estado do 
Amapá certamente causaria projuizos, tanto no que 
~oncemo à regularidade como é eficiência da atuação da 
PoG&Oft ..Jutid it;.a de D ltcil o Público no ambltO JudiCiiJI O 
extraj udicial. 

A propólllto. o mesmo admlnlstrativlsta Já 
citado, ao loclonar sobre a possibilidade de suspensão 
dos efeitos de liminar coatr~ o Podar Púl:li~o. ~sldca que: 

"A i~i imr.&! no PresldentQ do Trlb~mal " 
de~er do motivar o despacho cassalôrio do modo a 
evidenciar 01s razões que j usUficam e legitimam o ato, mas 
f ica ao seu auto critério a "Valoração da conveniência a 
oportUnidade da suspensão.• (In Mandado de S.Qurança. 
Ação Popular, 21' ed., Maltatros Editores: 191111, p. 79). 

Ncrota Unha de entondimonto, encontro--mo 
convicto do que a declüo ag~vada apresonta·so como 
necessária a evitar projuizo~~> Irreparáveis aos Interesses 
relevantes do Estado, e julgo prudente aguardar o 
desfecho da Ação Popular proposta, quando o magistrado 
singular, após regular contradil6rto, reunír;i mel"?n>s 
subsídios para fonnar sua convicção acerca do montum 
causoc. 

Pela simples le~ura da ded&.ao colacionada 
depreende·se. daramente. que a liminar fustigada Irá, se 
mar:>lldos SQUS oteltos, Jlc igual forma, causar .sérlos Pl'efulzos 
à ordem publica, eis que ó hurnanamenle rnp<issfvel uma 
única pessro. no caso o Prorurador Geral, roaWz.ar a defesa 
dos interesses do Es!a:fo em todas as tides quo se encontram 
em lrámite. além de outras mais que per certo serao a]u~das. 

Ademais. a conjuntura hodlema é bem diVersa 
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daquela apresentada a época do voto proferido pelo entilo 
Presidente do Tribunal de Justiça. eis que reaUz:ado o concurso 
público. estando ele em fase do exames médicos. 
Anterionnente. o gas1or estadual Insistia em não prover. 
nlravés de certame. os cargos ele PrOo.Jradores do EstOOo, 
situação que hoje nêo so apresenta, como mendonado acima. 

Naquela mesmCI agravo rogimtl!ltal o lluWe 
De~. Mello Castro. com lnleWgênci<>. rnar,I8'Sl1tt·•o: 

uhã momonlvs que Do jufgaâl.lr se: 
~Pt"t!5cntam sltuaç6es disaim~s o que, muitas ~e~. o 
bom senso ou o intor'Mse maior do Estado, ~>nqu<tnto &nre 
federado. devam oxi(Jir uma poscura equitibr.Jda no 
sentido de se r esguwdar prejuizo:s que possam advir. A 
sentença de prlmalro grau, Senhor Prosldente, não merece 
qua/quor c ensuro. Agiu Sua Excolóncla no estrilo 
cumprimento do dever Ioga/ e das normas consUtucionais. 
Mas, não se podo osquee<;r tamMm, Senhor PrtiSidcntt, 
de que o Estado do Amapá deve ser preservado, 
Independentemente de quem seja o seu dirigente, 
enquanto órgão da Fodoreção. • 

É corto qua a defesa do Estado deve s•r feita 
através de Procuradores aprovados em concurso público, 
conlorrno comando contld<> na Constituição Federal, 
enttetamo. a situação que se apresento é e<cepciooal e 
tompC)(ária. voltando a salientar que a mal'llltençáo dos eleitos 
da decisão poderá gerar situação de Irreparável prajulzo nao 
s6 parz o E&tado como pessoa jurídica, mas oom refte>CM em 
toda a esi eca de serviços públicos. 

Cabe salientar as llmlr~aros visam assegumr a 
lvtola do dlre~o aparente. quando através da denominada 
prova prima fac/o so evidenciem os cn\ór1os classicamente 
adGiados de apal'\lncia d<> bom d~elto ( lumus booi iuris) c 
perigo na demora (periculum in rr.ore). 

No primeiro pressuposlo. temes a 
·plauG<bltidade do direito•. a evidenoar a elistência de um 
interessa processual, a qoo se convo1,c;ionou den<>minar de 
fumus lxlni juri:; (fumaça do·bom diroito\. No segundo, temns o 
ovenlual rataraame;11? na r.ompo~iç.';o <lil litl" o.1m 
possibilic!.lda ce perocimonto, ou óo próprio proc:es>o etJ dv 
sou olljeto: é aquilo ce."Klmlnad:> de flllrlcu/um in n;ora. 
Somente a concomltancla de~ dois pressupostoS admite a 
tutela Kminar. 

Marcelo Fre1re Sampaio Costa, In Aspectos d3 
Teoria Geral da TU1cla Antecipada. JU(iS Slnlesc, Jal\lfev 
2001, a respeito do assunt<> e citando Humberto Theodoro 
Junior diz Que O OK·D•mlrnbargador "utiiiZ!Jo!iO a& argvmenloS 
smgotos. porém, robustos, quando en~!no, em ro/oçtlo a 
ptausib8idade de dano ilroPB!áV&!, ser " mo.snra ava»ada pelo 
juiz, StJ!}IJndo as rGgr.lS de 1JihB con><encimento, de modo Ç~HJ 
1100 dispense a fundamentaçlio ou moiNaçáD oo soo 
cnnl,oc/mento; mas ísJo dar·so-á com mvito maior lit>erdadc de 

aç~o do que na fo:moçil<> de ce.1eza q~ S9 llllif]i' no ptocrsoo 
delintlivo". 

O mesmo autor cita, ainda. esdarecenclo o 
toma Cindido Ran~l Dioamarco, que elo diz ser ·um 
d9fenw lll'deroso da inslruml!ntalkladc e mal efetiwdade do 
procosso. a si!Jiaçáo p;t)08SSJJ!ll a ser extirpada (cnmo S9 tom 
um CôlfiCfO} mediam& & 1ul&la antecipada, fundada no inciso /f 
do dlsposih'vo loflill da 8fitecipaçllo <Ja tutela de mérito, 
consubstancia-so na necossldade, inadiávol, de neulra#wr os 
moles do processo, po!Que, 'há demortls razoáveis ditadas 
polo caráter lbtmaJ lnttrente .ao processo e há demoras 
acrescidas pelo comport11meniD desle;,i do demandado. · 

-Corno wentei, cotaaonnndo .trechos da 
doutnna. a ocncessil<> de liminar c!evetll obedecer dois 
requl; ltos básicos, que coo o .perigo da demora e a aparência 
do bom direito, sendo que .a Inexistência elo algum ·deles torna 
cegante o inde~ertmcnto do efeito suspen~ivo requerido. 

Na hlp6!0Ge dos autos entendo como 
presentes os reQtJisilol; necessários para concess.ao da liminar, 
quais sejam, o fumus bonl fvres e o periculwn In mora. 

Posto Isto, concedo a tminar, suspendendo 
todos os efoilos da doclsao recorrida, inClusive no que diz 
respeito a determinação para quo sejam nomeados e 
empo!l"...ados os concursandos no prazo docllnedo naquele 
duclsum. · 

legal. 
Presle lnformaçOes a magistrada no prazo 

Após, abr.He vista aos agrs·..aaos para. 
que<cndo, apresenWem c:ontra~ no pr.120 d~ 10 (C!ez) 
d:~&S. 

Deoorr1do os prazo.; legais ram~tam-oo os 
autos â ll. Procuraaorta de Justiça paro parecor. 

Ma capá, 7 do dezembro do 2.007. 
(a} Des. BERTO PINHEIRO" 

Macapá(AP), 1 ·~~07. 

Clamy H O. B eira llarllosa 
Diretora da Secreta da·ca.mara Únlca 

CÂMAAA ÚNICA 

ATA DA 624' SESSÃO OJU)JNÁRIA, REALIZADA NO DIA 
QUATRO DE DEZEMBRO DE OOIS MIL E SETE. 

h. o;to llar.is u lrin\Al c ql.laltu mi:wlcs. prest-nles os 
Excolentíss<mos ·sonhotllS Desembargadores DÓGLAS 
EVANGE(ISTA (PNslclonto em e.xerclcio), MÁRIO 
GURTYEV, ·GILBERTO PINHEIRO, LUIZ CARLOS, CARMO 
AHTÓN.IO, EDINARDO SOUZA ot o Jult Convocado 
CONST/úiTINO BRAHUN.A. Ausente justificadamente o 
Exoclenlissimo Senhor DesEmbargadO< UE.LLO CASTRO. 
P1ocurador éo Justiça Dr. NICOLAU ELÁDIO BASSALO 
CRISPIN.O. Feita a leitura da Ata da ültima Sessão Ordinária, a 
qual foi aprovada por unanimidade, lorom )Uit:Jo'l<los os segulntoo 
processos: 

J!~Ç.U_B.!?_O~O..§!B!!Q 

~ - Origem: \laf3 do Tnõvnal do Júri da Comarca de 
Ma~.apá - Re<:orreotcs: Emer.;on ldalino da Silva e Edectau 
ldalino da Siõva - Advogado: Dr. ldelfonso Pantoja da S~va 
Júnior • Rerorrido: Ministério Públi<:9 do Estad<> do Amapa • 
Relmor: Desembargador Carmo Antônio 

~"· • Cãrnara Úfliça do EIJréglo Tribunal do Ju~ça do 
Est,y •• ~'flapll. à unanlmlda<H, conheeev do re<:urso e, 
no rr 1l4lo mt$mO quorum, negou-lha provime.nto, nos 
tarm 'Oto proferido pelo relator. 

Pãg. 18 

~~~ 

~07.-Ortgem: Vara do Tribunal do Júri da Comarca da 
lol\3capà - 1\r;elame: M:nlstério Pvbl.::o do E~tado do A:napá -
Apsado: Frdrldsco Rooe~o FaMJita ~kuz~ .• AdvogadA: Dr<:. 
ECva F'átima da Souza Gomos - Relatoi: Da~embel'g~dcr 
Gilberto Pinheiro -Revisor: Desembargador Luiz CariGs. 

~o: A C3mara Única do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, à unanimidade, conheceu do rocur.oo e, 
no mérito. pelo m6Smo quorum, negou-lt>e provimento, nos 
termos do voto proferido pelo relator, 

N•. 2,7~Q/ll - Origem: Vara única da Comarca de Ferreira 
Comes - Apelante: Ministério Público do Estado do Amapá 
Apelado: Fabricio Oliveira dos Pas:sos - Advog.:ldo: Defensor 
Público • Relator: Desembargador Dõglas Evangellsta -
Re·Jisor: Juiz Con\'Ocado Constantino Brahuna 

~s~ A Câmara Únlce do Egul gio Tribunal IH Justiça do 
Estado do Amapá, à unonlmídadi, conheceu do recurso e, 
no mérito, pelo mesmo quorum, deu·lhe provlmonlo, nos 
tormos do voto do relator. 

REMESS!\lj EX OFF[Ç!Q 

~ '!111ll~ - O~oem: Vara Única da Comarca ele Vitória do Jari 
- Remetente Ex otllcio: Juizo de Direito oa Vara única da 
Comarca de Vitória do Jari - Parte 1: António Ferreira Carvalho 
(Advogado: Dr. Manoel da Costa Maciel) - Parta 2: Munlclpio 
de Vitória do Jari (Advogado: Dr. Gilberto de Carvalho Jilnior) -
Relator: Desembatgad<>r Gilberto PinhQiro 

~,!!Q; A Ct.mara Única do Eijr.lglo Trii"~.Al1a! de Ju•~ de 
Estada !lo Atrt2pà, 8l>Õ-'<" voto do Rdlatcr nA'o ::onhacando 
da remo,;,..., podlu vista o !0 vogal. O 2" vogal 39.uarda. 

~QZ - Origem: 2" Vara Cível e da Fazenda Púb4ica da 
Comarca de Macapá - Remetente Ex Officio: Juizo de Direito 
da 2• Vara Cível e de Fazenda Públfca da Comarca de Macap;l 
- Parte 1: Margarete Salllana Pona (Advogado: Dr. José 
Augusto Cartloso) - Parte 2: DiretC)( Presidente da Empresa 
Municipal de Transpones Urbanos de Macapá • EMTU 
(Advogado: Dr. Celso da Silva Marques Júnior e outros) -
Relator: Desembargador Carmo Anlónio 

~A c.imara Única do l!.gréglo Tribunal de JusUça. do 
Estado do Amapj, à unanimidade, conheceu da remessa e, 
no mérito, peJo mesmo quorum, negou-lhe provimento, nos 
termos do voto do eminente reletor. 

J:e._SW.l - Ori9em: 1• Vara Cfvel e de Fazenda Publica da 
Comarca de Macapá - Remetente E• Offlcio: Juizo de Direito 
da 1° Vara Clvet e ele Fazenda Pública da Comarca de Macapà 
- Parte 1: Estado do Amapá (Advogad<>: Dr. Pedro José de 
Souza) - Parto 2: Jorge Auguslo Sena Matos (Advogado: Dt. 
Anderson Márcio LDbato Favaoho) - Relalor: Desembargador 
Carmo AntOnio 

~SI; A Cêmara.Única do E1Jrógio Tribunal .Je Justiça do 
Estado do Amapá, à uroanimidad•. conheceu da Nmessa e, 
no m~rlto, 1-"lo mt'smo q;mrum, negcu..frte pro\t,Jl~f1t,:,, nos 
temlos do vo:o de e!"tltnentn relatar. 

~.QZ - Origem: 1' Vara Clvcl e de Fazenda PUblica da 
Comarca de Macapá - Remetente Ex Officio: Juizo do Direito 
da 1' Vara Clvol e de Fazenda PiJbllca da Comarca de Maeapá 
- Parto 1: Estado :do ;t>.mapá (Advogado: Dr. Pedro José de 
Souza) - Parte 2: Ande<SOO Márcio LGbato Favacho e Ricardo 
Gonçalves Santos (Ad•ogado: Dr. Anderson Márcio Lobalo 
Favacho) - Relator: Desembargador Canno Antônio 

~l_s!,o_; A Cimara Única do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, à unanimidade, conheceu da reme na o, 
no m6rito, polo •mesmo quorom, negou·lhe provimento, nos 

. termos do voto do emlnenle rolator. 

N•. ~ - Origem: 1" Vara Clvel e de Fazenda PUblica da 
Comarca de Macapá - Remetente Ex Officlo: Juízo de Direito 
da 1 • Vara Clvol e ele Fazenda Ptlbllca da Comarca de Maca pá 
- Parte 1: Estado do Amapâ (Advogada: Ora. Ana Paula 
Tavares de Souza) - Parto 2: LUdo Roborto Ríbtliro do 
Nascimento (Advogado: Or. Marcelo Victor Miranda)- Relator. 
Desembargador Gilberto Pinhelto 

~ A CAmara Única do Egrégio Tribunal do Justiça 
do Estado do Amapá, à unanlmidado, conheceu da 
rwmessa e. no mérito, !»>o mesmo q<101um, negou-lhe 
provimento, nos t ermo5 do voto do eminente relator. 

~~.W.2Z - O~qem : 2' Varo Clvel e d~ Fazen<!a P.vblir.11 da 
Co:narc:. de Mac.apá ·- F\('fr.utmtl.l Ex o .lioo: JUIZO da Oir8l\C> 
ua 2' vara Clvel c de Fazenda PutliC<I da Cornu= <lu Ma capa 
- Parte t: Atlindo da Sllva ~ntos {AdVQ9adO: Dr. Weber 
Mendes Femandaa) - Parte 2: Empresa Municipal de 
Transportes Urbonos • EMTV (Advogada: Dra. Jad<tlnc Norato 
Pereira de Souza)- RelatO(: Desembargador Mãno Gunyev 

~lÜ!I.;. A C Amara Únlea do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Esta<fo do Amapá, à J,lltantmldado, não conheceu da 
remossa, nos tennos do voto do relator. 

~~ç.Q.u_ç~ 

N" 3,116107 - Origem: 1• Vara Cível da Comarca de Santana 
- Apelante: Manoel dos Santos Loba to - Advogodo: Or. José 
O'lagas Alve& • Apelados: Estado do Amapá (Batall'\30 de 
Polícia Ambiental de Sanlana o Secretaria de Estado de Me1o 
Ambiente) e M\Jnicipio de Macap~ (Secr_etaria Municipal da 
Melo Ambionto - Advogados: Dr. Ramundo S«gto de 
Vasconcollos s. FilhO e PrOCUiadclf Geral do Muniei~ • 
Relator: Dese<nb3rgac!or GibeiUJ Pinheiro R.,...iSOr: 
Desembar93dor carm<> AntOnio. 

12m;!.~~ Câmara Única do Egrégio Tribunal do JuaUça do 
E stado do Amapá, à unanlmlda<H, conheceu dO recurso e, 
no mérito, pelo mesmo quorum. nogotJolhe provimento, nos 
termos do voto do relator. 



Macapá, 12.12.2007 

Apeiada · C J S Peno - AGvogldo: De!en~at P.:clco • 
RINII:r. OeHnlbafçador LUIZ ~ - Revsor. 
OeAm*l)ldor carmo lvrbnto 

QKI.do; Retlrlldo de pauta al*fldo do rtllllor. 

IC.....1.ZHlQ1 - ~crn: s• \111'1 Clvel e <le Fazenda PÓblica da 
Coma~ea de Macapá- Apelante: Fetenda Plibka CIO Estaóo 
do ~pâ - M~: Or MtOnlo José Dantas Torres -
Apeleda C. J S. Porto - Advogado: Oef111110t Pidoo • 
Rebtor. Ocsombargador Lu.z Carlos - ReVIsor. 
Oet«nbargtdor C.rmo Antonoo. 

~~~ Rellrlldo de paut8 a l*fldo do ,...ator. 

tr....Ullta1 - ~em 5' v.n Cnoel e de faz~Wlde Püblca da 
Cclm-a de M.eapâ - Aptlanttc FlWinlla ~ CIO e.lado 
do Amapá - ~: Or AniOnio Jcst Oaotis Torr.t -
ApGiada C J S. Potto - Ad110gado. De*IS« P\lblloo • 
Relator: Ooaernbargador Lu•z Carlos - ReVJsor 
Otsem~r C.nno~. 

~ Rec.uodo de paula a P-'odo do,......,.._ 

~-Or.g.n fr' Y.n CNel e de Fazondll ~da 
Cclll'.arca da V.õlCI~A - Alle'~tt Faze'\:b Pubtc;a elo ll$lldo 
do Am~ AoJVIlgado: Or. An10nlo Josó O.ntas Torres -
Apelada. C. J . S Porto - Advogado: Defensor P\lblico • 
~Mor. 08Mmblw9ador Luiz Callol - Rolllsol 
OoMmt.gador C.rmo~. 

~ Rellredo de pauta • pedido do rtllllor. 

tr.._3~i10J: - Origem; 5' Vara Clvel e de Fazenda Pública da 
Com81Q da Macapá - Apelen~: Fazenda Pública do Estado 
do Amapoil - Mvogillo: Or. Anlónlo José o.ntas Torres -
Apelada• C J S Porto - Adqado: Defentor f'l.éll ico • 
Relator n-bargadOr L111z Cat1os - RIIMor. 
Oeumbarglldor CM!Io~IO. 

~"Retinido dt p.aW a pedido do rellllor." 

!I!J.UI/P7 - Origem· 2' \/Ira aYef e de Faz.nda Plltllíca de 
Coma de ~ - ~.pG~ane_ Esiado do ~ -
Ad-oiogldo• 0r /WtJt'. o Jod Oenlas TDml$- Apelada. N Fno da 
Ama.r6n.a Lida - Rtlalor. Oeser'lbatgac!or G111e11o PW1W0 -
R- Daenbatgador lA.R C.l1oe 

O.Ç~l A Clmlra Únlu do Egr6glo Tribunal de Jliltl~ do 
E.alado do Amep .. • unanimidade, conheceu do rtCIMWO e, 
no mérito, MgOU-Ihe provlmeneo, nos ltrmo. do YOio 
p<oftlldo pelo rellllor. 

fr. 3 2011PZ Clflgclm: 2' Vata da Comarca de llrtrtel do Jen 
- Apel.l'lla: Ma11a do Sor..ono Gomes Soatos - Ad'IOQ8do: 
Ooft111aor PilOUQQ - Açlelaoct littll'.lu do Atnapâ - AdvogMc 
Ora Ana Pouio Tavares· d11 Souza • Relator. Desemblrglldcr 
GJbtno PW>eiro Revisor. Desembargador Luiz C.nos 

~A Clmara Unlea do Egr6glo Trlburuol de JU5tl~ do 
ESllodo do Amapt. • unlnlmkttda, conh.ectú do recurto e , 
no mioO.o, MQO\>olho provimento, nos termo. CIO voto 
p<otetldo pelo rt lalor. 

te..U&~l - Orog.n s• Vara Clvol a de Fa:zmd:il PCdca da 
ecm.n:. de .. .,~ - Apelan(e: Estado do M13Pi • F~ 
P\.bloca ~; Or. AniCnlo J0$6 Ollnlas Torre6 -
~ Arn~ ~ i!Wswtt.. Com6roo e 
Representaçlo - Adwgado: 0e1ansor Plibltco • Ralltor: 
Dtsem~~a~gaclor Wz Carlo5 - R-. Desembargador Carmo 
~. 

~ Rtt•...ao • p8LU a pedido do r.la!or. 

~21m -Origem: 2"\.Wa Civelecle Faunda PW~oca da 
Cclmarc;~ dt Mleopd - Alle'anco: Col..nbia Cclm""""' 1 ~ -

NMlQUdo: Ot. Al~ro Rola a Sltva-Apelada. L11t11 • Yartd 
Ltda - Rolator" De&embargador Edonardo Souza - Revisor. 
OeGambargadot Oógles Evangalsta. 

~ Redredo do pauu • pedido do raláor. 

te 3.28!1/QZ - Onoem: 3' v.n ele Família. ôrtaos • Su~s6es 
!lo Comarca de Macapa - Apelante: M!rii$1Mo Pilbllco do 
~RCIO do "'Mil . .. Ape~'S' C A. de F G t! J V. S. 0 , 
repra..~ por K <ja ?. S - Ado,v.ado. Or t.Urc*o ~ 
t.lral1da ~ Desamta-gador Carmo lVII/no -~ 
o-tba'ÇadOr (cl.'lll'do Solaa. 

~,...,,A ctm.va Ün!Q do Egrllgõo Tribu~W de JU~Jtlça do 
Ealedo do Amap.\., • unanlmldldt, conhtetU do reeuttO •. 
no nitrito, pelo IMalliO quorum, negou-tlle provimento nos 
ttrmoe do voco do relMot. 

tr.. 3 l57f97 - ()l1gem t• Vara CMII da Coman:a de San'.ana 
- Apetan\11: Ml.hc~ de s..tana- Ad\oegada: Ora. Maroonaa 
Nune& CUnN - Apelada: Mw Erdla da silva Campos -
Ad~do: Or. lJiy Furtado Gonç.aiiiCIS • Relator. 
Desembltgldor ~ G.il1yeY - Revisor. Desembargador 
Gfbtt!O PMeifo. 

QWJJo: A CttNt. Unlca do Egrtofo TribuMI dt JU!JtoÇll do 
Eatado do Amapâ, • unanimidade, conhactu do reano a. 
no m•ruo, negou·lt'lt provimento, nos ltfll\08 do voto 
profetldo pelo rolotor. 

tMPMGOS DE QEC~..ABAÇJ.o HA APEl.ACÁO ctvEL 

~ 3.1~ • Or'lgatn. 1' v.n c-..e~ a de Fazenda PC.tlrca 4a 
~ ele 1.1~ • Ernbarga11N. Jamy ~ ele Souza 
61bta C. lxto • Ad\logedo: Or. Amlcat Hd'l da Co&t8 • 
Embatgicjo· Estado do Amepol - Advogado: Dr. Nllaon AdiO!\ 
Almtlda do"""""' • Relalot: .lUz ConiiOC:ado COn$1al\lino 
&8lú>ll 

o.mill. A c amara única do Egriolo Tribunlol • JU!Jflça do 
~do.Arnapll. '"--· QOnlwctu __ bit,... 

( otÁRIO OFICIAL) 

ele Cle~açjo. e, no m6ttto, pelo mesmo quon.m. negou
lhta po'OIIItlltnlo, noe termos do voco profwrido pelo rtl~~tot. 

lt!._3 tf$m • Origcr 2' Vara Ciolel a de Faze-da P\Jblca dll 
CotNrca ele ~ • Embiltpltlte: NvaHa Maria a..r.o 
~ ,._, • ~ Or l\ago ~ Wl/fr(lfl • 
E~do; Estado CIO An>ap;i • Advogedo; Or. PatAo Sln
\11% • Rtfaler: ~bargador Gilbotlo Ponllelro 

~A c amara Única do Egriglo Tribunal de Jutel~ do 
[ltado CIO Ami!P4, a Utllf'llmldade, conheetU doe embetgot 
de Cleclareçio, e, no m6tllo, pelo mMmo quorun, MfiOU· 
lhes provlmenlo, noe ltrmoa do \'Cio proflf1do pelo relator. 

N!....UOZ/.QZ • ~: 3" Vara Civel e do F02onc18 Pútlllce da 
Comarca dt Maoap• • Embargant~~: Leonlkla Silva do 5ou;w • 
Adwgl)do: Or. Amlcar Hecht da Costa • Embargado Elotado 
do At"'P6 • Adi/Ogado: Dr. Orlando Teu<cora de Campot • 
~111101" Oesetnbargedor Edinatoo Souta 

~A c.lrnara Única do Eg~o Tnbunal de Jwl.ça do 
~do~. • Llt'ltnlmidade, conhecetl ~ -~ 
ele ~. t , no ~o. pelo mMmO quoruon, negou
lhta p<o'llmenlo. noe tenno. do voto prolwodo pelo reiMot 

tr, J ~- Origem· •• Vara Clloel e do FaDlt'ldl ~ dl 
eon..tc.. •"t ~ • tr.~· r.~ Cn""-.a da Oue iW 
• Eswoo do Amap.l-~·~ Or. N:r.t.r li3ctro oa eu . .., c 
Or. Orlando TI!!...,. do C«npos • Em~· Estado dO 
~116 e ~ CM11r!a de Queiroz • Advogados· Or. 0r11r1c1o 
TdXOira de Caompos a Or. Arnik:ar Hoclh da Costa • RolaJgr 
ac.-bargadot Mal1o Gwtyev 

QK1dQ;. A CAmata Única do EQl'iglo Tllb....al de JUitli!!_ CIO 
Eataclo do Alnip6. a unanimidade, conhtcau .ÍÕ. -.m~MtrQoS 
ele dtçlaraçio. No m6rito, pelo m .. mo QIIGfllm, nogou 
p<ovlmt>nto 801 embargos de Mltla Crlatina Queiroz a deu 
p<ovlmanlo ao:t embafvos do Etledo do Amlpâ, noe 
termos do voto profat1do pelo relatO<. 

.te..a.PW.Z • Ongem; 2' Vata CMll e do Faunda Pilbllca da 
Cclmea ele M!Qp6 • Embacgante; N1l&*l Kletler de Souza 
dos S... (er'l caJU PI'ÓI'N) • Embar;ade; 8anc:o da 
M'll•a SIA • Aodlqjada. Dia. Gl$ele Coullmo 6Mttl'l • 
Rel.tler: Oes4mbargador Carmo~ 

~A Clnulrt Unic:a do Egrllolo Tnbi.INI da Juatlça do 
Ealtdo do Alnapi, • unanimidade, conhtcw ~ embargos 
de dKiareçlo, a, no m6rtlo, paio .,_ quotWI, neg-

• "'" provlrntnto, no. tarmoe do voto p<1)fMdo pelo rellllor. 

AOft&Q..W;~ 

te 1 1161/0I - OrigQm: 5' Vara Clvel e de Fatenda Pilbllca d• 
Comarc~ ele Mactp~ • Agravante; Empresa MuNclpal do 
Urbanlzoçâo da Miei,- - URBAM • Advogada: Ora Ullan de 
Fátrna Cristina Fet111ra dos SlniOS • Agrevado:S.ndlcaiO Clo1 
lrabd'ladores AubOoomo$ do Comtrdo ~ CIO Ealado do 
Arnap.1 - SINTACOVAP • Mogac!o· Dr Jadtson T1vatW d8 
Coata • RGI.ator. o.embargador Mello Castro 

OUIJ.l!l> A Clmara Única do ~rjglo Tribunal de JuaUç• do 
Elt.c~o do AINJ)i, •m conllnuaçjo de Julpnent.o, por 
malor!a, Ylnddo o Rllaor, deu P'OIIimeniO ao agrevo, -
._ do votoa pr~ Ra&Mor dnlaNdo OH. 
O..rto Pinheiro. 

lt, 1 III:IIQZ • Origem· fi' Vara C~ t de F~ Pidiea d8 
Cclm~ de MlçJ,- · AQmvanle' Rllimoodo Adlenlo t.'.O 
Pln!Djl-~ Dr. Joio P3!10Vaz Cav~ -~: 
Banco Hot'léa SIA • Advogada: Ora.. Mana l..uc:lla Gomea • 
Relator: Jlb Convocada ConstanSno 8IIIVI8 

~A Ctmara única do Egriglo Tribunal de JIIÂIÇ* do 
Eattdo do ~ • urtanlmidl!dt, c:onhtetu do agravo e, 
no m6rlto pelo __,..o quorum, negou·lht p<ovlmtnlo, noa 
ltrmO$ do voto proferido pelo rellllot. 

H". U871P7_· O~: Vara de MeOOçAo e CoooltaçOO da 
Comllll:a ele ~pâ • .AQravant.: Aleuandra FwnMda 
~os do$ Santos • Ad\l()gado· Dr. Edrn~on Mercte da 
Concotlçiio ~vr.do: Joao !i911'ÔQ'"' r..rMMils do~ !.anll'l:l . 
~o: Or. M~ld<i ~u ao Al*ve\lo - Re1810t: 
D(IMOI'Itlotrgadot Etflnardo Souza 

~;A c...,.,.(Wca do Egrielo l libut\11 dt Justiça do 
eaudo do Arucli. em eorrtinuaçlo do Julg~m~nlo, • 
Ul'llnimldlde, •u provlmeftto ao ..,.,, ,_lemiOI doe 
votoa p<oftf!do .. 

Oficios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

Pauta de Publiaação • Atos Judaciaos 

~ N .. 0021s212005. Ra:lAMAÇÀO ctva.. 
EXECUÇÃO 
Pwta AI.COra.JOSE RI6AMAR CAVALCAIIIT'E 
~ EVALOOSILVA~ · 13Ss.AP 
P- R6: RAII.iUNOO LOPES DA SILVA 
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~ MANOEl. RAII.IUNOO LOPES DOS AEIS 
8688PA 
Au<li6ncla: 
egendacje pare o do4: 1510tr.!OOB h 10 30;00 

~ ~ 02054312007 · REClAMAÇÃO clva. 
CONHECtMENT 
Parto Auto< a: AHTONio CARLOS A..EXA COIMBRA e oulros 
Pnrtll Ré' OINAilDA DOS SANTOS COUTINHO 
Ad\IOOildO. RENilDA NASCIMENTO OA COSTA. 1071AP 
Sen1ença' 
11 - OISPOSlTIVO 

PELO EXPOSTO. JULOO PARCIALMENTE 
PAOCEOEHTe o pedido lom~úado na iniCial. CONOENANOO 
a R8C!Uitoda a pagar 80S Raquel~ a qúa111oa ele R$2 ~.00 
(OOis m11 I!Uitm:.ntoe e qUManta rcw•), quanu., oskl 
acrft9Cldo de juros a pel1lr CIO cllaçlo e c:ot~eçlo mone1tr11 a 
part.t CIO ajuozamenlo da aç6o 

JtJogo o proceMO, oom eDteCiaçloo do m6tio, ,_ 
1ermoa do art. 26!1. inà5o 1. do CPC. 

lscniO de COJSlaa e hOnor.irtoa ediiOC:tt'eloa, 
oonlorma p<ec:e~ua o art. 55 da Le19.099195. 

Publ1QU9-se. 

Regslr~se 

'"~~·-
Processo 111" 02782612007 • RECLAMAÇAO CfVEL· 
CONHECIMENT 
Parte Autora: J0St DE RIBAMAR LAUN~ 
Advogado JOSE DE Rl8AMAR DA Cf\Ul LAUNE • 548.\P 
Pal'le RA. TEI.EMAR NORTE LESTES A 
AuciWoa; 
agendada para o doa: t6101f20011 As~ 00 

Proces$0N" 01782912006 . REClAMAÇÃO clva . 
CONHECIMCNT 
Pat10 AuiOra. JOAO OE OEUS RAMOS DE SOUZA 
NM>gedo. WIZ EOUAROO PENA GONÇALVES • 1t~P 
Pal1la N• 8NIOO FINASA SIA 
Advogado: OUHTOJOSE DE OlJVDlA ~'-4. 876MP 
Otspacho/09c:isâo: 
lnlim••e • Executada para comproyar noc tUfOS. em cinco(&) 
doas.. o pagamento do cróddo rerna'-le exoquando (R$ 
:)Og, t4) pena«*>~ da e>uúQ60 oom • penhora 
Yill SISSACEH. lncUNe. 

Proceeso NO: 0'.2596(y.!()Q7 • RECI..AIMÇÁO CfVEL. 
CONHECIMENT 
Perta Autora; KARINA MONTORIL DOS SANTOS 
Advogado: GIRLENE TEtXEIAA GOMES • naAP 
Podo R6: MARISA LOJAS VAREJISTAS S.A 
~: AI.AN 1<1.EBER SOVTO FffiREIRA 804AP 
~ 
tnto'lle1S(I a parte Venclelo pera comprovar no& aUIOe, em 
lll*lzo ( t5)di8S, o pa!JIIfllonto do valclr c:. c:ondllnaçio. 80b 
peoa da multa de 10%, pt1llri$lo no art. 475.J. do CPC 
(Er'lu1clado 97 do FonaJt) 1 ..,. ravetllda em lai/Of da parte 
Ellequt'nto o o ~eniO da elCOc:UÇio com peni\Ot'l via 
~. lnetu5Na 

,.__ ,.,.. O()OOS9I'2()C)S • AECI.AMAÇAO CIVEL • 
CONHEOMENT 
Ptl\8 AUCD11L hiARLAH COIJnHHO MONTEiRO 
Adllogedo~ 6AENO TRASEL· 734AP 
Parlll R1Y OUAUTY 00 eAASiliNOUSTl'IIA L TOA • 
JOR.IIIAl A GAZETA 
~ MARCaO PORPINO !\UNES · 4011/I.P 
~-
~. lntlt'/leoSe a Au!ola para em 5 ela$. manilestar-se nos 
aUIOI, taquemc!O O que lniMocler de dott1to quanto 80 
pt05S&gulmoolo. 

Prooo~ N': o:!088&'2007 • RECLM~i\ÇAO CIVEL · 
CONHECIMENT 
Parte Autora. UZETE MODESTO PffiEIRA SOUZA 
Advogado EDNICE DA Sll VA PENHA· 89.2AP 
Patta Rt PECÚUO UNIÃO PREVIoêlctA PRIVADA 
Aclvog8<loo KEU.. Y CRISTINA BRAGA DE UMA · 371-BAP 
Des()ACI'Iol[)eclsio: 
lnclelíro o pedido de auspensao dos novoa daecon1011 1101 nAo 
vislumbrar a ~ doi m.mos com oa pt-vea au101, 
Clll>endO • ~- cuo p<etencla. .nttfl)Or IÇio poópnl 
ou comprovat que lai$ doeoonlos reler- ao presen14 
ptelido . .-na vaz já pnllalldla Mntança. 

lnlme'$8. 
Apc)s. remetam-se O& auloli l CoiW!da Turma 

flecl.IUI oom o ~o de,_.., c:umprimtniOI. 

Proc.sso N"' 025n412001. Rea.NMÇAo Civu.. 
CONHECIMEHT 
Pena A4J1oAl JIJRACY RIBSAO DA CUNHA 
P~rte F\6. BANCO BGN SIA a-
Adllogldo• CINTHYAJOAOANA OA SI VA PICANÇO 
918AP 
SGnlença. 
Diante CIO eiCJ)0$10 e pelO livre convenc1man10 que lorrno. r11p110 
•• poli m.,.,. de BogihmlclaCie passhle o lnCOmpolanc. do 
Julm e ll'go procedientll, em parte. a ptelet'ISAo lotmul:adl, 
epanu pera rescindir o eonlrato nrmado anrra o reclamance • 
a Soc:Mideda Caxilmu de M((uo Sooono PrCI'o'ld6ncla PriYadll, 
• que Cll reportam w:"dolõconroe mtnelllc SOb a rublica 
"pre'll1dltnGía". 01icie-se pare SUipjlnÃO doi deSCOtl{QI, Sim 
custas • hot'IOrjriOs. 

.,_.., N': 01B721Y2007 • RECLt.MAÇAO CIVEL • 
CClfOiECIMENT 
f>Ma AuiOnL IRACI VfTOR DO NASQMEHTO 
~ JUAREZ GONÇALVES RIBEIRO· QAP 
P!Mta N EDITORA GL080 e wme 
~ FABIO FAfiiAS DA SILVA t t039PA 
~ 
~ ... • E1acu!ad& pare~ no& 1'*-. em dncc)CS) 
ÓIU, O peoatnl!f'llD docr6dbo ~~pena 
oo PD*~ .sa .,....,.,..., com p.r110o1a • s~ • 



Macapá, 12.12.2007 

Inclusive. 

Processo N": 026050!2007 . RI:CLAMAÇÃO CÍVEL -
CONHECIMENT 
Parte Aulora: PAULO JOAQUIM RIBEIRO 00 CARMO 
Parte Ae: . BANCO PANAMEHICANO SIA 
Advogaclo: RENILDA CANTUARIA DE SIQUEIRA. 799AP 
Aud1Õ<l(;i.): 
agendada para o oia: 21 /0112008 as 10:30.00 

Processo N': O 1274812006 - RECU\MAÇÀO CÍVEL· 
CONHECIMENT 
Pano Autora: ALDEBAURO MIRA OEZERRA 
Advogado: OCINEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA-
8272PA 
Parte Ré. CAPEMI - CAIXA PECULI::l PENSOES E 
MONTEPIOS 
AdVO!)ado· KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA - 371 -BAP 
D<'spachoiD<.>c~ão: 
Em laco a uocrsào do STF negando seguimento ao Recurso 
EX1raordinário. desenlranhem-so a cauç;io ele " "· 323 
dovolvondo-n à Credora. 

Após, arquivem·so os au!os com as cautelA~; dr) 
praxe. 

P10cesso N': 00114412005- RECU\MAÇÃO C!VE:L. 
CONHECIMENT 
Pane Auta<a: ANTONIO FONSECA OA SILVA 
A<Mlga<JO: OCINEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA -
691AP 
Parto Ré: CAIXA DE Pí:CULIOS PENSOES E 
MONTEPIOS BENEFICENTE 
Ar.lvogado. KELLY CfiiSTINA ORAGA DE LIMA - 371-BAP 
DespachoiDocisáo: 
Julgo oxtinla a execução. Devolva-~c o título que scrv1u do 
caução. Após, arquive-se. 

PIOCesso N': 025933.'2007 • RECu\MAÇiiO CÍVEL. • 
CONHECIMENT 
Parte Autoro: OJALMA NEVES TAVARES 
Advogado: RILDO VALENTE FREIRE· 1242AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL 
Advo!)aoo: SANDRA 00 SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 
- 364AP 
Audiência: 
ngendedn para o dia: 17/0 1!'2008 o~ 09:30:0() 

Processo N•: 00867912005 - RECU\MAÇÃO CÍVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: ANTÔNIO CARLOS PRAZERES DOS SANTOS 
Advog.1do: JAMISON NEY MONTEIRO- 606AP 
Parte Ré: JOS~ NAZARENO R. BITENCOURT 
Advogodo: LUJ2 AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO-
525AP 

( DIÁRIO OFICIAL) 

IOdo dia 30. a começar no mês de Novernbro/2007. 
Apôs, suspenda se o leito até a qu1tação ou 

eventual rnanitosii\Ç~O 

Processo N•: 026757/2007 • RECU\MAÇÃO CÍVEL
CONHECIMENT 
Part;, Autora· RACHID EUAS AIRES DOS SANTOS UMA 
Advogado: MARCELO FERREIRA LEAL · 370AP 
Parte Ré: COOPERE·COMERCIO DE PETROI.EO E 
REPRESENTAÇOES LTDA e outros 
Despacho/Decis.'io: 
ltlcletiro o pedido. poslo que os autos encontram-se em rase de 
conhecimenlo. lnlíme-so a Aulora. para informar nos autos. no 
prazo de 05(cinM ) dias, o atual endereço das partes 
Requeridas. 

Processo N°: 00 100<112005 • RECLAMAÇÃO CÍVEL
CONHECIMENT 
Parte Aula< a: FRANCISCO SANA E: ANTUNES MOREIRA 
Adv0911do: GILBEilTO CARVALHO JUNIOR· 1029-AAP 
Pane Ró: UBIRACI NASCIMENTO DA SILVA 
Audiência: 
agendada para o dia: t8/011200B às 09:30:00 

IMCAPA,10dc dc71!mbrodo 2007 

~--~ 
~--- --~~ (ã)nÀmA DE NAZARe GUEDES oor-Hõ -

Ct~f" de Seetelaria 

JCIZ.:..DO ESPEC11\L ÓVEl E CRi.VJNi\l CCNiP.AL DE M~.Cf.,P/, 
EQglJJL.QfSEM/.14.í'<iADOfUEA,_~ 

AI:: fA!J f::f'J 737- CfNT.fO -ÇfE:..flq_m_,'>OOO 
FONE (96) 31 /.·3400 - ~M',-'1 35 1.< · 'I.~ IOXX9c; 3 1 2-J/..:!~ 

v·moil: iuizo.pini@liop gov b' -

PORTARIA N• 079 /200/·JCCuntrnl 

A DouiO<o SUêll PEREIRA PINl. N-l/,0 J•izo de ' 
Okc·N> fi'Ub.r ~ jvi:o®s r~IC ~ cr.~ o 
\.r•M rei Ce-#•'-cl de Cc.-ru(t; uc NOUlpê. tt:") 

.J\0 d\)~ c.:!ul-.t.JI~ e. 

CONSIDERANDO - ~ ,.._, ;,zc~'o do ' DIA 

NJ..CIONAL DA CONCILIAÇÃO' . r.o rl r.o Oô de <:'ozemh•o d,. 

DespachO/Decisão: 2C07 iSObuclo). dnnd<' sr;qüencic oo Proo•o"'" ' Sól>odo Tombóm' 
Chamo o tello à ordem para o IIm de revogar o r. despacho ele 
fls. 48. é Dia de Concl!ior' t"!m que deté.."'ln'i. do o~od ~io~o ~oncllk-n&io.:. 

Em lace o acordo cnlaDulado pelas p3rtes e 111 
tendo. ineiUSIVe, deoomoo o prnzo para o cumprimento. 
inl ime·se a pana Ctecsora para inlormar sobre o adimplemef1tO, 
requerendo o Que entender de din:lilo. 

Processo N': 027227/2007- RECU\MAÇÀO CiVEL
CONHECIMENT 
Parla Autora: PAULO JOAQUIM RltlEIRO DO CARMO 
Parlo Ré: M C B UMA ·ME CONVOLKS 
Advogado: LUCIVALDO DA SILVA COSTA - 73SAP 
Audiência: 
agendada pam o dia: 17101/2001) às 09:30:00 

Processo N": 01938Sí2007 • RECU\MAÇÂO CiVEL • 
CONHECIMENT 
Parto Aulorn: RIZALDO PANTALEÃO DA SILVA 
Advogado: JOSE WENCESlAU F:ERAEIRA ROSA -SSOAP 
Parte Hó: BAAOESCO PAEVIDENCIA E SEGUROS S.A 
AQvogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS· 919AP 
DespachoJOeGisào: 
lnlime-se a parte Autora para no prazo de 10{dez) dias. funtor 
aos autos o Lauclc Complementar. pena de exlir.ção do leito. 

Pro.:esso N": 01939412007 - RECU\MAÇÃO CÍVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: RUBENS TEIXEIRA DA SILVA 
Advogado: JOSE AUGUSTO PEREIRA CARDOSO- 376AP 
P;Hte Ré: EUEU:.A CARDOSO COSTA 
Despacho/Decisão: 
lntimc·se a pa11e Autora para. querendo. impulsionar o le<lo, no 
prazo uc 05(cinco) dias. requerendo o que enlllder da direoto. 
pena de extinção 

Processo N". 00598712005 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONi tECIMENT 
Pano Avtota: FRANCIANE HOLANDA DA SILVA 
Mvogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA -
405AP 
parte Aó: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS- 919AP 
DespachOIOecisão: 
Manilesle-se a Exequente em dez(! O) dias sotlre a 
imptl!jnaçtlo. Após, com ou sem a manifcslação_ conclusos 
para dccis.\o. 

PI(XC~~O N"': O , S:lSS.'200G- R ECLAMAÇÃO C iVEL .. 
CONHECIMENT 
Parte Autora: FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA 
Advognd>: LANA PATRICIA MONTEIRO DE SOUZA · 
1260AP 
Parta Ré: MARIA DAS GRACAS CARDOSO COUTINHO 
Advogado: JOSE AUGUSTO PEREIRA CARDOSO· 376AP 
Despacho/OeciMo: 
Visto ele ... 

Recebo 9s Embargos de Terceiro opostos. 
To1nbe-sc e apense-sc nos autos principais, 

mantendn·o suspenso em laco n proposta de pagarnonlo 
ole" ada pcln Devedora. 

Considerando Que a divida ntualmenle ultrapassa 
RS 7.000.00 (sele mil reais) já abatidos os valores deposilados 
e. considerar1c1o. ainoa. as manifestações tanto ela parte 
Oe-.'Cdora quanto da parte Credora. csle Juizo vê por justo lix:ar 
o vaio/ do RS 6 .000.00 (seis ma reais) para a quitação do 
crédito exoqua<ldo, parcelado na lonna rec;ueooa pela 
Devedora. ou seja. em parcelas mensais de AS 1.000.00 (hum 
mil reais) cada. 

lnl illle-so a_ Devedoro desta despacho e para quo 
. e1etuo o pagameo\IO das oarcelas. mediania depósito iudicial._ 

CONSIDERANDO quo u roncil:r.çc<> jud,dol. 

ot:K:fmen:~ 'o'(lk:l i ~<:tdo o incOfll}vodo pelO Cnn~e!ho No<:iQn{ll de 

Ju~•c;o.C:'\J]. ó •:m ln\·lvtr:enb de poc lico(ÔO wctd copnz do 

Ote>.«.:'l' m•,donccn de C0.1lpor'nrr..:!ntc no 10Ci•J(Í:-,do e r.Mt-ibu r 

:'ICIO o M.on· 4ti\:Ó~ ~c 1•..ci c ó tic a -:or.so iú~o r.n t"<.oôo~:O e 

CONSIDERANDO. P"' l.m. o or.~il(>;<io pelo 

1u ri~hd~aK:do do:. cr:nr.ili(.')(:&t$ .:; ~.-e vem tende-> roe<~kUJCO) em d1o 

de sób(Jdo. CJiondo <:1 cv!h,ro de Q:Je o Jt• ~li<o MOI\ h.~m~ z.cdo e r,IÓ' 

oc~~sível ·odes os d•O) ~. o i1'<:lo, a d,spol"'l~l·decld do ~tCbr!:ót io~ · 

pc-o o o~eorlorMnk'o r.o Dla Ncxi<>'IOI do Conciliot;O?. o que 

COOI.:1l:\..lu SObcr'OtW!IfO poro O é:x!"o do &.'etl:tl) 

RCSOLV[: 

I • ElOGIAR E AGRADf;CC~ ''"'> ~e.v'ddiC~ dn 

Q J;xloc cb J,b, ool de )o>l'ço CAIARINI\ DA SilVA 1'/'.0RAES, 

ClÁUDIA jUVINA DA SILVA NEPOMUCENO, EFRAIM FERREIRA 

GUEDES, MIIRCO ANTONIO TOCANTINS Nf.lO. MA.RCUS 

VICEI'o.'TE SilVA lOUileNÇO, MARIA DE FÀTlMA NASCIMENTO 

GMV.., llfvi.RIA DE NAZAR~ GUEDES COELHO. I<MRIA 

MÔNICA f URRIEl IIBRONHERO. RIIIMLJNDO AINIEIDA 

MONl EIRO. RAIMUNDO DO ESPÍRITO SANTO DE AlMEIDA 

VIDA!.. oo. ;er,·od" '"' à d,.p-,.ção AI.VAN!:A PATRÍCrA ANDRADE 

~IGUES, CÉliA DOS SANTOS COUTL'IHO, EUZINêTE DA 

SILVA BENT~S, fRANCISCO JOSÉ fERREiRA DA SilVA " jURACI 

MONTORil DOS SANTOS: " "' !v\(,r.o<tt> Apr&nd'ze• ANDRESSÀ 

P.ANIF.lf DA COSTA PANTOJA. BRUNO RODRIGUES GUIO/MR, 

f El!Pé fE~REIRA MNRA. JOÃO KENEDY FARIAS ~1EIRA. HAIRA 

NATHÁliA LEITE SANTANA e SANDRO I'IM':Nl El GUEDES e O 'J! 

A">:!;trr,;:os{Vclvnlê·ro:· AOilA.V,bJI COUtiNHO CASTRO 

(fo~uldod" CEAI'!. O IST!ANE !>RAZÃO N\O'lEIRA {foculdode 

CEAPI, DAHil AUGUSTO MORAES DO CA~w-D lfoculdode 

CEAPI. ELIANDRO MONTEIRO AlCÀNTARA[f oculdode fABRANt 

EUTHÁUA R!;!ANE MEIO RIBEIRO [Foculdodo Soomol. 

GERONEIDE DA SilVA fERREIRA VALES. ISIS LOURRAYNE UGHY 

COHHO COSTA {faculdade Seomo). t-MYCON A6RfU 

FONSECA lfocddodo de /lloccpó-fNM). MIIRION A. RIBEIRO 

[For vlc, . "c CEAP). ~AfAfUA ARAÚJO CARVAlHO !Fo"'"ldodo 

CEAf 10 DE '1/IRSO ORITO BASTOS {foculéode do 
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Muoopó-fNMI. WELUNGHTON DA SilVA MEIO [Foculdcde 

CFAP) <> ZOP.AIA DO SOCORRO DA SilVA 8RAGA IFoculdodo 

CEAP) pelo; oxM>r>'otc; d~;eo•pool>.?. ccmp~<"ncia 

<i<""<tVCf'd•men:o, df!.por.~·Cc.d~. n·.:ial~\"0 e exc~icrol 

•e>po'>:>brl.o:lod• no c~,~~!:<> do• -n.:k :>c> '():elo> n &b alem. 

,.~0()~ deci':oiv;,s (X:HO o exe:uçõo dos oud~~io:. d:l ~DIA 

1::18QQNA!. DA CQ~Ç.!UAÇAQ~ ·reoliztd::> .no dio OS/ I 2/2007 
/ ' 

(:.(dJ'Jrio ), <'U!C:.t;ehvo; principc:i• $ÕO di,Y!n<inuf cmo no·J(l cuhvro 

de c;UA ~ Jl.ISI:ç • rnois aurncn'•zodo. e!lé cceu.ível k".dOJ O$ C!o~ e 

-.·oo- '.,., cJiuaJ ~ rML~ r.o to<cb :ó:> c:': eo<>llrbl 
1

~ 
\L - ~:e<m no: o J'Vbl cocà<l f elo :>oe!.Crl<> 

f'l.!fk:l io nc ó·s:i~ d t(..iol d$' •mpltttWI. 

Mo copo/ AP. 08 de cozem. o d~ 2007 

J.rizo ce O •oó'<> Trt.k>o do. )uizcd<» 
ff.J)li!'C·O•l. Ci-..ol c ::rimir.ol Ccn1rol 

do CcMo,co d~ tv'ocor>ó 

'lA. VARA CNR E FA2t NDA PUBLICA. DA COMARCA DE MACA PÁ 

RUA MANOEL EUOOXIO PEREIRA. SJN• ·ANEXO DO FÓRUM 

EDITAL OE CliAÇÃO-AÇÃO I.IONfTÕRIA 

Ptal.O: 20 dias 

J.Ql'J!!T!E!ÇACÓQ DO PROC§§~ 

Processo N'.: 007!)4012004 - MONITORIA 
Parte A\llpra: 1.'-IPORTMJQRA E EXPORTADORA 24S LTD ... 
AC-ogocd : KATIA 0/\NTAS DE MELO- 827AP 
P01te R~ : FRANCISCO BASTOS ROCHA 

Citação d3 parte éevodort, atua!tnef"Je em kx.el i"tco.J1o e No 
..bido. para >atislaZI!t, r.o pra<> de 15 (Q"""'l dias. a obr'.goçAo 
conolanto m peU~ ln!CI&I dos av•o• aclm> eplgralad<o(•l e de::t:IIIA no 
qu..dro abDlxo, ou. em igu•l ~r.u.o. of€tlecer embargo!>, &Ob peM de 
cons\Uulçâo da re!<Ma divido por liMo jud!ciat convertendo o t'Çáo 
M'IO(Itt6fla em ext-c\1\iva, nos ti rmos d() arl 1.102 <lo CPC. FIC8 etnd~ o 
rtu denllfk:.ad<l de que. cumprindo os hiltrr.os da l.nici:J1, elll&rlt l&efrto do 
P808mento das custas e honorâtioo adw.:c)lldos. 

ltlfOIJW,COEUQNB.~§!~ 

OORIGACÂO: 
RS 2.667.03 fOolo rr.l \ $0dsoe.,los e so•W~to e ...to reaí> e 

~ ... C(lnlav<>$)_ 

11<!u: 
CPF:' 
Ol.Nasc:imel'llo; 

FRANCISCO BASTOS ROCHII 
031.739.413-49 
3Cit2/1899 

SEDE 00 JVi20: 2A V A RI\ CIVf;L E FAZ<;ND,>. PUBUCA da Co-n:l!C3 
do W.CAPA, Fôrum ~ LIACAPÁ. >ilo ~ RUA W..'IOE XIO 
PEREIAA. S/N" ·ANEXO 00 FÓRUM 

Varas e Secretar~ias do Interior ~ 

. . . .,~\ :· : -· : . ). .. ( . . .... ~ .. . . .. 

VAr<A UNICA DE CAI.ÇOENt OA COMARCACE ClltÇOENE 
AV. JOAO A.NAS rACrO 00$ SANTOS. S:N 

Paula de Publicaçao • Atos J~diCtais 

Processo N'· 00255812006 - AÇÀO CIVIL PúBLICA PARA 
i':UI IOA 
Ptmo 1\ulorn: MINIS TÉRIO Pl'JOU C O ESTADUAL 
Pune Ré· PREFEITO MUNICií'Al DE CALÇOENE e owos 
Advogado. LUCIVALOO Ofl SILVA COSTA -735SP 
Rotrnns : 
lnlimaçAc> da p~rtc rii . para ciéncia do r.despacho: Sobre o 
pedido de desistência da oç~o IOOilulado pelo MP. as 
ns.57Gi578. manilesle-6<! a parte rt (ar1.267.§4•. CPC) 

Processo N'. 003539i2007 - t.tANDADO OE SEGURt.NÇA 
COMEXPRE 
Par1e Autora: JOSE JORGE PEREIRA REC!O 
Advogado: RAIMUNDO EVANDRO DE AU1EIDA 
SALVADOR JUNIOR -839AP 
P;orto Re: ERONILOO JOSE COSTA CORDEIRO 
A<Jvog.Wo: LELIO JOSE HAAS - 418AP 
Sentença: 
Ooanl& do exposto. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para 
COC'Iccder a segurança poslu1ado e . em conse~U tn:ia. de<:Jarat 
o nlJhdil<!o do Oe:reto-t.esisla~vo n ."'0112007-CMC. remar 
s.•m eleito todos os aros oril.rndos da C<lmissào Processante 
OOI /2007..CMC e a posse do Vice-Prefeito na condiÇão de 
lilulllr elo Poder Executivo do Município de Cal:;oene Por fim. 
resolvo o processo. com anélls.e do mérito, "ex v,~ do an 26!.>. 
do CPC . 
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s.m CU$!as err •YII.Ide do benellcio da ~ legal 
de q;;u Q<WI <'~legisla!No 'Aunoclp.tl 

Sem l>ooor~r•os a conrur conkll'mCI Ot><Jnta us 
Sllmul<ls 105 do STJ o 512 do STF 

C'.onio o d1<e1o em debole n~ •u~ra sessenla 
""IA riM mln.ti1CS. d~xo de apjJC~K o dosPQ6lO no ttrl 12 d~ lei 
1~~1 ~o analogoc:ame,... Odi!lpos'Ono~r~lo 
,.do'"' 475coÇPC 

PRI 

Proceuo N" 0034801?007 • OECLAAATORIA OI: NULIDADE 
DE DE: 
Porto Autora COOPERATIVA DE MlNC:RAÇAO DOS 
CARIMI'C"IROS DO LOURENÇO L TOA COOCAL 
Ad•OQIUO" ALESSANDRO DE JESUS UCHOA DE BRITO • 
104Mf' 
Pone R. AJIITONIO FRANCISCO DE ARAUJO e oultos 
AI!Yogado J().I.O FERREIRA DOS SANTOS· 187-AAP 

"""*'"' ~~oc,.. 19<'02J2008à 100000 

Proceuo 11.' OOJc n;. "2007 r.'EDIDA CAVTE .o. q 
I ._O'.lttiA()A 
PQ<te .IIJI<lra A'ITOI>. i() FRANCISCO 0C ARAUJO e CUltOS 
AdvoQ<Jdo Jo.\0 FEqREIRA DOS SANIOS. 187-AAP 
PMe Rt CC:NIRA TEIXEIRA ALVES 11 oulroo 
Audtt:nCIO 
onondBdO pam O CJI 19102!"L006 oi& 10 00 00 

P~uo N•· 002..6012006 · AÇÃO CIVIl PUBLICA 
Pdrto Autora ~I "l'>TfRIC PÚBliCO EST.IIOUAl 
Pr.• Ht ClCI~ DI' CA~POS P~Apt()NA BELTRÂO 
Ado!OQJOO SEBAS llAO DE NAZAAE DA Sll. V A. SOOAP 
~. 
lri..,.-'QIIo do ac.ogadc ~ IW18 rt. o O< S.......wo de p,azara 
oa SoMo pMll ol«ecef as alegat;Coo lnr " no p-.:o de 1 O 
doas 

Pr001~10 N" COJ199i2001· DE MA\UTENçAo DE POSSE 
COMPI:D 
Pa"t AUIO<a VINICIO BRANCO 
Ati•OQJdO ALESSANORO DE JESUS UCHOA OE BRITO· 
104f>AP 
P..nr R~ MINCf~AÇAiO YUKIO YOSHIOOME SIA 
Acvog,JáO ARY ~ERREIRA DE I'ARIAS 766AP 
A~do4noD 

~ d.Kla P.l<'d o dia 11 /12.'2007 •~ 11 00 00 

ProcA'<tO" CU2930/2'006 ·DEClARA TOA A OE 
l.'lof:XISlti>.CIA O 
l'arl~ AJIO<a FR"OOR!ACO POlAR INOUSTRIA E 
COMERCIO l ""OA 
Adocgaoo LEUOJOSE 1-AA$. ~16AP 
Porte Ré MUN>CIPIO OE CALCOENE 
Adocgl>do o.UCIVAI DO DA SILVA COSTA. 73:..o.P 
Rolin."Js 
"~maç..a ""advoçado da pane reque<'ld:l o Dr LUC!Valdo 1t1 
S,._J C«t.l. par~t firs ó<l 8P<"iS&nlaç.lo de •u•s oleg~s 
fmars. opur:.nd.Jde em '<UC" PMt rtQtJe<>CI<I M mar,.'esliw~ 
snl:rt ot Goçwneotos ,...-nac~c;s PQI.l p.1rte autota. 6s h 92/109 

:•liM~IA Tt 'lEZA ROORIGUCS OF O ri/EtAA 

CM'toc~ .. 

r~r;;~~~·~om~s~ .. ~-m 
... ... ~.-.. .. ·-~ .... ....--1 

VAPAU"OK;,DE F'Et''lEIAAGOIA>S UA C".0.,.4fJCA 0€ fEilllCif\A 
GO•rFS 

AU'OUOOEDt~AS n1 

Pau'.a de Pue<JCaÇAo Alo3 Ju!Saais 

Processo N • 003851 '2000 · AÇÂO CIVIl ?\II:ILICA DE 
IMPROBIO 
l'llrl• AuiOia MUNICIPIO DE CUTiA.S 
Advogado MARCELO FERREIRA LEAL • ~70AP 
PMc R.: JOSÉ JUSTO OE MORAES BARBOSA 
Advog~llu MAAClO ALVES FIGUEIRA· S95AP 
De5pae!IO."O«'UO 
Sobt • o. <IOCUII'Oni<>S (l.wtradas aos eul041 t\s lls 54,73 
,...,.,,_, •• ,...,eu -·em c:onco d iü 

lrti<MOmS6 

Pr~ "11 00>&~ "2:l07 • At:,A.o 0C I ~•IXN ZN;ÃO 1'00 
O"NOS 
Pane....,..,.,, ~~AA A ROSÃR•A MACIH DA Sll. VA 
Adllogado JACI~EJE BRITO DOS SANTOS· 1401BCE 
Pwla nt MUNIC:PIO DE OE CVTII\S DO ARAGUARI 
Hoap Legal. MANDa RAIMUNDO OE LI MA RODRIGUFS 
Rollno~; 
INTIMAn a ad•ooada da pane AUiora. ~~&•• Qut. em 30 (rrlnta) 
d•••· cto1ua o rOOOihlmenlo das cU!iiOl• do prooosso acima 
oosc•IIO, soo pena da c•tinçao do re~o 

P•oetno"' • OOt 681 '2006 • ACAO PLNA~ 
Pa.WI Al)h> ~niiSTEIUO PUBLICO 
Pana ~ EDERSON DA SLVA 00 AOSAAIO e C<aiOS 
Adllogado LlrGUK ROBERTO NOGUiõiAA AtU\1\DE • 
1253AP 
~na;o.e.Mc 
As ~n• paro U>tnaJem oilncia do laUdo tJM])do •'111mem·se 

Proc:eno N" 001520J2001 • AÇAO OE IMPROBIOAOE 
P111IU Aulora MUMCIPIO OE ITAU8AI 
Advogado CASSIUS CLAV LEMOS CARVALHO· 521•AAP 
Pano Hó NILOE CECILIANO SANTIAGO 
AaiiOQOtln CALES GARCIA MEOEIFIOS • ~2~91\M 
D~'Uoois.:l.o 
.,,,... ... o auto< a rndíca• ao JU;zo o I10tnC • o endwtoÇO doi 
~WM ou do repre-l<tdo ~para a d<wida 
~.., 

l'liXK601'<• 0014Sif2001-ACÁOOCCOMiEC1-.cE~TOC 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ANTECI 
Paria Aulora· MARIA GAACICTE SANTOS BRAZAO e-~ 
AdvoglldO: ALfREDO A L EIXO DE SOUZA FILHO • I G21 ~DF 
Pôlrto Ré MUNICIPIO OE ITAUBAL 00 PIRIAIM 
Adv()9ad0: C•tARU FS SALES BOA CALO • ~38AP 
OeillQChu/QeçlsAo· 
Dloam a1 partea •obro os oáJCUIOs atuabudol <lt lle. 203 um 
r~ a u.;lora Rnt Helena CowniiO doe S..mos 

lf1tttnem SG. 

P'OC0$$0 N" 00>&>1CII.?007 AÇN) DE AUMI:.HTOS COI.I 
féOOtOO 
Par.e AWota ~·ERC.,.AW.NO-.t..Emõoos Rr:IS 
P_,. Ptl ABIAS MACCL DOS REcS 
A~do OZIEL AR'"\JR IWlROS BORGES. G31AP 
I,Jtifl.l<lloiDGellio 
À!l P'lfU>s para apteSOnl4çAo da alegações "nats. P"' 
mt~lOt,.l, ah~vb$ do seus PIIIJonoa 

lnllmom·se 

Ptocnsso N" 004J981'l007 ·AÇÃO ANULAl0RIA OE 
RtOISTAOCI 
Parlo Autor• ALZtAA TAVARES DE AZEVEDO 
Ad•~w DEFENSORIA I'ÚBUCA 00 ESTADO DO 
A>.4APA • 999ii9999AP 
Parte R4. IM RIA u:rTE DE; AZEVEDO 
AdiiOQaOO EDWARO SANTOS JUAREZ • 50&>\P 
Audo.\nâa 

·~·--·0~ '31)1.2008b090000 
l'roctuo N". 00290112005 • MANUTENCAO DE 
POSSE(I!.10VELl 
Pane AuiOfL NATANAEL OUARESMA C\.JN~IA 
AdVQgadol MARIA ORL.ANOINA FERREIRA TELES 519Af( 
Porto Hé RAtMliNOO 1'/0NATO OA SILVA 
A<M>Omlo· OZIEL 1\ATVR SARROS BORGES. SJIAP 
Despact>o/Oec:os.\0' 
lti~ITI(Jfn se u Pltf\as para se m;v,lustarcm sotre o AI.IO ot 
lrspeçao :1t Ctl. 134.1135, no prazo con~~tf!1 d• ~do~ 

Ptcx:~ 1>1' 00385&~ • M;ÀO DE IMPAOBI()AOF 
Patle Al.t<va· M CF C DO A 
Advogaco. CASStlJS CLAY LEMOS CI\RVAI..OO 521-AAP 
Parll!Rô MCLP 
Mvogaoo, 1\NTONIO PEREIRA BATISTA 5SOAP 
Ocspec:IIO.t>ed$6o• 
Otga o auiOr as pr011ns quo prolol1do prodlair M p1050n1• 
açloo 

Prueesao N" 00323112008. POPUlAR 
, Pww Aul<><a· DINAI DO ROCHA DE AlMEIDA 

Advogôi<IO; LUIZ EOUAROO PENA GONÇALVES 1146AP 
Pa"\e A~ MUIIIICIPIO OE FERREIRA GOMéS 
Ad'"O!P<IO R-TA PtNHE RO MACEDO GUERREIRO SOOZ" 
·529A!' 
ltCide<lwnclóodo IAAIJRICI() PINHE:RO DE SI\N.,. AAA 
Ad...og;ldo P~LO Ot SANTANA VA.l. 92".>1\P 
Otlpad»Oects.lo 
Sobte e c:ot~lu~o &I)(VsenLid;l As 11& 5&59 rranilú&lu oe o 
p;anv aulolll om I O doas 

lllWnitn-U 

Processo W 001952.'2003 MANUTENCAO OE 
I'OSSE(MOVEU 
Pololo Aulora FALtNOA IT AGUAR I SiA • FISA e olllros 
Rcsp l.eg31 ROOOLFO EUCENIO FONSECA NUNES 
Advog.xfo LUIZ DOS SANTOS IIORAIS • 1896PA. 
Parw n. RAIMUNDO OII'.ALOO MENDONÇA I.IARTIIIJS e 
nulloo 
AdVogi>OC), JOÀO AJ.1~RICO NUI\ES 01."1/IZ I!).IAP 
Audhloo 
agendada li3ID o o.n 24'0J:~ooe às 00 oooo 
l're<;e.,.o N" 001693.?00tl ACAO PENAL 
P~"te.AulOta. ""INISTt:RlO PUSUCODOESTADO 00 
AMAPA 
AHP L.~ ROSANGELA OUAAt:SMA OliVEIRA 
Pann RC ROGERJ() FERACIAA TAVARES 
M•OII'CIO· O(WSON ~I:RIU::AA OA SILVA· <157AP 
0o•f).)C.ho'Oo®.1o 
As par .. s para dllerom u • mia 10m afGuma drll()ànela a ser 
<L'<IIJ(Yiaa (GQ .. valenll! A 1<\se do an <99 dO Proced.muniO 
comym) • 

lnllmP<n s~ 

PmeaJ!oo"' 00041(1.:200/· PEDIDO OE REVOGIIÇÁO Of 
PRISAO 
P&tll AuiOra OANICL 00 NASCIME!I<iO l1lHO 
Ad.<lg.ldo. SEIIASTlÍoO OE NAZAAE OA SILVA 509AP 
Oo•peçho~ 
sropos:o PO<""'ooo•tloocxposloliC8"óóe~lll'do 

q"" O•llda 1!>0SillcmOS pt~ OllO MMjO-aA'I a 
O.cte~d.o P'•UO pr • .,.,a dorcu DANIEL 00 
NASCIMENTO FlU-10. a acOorlando o p~·ocw m"""ter ai, 
OE.NEOO o pododo do toYO(I.lr;;\o da pro;ao provl!<ltlloa 
mantendo a doclsêo oro guorreaoa 

lnllm<>-~o. 

l'rooouo N"- 0030!>21;>0()6 • MANOAOO DE SEGURANCA 
Pano Autora. E.G COMERCIO CONTRUQOES ~TOA 
~do SEMI JOSF OAGHER • 896AP 
P- A4 EUElCR BAn-o DOS REIS eou:toa 
Aoc.nu: 
INTII.'AA o ~&do OI ~>Mie au10<a.. para que -lO (li""-lJ 
d la$ ekt.>e o rccofottne<IIO cu c:us1as do pt0<*$0 ao,. 
C:esctco. ~~~-do "'s.cnçJQ n& d~>lll~ aw.o 

Prow-..oo N": 00039<:,007 CXCEÇÀO DE 
INCOMPETCNCIA 
Parte AutO< a. C.P. OISTFUBUIOOAA OE BEBIDAS 
Adltt1Ç:Icl<l" CLEUSA AMALIA VON SCHARTEN S63AP 
Part• R'= ESI.IAíliNO OE OUVt:IHA 
Ac!vovado JET PEREIRA ISACK&SOIII 1028AP 
o.tpac'>Or"Oec<Uo 
IS-o ;>OSTO c:ontcluratldo o- ruis das autOS_...,. • 
~~~~,,...elO i ,•c con-.renotl*'lo""' tomo. JULGO 
a.•PAOCE:>EHTE o ~*ido ln<o&J. pwa RE.JEITAR a ~ 
oposla. m.IIIIMdo CSIO jl.ím como O CO'!'pllklnle ~ apr~'Oôll 
a riiClllmaÇliO C~>t n ~8'2007 

CWIQut nos autot prtnopats. oarnJO 
prossegulmemo nat)uolo folto 

Condeno" auiOrole•clpiQnle no pag,1mcnto dn& 
Clfat~• n hQI\Of.I'IOI. q~ liMO em fõ\t. ?00.00 d(t.lltJOI 00 pO.IIOM 
oo rt>Ciamonlc/c•cepro 

Tret\S<- em Mgaeo e após as a!WlúÇões e 
comunocaçoes de e&~iO. ;uquovcrn.se os au10S 

Pl.bi q ~e se A"!J1611e-se e lnllme-se 
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ta) li(RNMIOI,JIIHEFl"EANJOSOASILVA 

cr.r. <1tt Seo-.,., .. 

I~ 

IA VAAA OE LAAANJAi. 00 J11Pt DA C"AJMAI1C4 0C I.AI\AHJ-'1. DO 
JAA• 

IW. TANCREOO NEVES. S!N 

Pauta de Publicação -Atos Judlclols 

Froeosso w- OOOOS1,2000 • 8USCA E APRCCNSAO OE 
BE..S 
Patle Aulc<a llANCO OIIENS SiA 
~ JOSEMTONIOlEAI.OACUI\ltA. 87S8PA 
Parte~ FRA'IIC SC0 OASOiAGAS MIJ~Ol 
M>()QadO. rtW~C 'IOJDO OE CASTRO WJIOUCS • 
30oW' 
Se<~ tença 
Ante e lf'lércl<l~~quJ oonaratada. OUba aher"a~~ nao hj aonlto 
extillgulr o ptDCes.o. o quo laço com suporlo no nrt '07 111 , do 
CPC 

Cultas polu ltllflo aUiora. 
Publlciu•te 
Aogtlllt ao 
lnt~mem ... 

!AI CELSO P IITO FAAIA JUN OH 

t:hafe ce ~eti.'la 

2A. VAAA OF l.ARANJAI 00 JARI OA CDM.AACA De LARMIJIIL 00 
.lARl 

AV IANCRFOO "'EVES. S.~ 

Pau:a de Publ.cacão • All:ls Juôrera1s 

Proc:aso .... 005S14o?<l06 • EN~GOS OE 
TEI>CfiROS INCIOENT 
PO<lc~a F J f" M()RAESOASILVAIMP E 
EXPiORTAÇAO 
AdvogadO MARIA CLARA DO CARMO GOES • 76:1 AO 
Pane R. EXl'ORIADORA ~WTRAH LTOA 
Jlclvo9311u MAACFt O PiORPlN<> NUNES • 4091\P 
Desl)aCIIOIOtatao. 
Oc~ro o pododo de ft c58,'46,. 

'"~ma,ao. 

(AI CI.EIOSO~ASUO FEI\l'!Etf\11 

Chw .. dcSoctela' .. 

VAAACf LAA-'H.I\I.OOJARI OACOI4AI"CA OC I.AAAKJALDOJI 

A 'i IAHCHUlO NE>IES. S. H 

EDT-'t.DC INf YAl;AO •lt<lCFIOIÇÁO 

ICEl>ITI<ICAOAO QO PAOC(SSO 

"""-'<>'f' 11Ce011~7 -CUAAiEl.A 
PoJt•Ao.l;ro OHACI~hl; ~\ON'fE '10 OP.OOS •A 
~'lo J~UtM u Kllt .. . 239-'1' 
Pa.1• ~ TATIAI>ot •AYS l.tOHTEJHO DA COSIA 

o .... _, Na 00 .,._ - ._,.,-""" .,,. ....... q,•., ...-s-""'•~•• ,,. _._a ..-_..IQÇ6:> a& ~··• rt 
abav.D~Nk.tdll ~~Gil~l".'~anf~··(-AII\(S.a 
tnlt dçlo a kttntil.C4\Çto do{•) curatfo.!'~)e a.slnw~e•a.• cutltekl, 
conforme mettetonl'llic ft wo J r 

J!:!!:QRMAÇ0ESÇ9!~~Rq 

CURADOIUCAUSA 011 INTEROIÇÂOil.IMITCS OA CUAAII:UI 
0.'icl6nttO ....... 

T"liA'IE TAYS WQh'T".JRO DA COSIA 
I'AUAAI:l.A $11:) 
Cfl :O '(Yo/ÀO.I)C.CEI.trAO I.AIIM.JAI. 00 
JAAIP~ 
•Sillll SSP-N' 
IAAA.A DAS GRACAS MONTE 110 ilAOOSIA 

SFOF 00 .nl170 ~lo VAAA DE lARANJAL DO JARI d~ Cornot08 dt 
J.MMIJAL 00 JI\At r6tum du I.AAAN.IAt. 00 JARI, ••• é AV. 
0!\NCRtOO NEVfS &'111 

..ARAI>UAL.OO Nlt ()': .. -~ 

101 0\..C090'1 A!!U!) FDFE AA 

o.o.oos--.. 

• Y/OWO. OE IN\A'I.JA.. 00 JARI· o.t. CO•.aARCA 0C v.IWIJI\~ 00 Jl 

AV lANCREOO NEVES, S.'"-

EDITAL DE INHIAIIÇÁO INTERDIÇÃO 

,_r azo tO dliU 

IDEt.Tif!ÇAÇI.O 00 PROCESSO 

P.ocesoo N" tlet)l)t(."200' • CUI\ATEIA Par.a-• MARIAMONfklflORiiiUIO 
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M•onaóo ROM~U KAEIN · 23M ? 
Poot~ Re RONol.O€ MONTEIRO RIBEinOS 

O MM Jvh: dr: Oi1ei~o em e>:ÇICicio ncs1e jt.Jú:o 1otna r;61Co 
q~~. no ?:o~"SS$o em cpi9raft1 foi ChlC!Siado alntõrdlçjo da parte ré 
Ar.~an:.c- ~ênll loc;a:J~ •. cor~an(.lo da léspce!i"a S!'n.lênç-' ~.$. cau~s da 
•nte;d:çao, a •l.l~nl~,•c .:tç;to dp(a) coradcrtnt e 0$ 1•miles da curatttla. 
<:~H IOII'rl tl mene~on~CC 3 SOQilil. 

~M·~ÓES C_0~1J;.!:I~S-
CURr,ooR!CAUSA DA INTEROIÇÀOiliMITcS OA CURATELA 

CURADO~: M(l•ia M«atoiro Riocirn 
CPF.89o.950.73?·20 

Cl: 
crr: 

AO. t9GG23·A? 
CAUSA DA INTE:ROIÇAO: Oef!Ci~ncia Mental 

RONII.OE MOt<TEIRO RIR~InOS 
RUADUOUE OE 
CAIXII\S,9S7.AGRESTE,L• AANJAL 00 
JARI,A.P,6U920000. 

J94f..ii 9 • SSP~A.P 

005.04:!..~62·4~ 
Fi ti~~.~ o· l.lAAIA I.IONT EIRO RIB~IROS E RAIMUNDO 

!JARROS R18EIRO!l 

SWé 00 JlJil O: 2A. VARA DE lARANJAL DO JARI da Comarca d& 
li\RANJAL 00 JM~I. ~órum de l.AAANJAL DO JAAt sdo .i AV. 
TN'JCOEOO NEVE!;, ~:N 

LAR...\NJAI. 00 JARI, 30 de OCJ'I~mo1.:> t!~ 2001 

la) CLfiO~ON AaVD FERACIF.A 

Chot& d~ Ser:ICHHt<~ 

V fiRA UN:(;A DE OIAPOOUE DA COMAf1CA OE OIAPOOUE 
AV.VCIG.\ CABRAL. 250 

Pa~ta de Publicação • Atos Judiciais 

Procassn t-1": 00t830f2006 • ACAO PENAL 
Pn~e Auto1a: MINISTERtO PUBI.ICO DO ESTADO 00 
AMAPA 
Pane Ré: JOSE 81AANIR BARBOSA e t:vlros 
Ad'oyado: CALES GARCIA MEDEIROS . 3t5·AAP 
AUdlênCJc\: 
agendada para o dia: 25103/2008 às 0~:30:00 

Pooc~soa N'· 003745/2006 ·AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte 1\ulata: J,,INISTERJO PUBLICO DO ESTADO 00 
AMAPA 
Parte Re. ANTONIO ROBERTO DA SILVA PAUXIS 
f\dvogado: JOÃO SOARES DE ALMEIDA . 254AP 
Audiência: 
agendada para o dia: 27103i2COS ás 10:30:00 

Processo N°: 001532/2005 • AC/10 PENAL 
Parte Autora: MINISTÊRIO PU[)LICQ ESTADUAL 
Par1e Ré: BETO BATISTA DE SOUZA c outros 
Advogado: CAlEO GARCIA MEDEIROS· 3t 5·AAP 
Sentença: 
Posto isto e todo n1ais Que dos autos ainda consta . ac 
contrário cfo entendimento de sua Defesa. o que so deprecnde 
da gama de provils colcladas, é quo os donunciado5 
praUcaram efetiVamente o c1imo de roubO. mediante concurso 
da agcr-.tos o com o uso de auna branca: 

·· ... em companhia de Marco."les. com esse armado 
com uma raca .. anunciaram Ylll ass<tlto ... " juntameme cem 
Marccndcs assaltnu a casa da vítima .. . Oue. na m~drugada 
des:a data em companhia de Belo Batosla de Souza. ambos 
armados de laca anunciaram um assalto na casa da vitima 
(fls . 06,39 c • t) 

Assun sendO. quantum satis pra11adas a 
ma1e1iahdade e a autoria. julgo procedente a exora1al 
acusatória, ou s~;ja . me doLI por convencido de que c na 
conlomtidadc do cJefendido pelo Parqul:t, houve roubO. o 
neste. a grave ameaça foi exercida mediante a utilização de 
a11na. in caso faca. com a par~cipnção de dois agenres. 
rnotivos quo mo levam a condenar BEl O BATISTA DE 
SOUZA. brasilci,o. solteiro. garçáo. natural do Sanlana. Estaao 
co Arnapá, ootóc nasceu crn 1 a de julho de t 986, sendo filllo 
de Eduao~o Maia de Sou2a e Dorvatina de Freitas Batista. 
residenlc ã Travessa Sele • .,-.. 210. Oairro dos Remédios 11. na 
cidade de Samana. Estado do Aonapá; e MARCONDES DE 
fARIAS SILVA, bJasilailo. solteiro. agricultor. natural de Oarra 
éo Cooda, Estado M MaoanMo. onde nasceu em 06 de abril 
de !98 r. 5e<l tlo fi!ho de José Alves ela S~va a Nou2a Farias 
S1!..-a.residente na Aud Tapajós. ~o 98. Barra do Corda, Estaco 
do Mamr.h 3o: n.a~ C.:if'IÇÕC!O do ttttigo t S?. § ?.0. incisos I e 11, ÔC.l 

Est~tuto Rep ress.i 'IO Pe-nal. 

tm C()Oiinuidadc, me l (rtlQilO il anâliso da5 
c:rcunstãncras judiciais insculpidns nos determinantes do .at tigo 
59, 1amb~m do Gód1go Penal. o lnzendo em conjunto eis que 
Sêrlle ihaJtlc~ em h:dos os seus aspéctos. 

Da culpabilidade. 
ConsiQcraaa a espécte do delitO em exame. o iter 

crímir'lis perootrido da prcpnraçlm â consumação, o modus 
operandi utilizado l)<llos agentes. esla pode ser havida como 
normal. não devendo pOfl"nto. se pr<!star à urna oxacorbação 
do QuanhJI'I"' de pena. 

"Ouan-Jo as Orcunstãncias do fato evidenci3rcm 
d(}lo extravagantemente intenso.tleverác as penas·basas 
distanciar-se~~.,nsidera'lelm&n!e das margens infcrl(lres. para 
Que a repl imonda se mostie. de modo efe1ivo. sufccicn1e à 
reprovaç~o c ~ prevcnçao do roubo' (l ACRIM·SP - RJD 
18/110) . 

Oos antccc~enlcs. 
· Tetnicntnentc, os réus podem o devern ser havjdos 

como prunários. haja v1ste: o anunciado em suas folllas do 
ameccdcnles.c its. 46 o 47}: 

" Para a caraclcrizacão rltt maus antecedentes do 
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séu não bastam referências inScritas na iolha de ant&cedcntcs 
expedida paio Instituto de ldentil icaçáo da Secretaria da 
Segurança Ptiica. A prova dos maus antecu-dentes sõ podt: 
derivao de cer1id0es cartorârias" (RT 6901362) 

Da conduta social. 
Inexistem nos autos qua:squer informações solire a 

conduta social dos acusados. 

. ·· Conduta soôal. A ccnduta social do ayenlc n~o 
autoret~ seJa agravada a pena. Rencte. isto sim, na fixação 
desta Uoma como pena-base, a teor do dispvslo no an. 6S do 
CP ' (RT 6701373) 

Da pcosonalidadc. 
De idêntica fcrma. o coniurlto probatório cd'ificado 

nesta cadcmo. não se presta para sa chegar a uma w nch.rsão 
de que os denunciados sejam detentores do porsonalidaeies 
voltadas para o crime. muito embora. ern se tratando d~ roubo. 
outro rem sido o entendimento juüsptudcncial. 

indepcodeotemenlc de elementos Que permitam uma 1ixação 
da espé<:ie de personalidade: 

• ''graVIdade do delito de assalto revela desde 1090 
nc agente uma dislorção psicológica. 10m pendo os lo cios ela 
rncral e da 1eligiáo, procurando o sujeito. nym ges1o de 
egoísmo. nn maior parte das Veles. tirar dn ocioSidade um 
serviço fácil. violentando pela supe-r-autoconhaoça o 
patrimOnro alheio" (TAC!liM.SP- JUTACRIM 77143) 

Dos mulivos. 
No quo concemo aos molivos do crime. estes dizem 

respe1t0 tilo somente ao lucro fácil a n avefsâo ao trabalhn 
honesto. pouco irnpottando as conseqüências Que dele 
pos!:am advir. 

Ons circunstâncias c conseqüências. 
Ovanto ãs c.ircunstàncias e conseQuéncias. estas 

não pnssaram do campo psicOlógico. já Que- a res funil.• a 
acabou por cec.uperada: 

•· ... As conseqüências do crirne, que o juiz devera 
ta moem lev<'\r em conta na apltcação a a pena, dizem respeito 
aos eleitos produzidos pela ~çM criminos~. · o maior O<J 
menu r vulto de dano ou pe-rigo de dano. que é sempre inerenlc 
ao deh1o. não só para a vi1ima como p.1ra a socit.-dadu. o 
sentimento O e insegurança p~ovocado nes1a e outros ele1tos 
auvJ:, que mal~ <>fastados' {Magalllaes Nomnha. Direito Penal. 
3 1 ed. 1 99!;. vol l/245) 

Oo compoílamcnto da v\tima. 
A vítima C!m oacla con1ribu1u parti O evento. 

Urna vez encenada a lasc de anáLise Ca$ 
cirQ.ms~âncla5 judici..1is, adentro ti fixaçâu da pena. 

ContudO e MICS da adeflloar a dOSillletrla da SMÇâO 
prop,iamenae dita, mo por mito salientar que nost<1 seara. o 
lcoislador de 84. 8(Jotou a. tasc esposada por Nelson Hungria, 
ou seja. o sistema tri1ásico, onde em pnm(liro plano o 
rnagislrado deve ater·sc ao lé:Sultado da anAlise das 
circuns!ã.ocias judiciais para fixação da per.a·base, 
posterivrma.nte e sobre es1a. conskjcrar as circunst.1nc1as 

· agravdntes e atcnuan1es c. finAlizando, ap!ica~ar as causas de 
autncnto e de d•minuiçâo <la pena. 

"t n~ss~na a observânci3 do crilério toifasico 
ostahJído no arl. 68, cfo CP: fixaç.áo da reprimencta baSt', 
(;(Jnsideração das circur-stáncias agravantes e atenuantes e 
po; ~imo as causas óe aumento ou dioninuiç~o" (R>671/Z99). 

Nv caso ma analisado. demonstrado restou que o 
assallu foi pra,ica(to por mais de LHll agente. mcdianle ameaça 
por arma branca. o-u seja. açamb.:uGou <.tuas das cinco 
onajorantes de pena prevostas no §.l~•. do anigo t57. do CódigO 
Penal. poJrém. tal ocorrência. para eleilos de aumento de 
qun.ntum punil!"VO. não deve sec constderada de forma 
indep8ndcutc. em sinlose. mesmo Quo pfcsen1es duas 
qualificado r as. um só se-rá o qvdntitativo de acréscimo c 
incidità sobre ô resultado da sornatófia ertlrc pona-oosc c 
ci1ttms1ãncia agravante e não e 1âo somente sobre a 
pena-basn. 

"Concorrendo várias quflltf!Cadoras em UI) i mesmo 
tipo penal. sô uma delas dcvn,noidir como causa de aumento. 
A outra ou as demais apenas devem servir como circunstância 
agrav~nte - e mesmo assim-quarufo en<1uadráve-is nas 
hipóleses t)reVJstas pelos a~s. 61 e G2 do CP' (STf - HC -
Rei. Celso ele Mello nT 726/555) 

·r-ixacla a pcna·base. deve o magistrado elevá· la ou 
cocuzi·!a etli i\.nçào das a9ravantes ov a1enuantos 
reconhoclveis. c sob1e o quantum punilivo encooltado. opera1 
os acr&scimos ou minoraçóes telativas ãs causas c·sp.eciaís de 
aumento ou dimil\uiçao der.orrcntes· (TACRIM·SP -
JUTACRIM 48!296) 

Posto isto e 1~itas estas anolações. con:;iderando. 
tarnterfl. cua o resultado da análise das circunstâncias 
fudiciais, fOi em muito favorável aos rÓ\is. entendo comn 
necQssário ~ ~ulir.ióf~ie- â t t!pro"ação c nrtweuç.ão t:io etimo, 
tix<J.r-lhtOS a p<:no-b.asc em 'oclu5ão por qualro af)OS a s~is 
m~scs. sobre a qual c ni.\o havendo mais agravantes a serem 
considofadas. aplic('l redução de seis meses. -vis\0 que os 
dcnunctaaos. por te1em cnnfas.sado a prática C(iminal. fazem 
jus ;i circunstáncia atenuante prevista na alinen ' d ... do inciso 
In. do artigo 65, do Código Pcnnl. f:cando nssim no mínimo 
legal. ou seja reclusão por quatro anos, deslacando-se aqui. 
que elll razão da fixação de J)C1l<l no minirno tegal. descartada 
se tornn a apl~caçáo da circunst.flncia atenuante enconlladi-ça 
no incit.o 1. do mesmo a1cigo ôSdo CP. isto. no que tange ao 
oóu Belo !lar;sta de Souza: 

··o juiz n~o pode. mesmo con~iderando as diversas 
wcunstáncias genéricas (a menooidade <lo 1óu inclusive) lixar 
n $anção penal dcfiniiva em limita abaixo do mínirno 
legalmente aulooizado' (STF - HC 70.883·8- Rei. Celso de 
Mello - DJU. de 24 .06.94. p. 16.636) 

Por fim o uma vez ostab~lucida a pena-base em 
f(H;Ius.âo por quatro anos, nao tn:'!is havendo Cilcunstância~ 
agravanlC!> ou atenuam as a surcm ccnskJeradas, sobre ela. no 
enlaolo. ~s tambóm no min•mO legal pre•1isto. aplico a caus;J 
especiéll elo aumento do ncna previsla no § 2' .. do artigo 157. do 
Código Ponal, ois Que na conlormidadê do antcriormenlc 
esposado. o c rim& em !ela se consumou modiantc o concurso 
ele dois agentes e com o uso de arma (M.I57. § 2>, I a 11. CP), 
csestatte. aumr:nlo·a de um terco. P."lssando asstm a·~ 
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por c~nco ~anos e- quauo meses. a qual tomo definitiva em sede ' 
de pnvaçao da llbeodade, ~is qtoe inexistentes causas ou 
circunstâncias outras que pudessem v~r a modificá· la. 

. • Quanto às penas do multa, levando em con!a as 
s11uaçoes econõm!co·llnanceiras dos réus {fls. 38 e 40. 
r~spcthvamcnto} fixo·as, no mfnimo legal, ou seja. 10 
<J;as ·muua para cada um. estabelecendo o valor unit.ârio do 
doa·m~lla em 1130 avos do saláoio minimo vig..,le a época do 
fato e dovidamente atualizado Guando do adimp\amenlu 
(art 49.CP). 

. 'A qvantidade de dias-m(olta guarda rela~o com a 
gra'll1dt~de .do delito e sua aponaçâo corpocal. enquanto que o 
valor do d1a-mu1ta guaoda prof)Orcionalidade com as 
possoOilidactcs econOmicas do condenado ... (RJO 231308) r 

. Por Oimo e no entanto. cnlf.lndo como pertinente, 
!o<:aJ o regtme fechado para início cto cumpnmento de pena 
JS:lo.em razã.o de que apôs terern sido agraciados com o ' 
tnstltuto da liberdade provisó1ia, ambos descumpr•ram as 
condições impostas, tomantfo-se revéis. 

. . Ficam os condenados recomondadus ao fns(ituto de 
Ad'm,nlshaçáo Penilcneiári.a do Esrado . IAPEN. onde Cfeverâo 
se •ccolhct om caso de apelação. 

Expeça.m·se os respccl ivos manda~ os de prisão. eis 
q~e hodlernament.c loragidos os condenados. e mais. apõs o 
((anSI~ desta am JUigad?,. doverào ocorrer as cocounicaçõos 
de es~1lo. de11tre elas. o JUIZO da 4·' Zona Eleitoral, como 
tambcm: ? lançumento do oomc dOs reus no rol do::; culpados. 
a exped1çao de canas de sentença e arqulvamenlo elos au1os. 

Publique-se. rogislfa·se. inUme.se c cumpra-se. 

Proc~sso W : 0013t2!2004. ACAO PENAL 
Pa•te Autora: MINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO 00 
AMM'A 
Parte Re: EDJANE MARIA NOBERTO FEITOSA e outros 
Aclvr>gado: NATANIEL CAVALCANTE MARTINS. 857AP 
FRANCISCO DA.S CHAGAS' FERREIRA cEIJO. fit8AP 
Audiência: 

-~~anda~~~~~ dia : t3t0Jj2o~.~!.~3.!!c00 

Processo N°: 00241012004 · INVESTIGAÇÃO PATERNIDADE 
C!CA 
Pane Aulooa: D. L G. M. 
Resp. Legal: E. C. G. M. 
Advogado: CALES GARCIA MEDEIROS · 315·MP 
P arte nê: F. C. S. 
Advogado: TARCISO VILHENA DE SOUSA · ~OOA? 
Despacho; Decisão: 
Vistos. 

ln1imum·se as pJrtcs para 10m.t:arttm conhec1mento 
oo ocsultado do exame óo ONA. 

Cumpra·sa. 

Preçcsso N": 004t86!2007 · AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Pane Autora: MINISTEAIO PUBliCO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Pane Ré: DANILO OAS NEVES SARGES e ouuos 
Audiência: 
agendada para o dia: 08!0412008 às !0:00:00 

Processo N' : 0016:i5!2035 • ACAO PENAL 
P,Jrte 1\ulooa: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 00 
AMAPA 
Parte Ré: CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA 
Advogaoo: NATANIEL CAVALCANTE MARTINS· 857AP 
Audiência: 
agenriMa paoa o dia: ! Ot'04f2008 ás 11:00:00 

Processo N•: 00t625!2005 · ACAO PENAL 
Pane Aurora: Ml t-IISTERIO PUBLICO 00 ESTADO 00 
AMAPA 
Parte fle: CLODOALOO BARBOSA DE ALMiiiOA 
Advogado: NAT ANIEL CAVALCANTI:: MARfiNS . 857AP 
Audiência: 
agendada paoa <> dia: 10!04/2008 as l i :CO:OO 

0 1AP0CUI!.10 dtt ~.hnem~IQ de 200i 

(JI \'/ElllNGTON DIAS MIAAN!)A 

C."'l~fA d~ Sc::f('tori~ 

\Ri\ ÚNICA O~ PORTO G>lANDE · OA COJ.tAnc;, Dl PORTO GH.4tJC 

AV. AMfl?i\i'P~33 

EOIT ALO~ INTJ:AAÇÍ.Q OE DESPACHO!SENTENÇA 

Pt3%0. ~O c h~$ 

!Qlli!lfiCACÀD .J?O~~Q 

Processo W .: CC034G,'.2001 • ACAO PENAL 
l t"'ciêimci:J PenJI 1 5~. Cô:llgo Penal· l55. § t.n. l c ART 171, CJr;ut c!e 
mt . 69. lo:! os c:l<~ CUdígo PCf'lal 
P•lte AU1c,.· MINIS r EniO PU(lLICO CO ES I AC0 DO At.IAPA 
f'a1te R~ : JEAN Pt.ULO Sll VA DOS ANJOS 

IN1UJ.AÇÁO tJ315) parteM aMix{) (Joottlr:Jda.(s}. cctualmAnt& 
em lvga1 ineeno;, náo ~bido. pam os te unes d:l despach~;se.l'ltet'tÇa 
pro1~•irio(a) nos aúlOS em tpigtats e:.cm o sog:..Ylt& te~1 : 

INFQI{MAÇQ~.ff!W'l~~E~ 

DESPACHOISENTENÇA: 
V.$:os etc ... 

O Aepre~ntar:!e co 1/.illisliorio PbHco<:-ferto" dt-•'ócia em 
tlC$favor d~ aeusaéo J[l\N PAULO SILVA 0 05 ANJOS âs fi ; , 02 A 03 

l ~od~ o acusado sidobcn.efi; iado, ~~ fls. 1-17;158. com~ 
5c\)~J:.t~iç.in da pena prl ... :uiva ao flbeuJade pe1:t pr~staç;1e áe st:rviÇOS 
A c:omcn!d~OO e pelo pagamcr.to c!t 03 (t1és) $.~lâ11os m itM'IóS, pnf!C$ 
t:m atê 06 r sei$) parca!<>.s mens(li$, e cumprid~ in:€~UJm.ecl\c, o 
tAIMõiP.no ?61ico. Ml cola j 11 292. -~gncu peJa ~xtrt~ç.\o OJ su~ 
punitl:lidade. 

Sondo 3.$$tm , EXTINGO A SUA 1-'UNIB!LID;\OE. 
ck:H:mninando, 3ç6s o ltânsito em jul!)odo. o t~rouivamcJ\IO dO$ 
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JEAN PAIIcO SILVA DOS A~OS 
AV, JOAO\JiiiF 
11<\AJJO.m.CENTRO PROX.\\0 AO 
COVERCIAl U..A IJI.A.POilTO GHANOE AJ> 
0..10558 • POIJlEvAI' 

CPF 
Hhac;ào 

Jt7.!lM SD?-8? 

IVANllDII DA SILVA DOS ANJOS E JOÃO 
AI. VES 00~ I\NJOll 

(a) S!\MUEt.RU8EM 20lOAN UCH0A 

.JtJ zla)"" l)rw.to 

VARA \Jt..tCAOF I'ORTOGRAHOt OACOt,!AilCA DE POfllO 
GRANDE 

AV MIAPAN'733 

Pav.a de Publtcaçào - Atos Judíclaís 

Proe•sso N": 000247.'2000 • REINTEORACAO DE 
POSSE(BEM IMOV 
P&Jic Aulor~ AlAOR DAS GRAÇAS PAZ 
Ad\fo<JIIdO· RUI REGIS CAROOSO CAVALCANTE - 709AP 
Parte Ró MARGARIDA TORRCS 0C AZEVEDO e OYIIOS 
Aàvog;odo .JOSE LUIZ CALANDRINI DE AZEVEDO 32AP 
Desp;~cho/Docisáo. 
Intimem-a e os exceulados, por sou petron<>. para 
m~~t~lto,larcm-se no Jl(azo de OS c!las. soere o b!IX!ue•o 
orctUlldo na Call<a EconomiC.'I Fodoral no valor de RS 
4.!i32 47. 

(a) RYl7ANE I\8GAOE SAU<AN 

Chutv oo Scaoc~ula 

, UNICA ()F TAilTARUGALZINHO OA COIMRCA DE TAnTAAUGAú 

nu" NOSSJ\ SENHORA 00 PERPE'TUO SOCORRO, S:N 

EOITAL DE INTI'MCÃO DE OôSPACHO,SEHTFNÇA 

!!lQI!!I'r..Aç!.O DO PllQCESSO 

Pr-ssoN' 00100112005 · AC40CAUTElAROEJ\lENTAOO 
P~111 A"'o1a AL TAMIR MINEIRO 11E2CNDE 
~ogado 1'.1-"RCI:L(') F~RREIRA LEAL· 310AP 
P311c Ró .1UI1-"NDlR 6AROOSA MAA 111\JS t<M•o< 
l1êSfl 111(101 RrlOO C0MLS 1JE OLIVEIRA ..,._.do DENYtLSQN 8RA.l/o0 NUiNES • 824A? e clArO$ 

IN~I·J...ç.l,o&(s!p>rteiSI""""olD<nlif~!•l allla:mento 
etn "'90' _... t nio alllido l"!'ac• ~.>r- d:> rt.qlad>als•••nç~ 
pro...,•OOU~l r-.o~ •~os em ep~afc com o t•.-.int• t.a-

!.!!Ull:!MACOES COMPlEMENTARES 

Dt;St>ll<..~ lO/SENTENÇA 
O processo estiem 01dvn1. 
O.slgn;o-oo daiO pa•• .Wiolnca 
lnd"""""'* Cb revt~;~ 001 tdl'tl 

Ooü aa aoldôin68. <113 12.'1X170Ce as 10:00 t><ns 

SEIW>l iÀO SOA'IES.sALDM~ ANGELO 
CUN<AJ'U)I'>O I\OOVSTO COSTA ROORIOUES. JU'l.lnDI'I 
8AR90SA. MAAII\ F~RREiflA, HEROOI. EllOUIAS, FER'IflAA 0-'\ 
ROCI IA.MAAIA VI'!ÓRIA ROCHA. AlllfONIO US00A SOUSA Sll VA 
VERA LUC'/•, J.!VNICÍPIOO€ TAnlARUGillllNHO. MARIA HEROOI 
COSTA, OOr:TE OU\IEIRA lEilt. HOQEIITO PINTO VAlE, NE\.SON 
DA COSTA JOSC WILSON CARNFIRO 0A SILVA. JOSÊ REINAUlO 
DOS SANTOS 1\MORI~', JACOO AlVES DO NI\SCIMENTO OE 
CARVAlhO, JOÀO EV~GEUSTA OAAOC~ MARIA CEuA DE 
OU'IETHA, &.<ARIA PIM-IEIRO MEIREI.ES JOiiO PEREIAA RIEIEJRO e 
J.IARlA DO SARVENTO GO'AES DA Sll VJI. 

S!:OE DO JUIZO VARAÚ!>.ICAOE TARTAAUOALZINHO d>Ccmare.-> 
de TAnTAAUCAI.ZINHO, Fé<\.!" do TARTIIRUGAI.ZINIIO. $110 b RUI\ 
NOSSA SENHORA DO PERFFTOO SOCO!lRO, S!N 

TAATIIAUGAL/INHO 07&1 deu<r.t>IO Ot 2007 

(llllfGf ClilSTIM 0E V, RMIOS (;()MFS 
.M<l:>l de nw..;o 

UNICA DCi AAT.AR~I)ALZlNI-10 • DA COMARCA DE T ARTARUQAIL) 

RU-" t.OSSA SEN.-iOAA 00 PERPE'TUO SOCOMO. SJN 

lot'NTIFI~ÇAO DO PROCESSQ 

P•~o•so N" OOZ19'P.007 
P•neAuiQ<A A P OES 
Ro>P· L•9" I> f' O. o,...,.,. o .., •• ., c- nr(" 

• ACÁO OtJIUMENTOS 

( DIÁRJO OFICIAL) 

Cn AÇAO tlNnM4CÃO <1ii paliO r~ quo ee enc:of'ltoa 
a!U&Ictutnte ~ lug3t nt.I'U> i n.âo sabido, pf)ra O& termos da presente 
!IÇAo e para oomp.a,«t:t .O U fltnc.!.a de OOtiC·li~o ~t~s.tnaçio e 
J<ligO<neniOdeol;r11dUI'iiOc:Ja botatfoQI-o~ 
OpO .... nlcla<la t_, Q..C ~Oàcfa, por in:-óe """*""· apliSOn!iiJ 

,_.. •safla ouonrl ll»1nida cem oo-s• ""'"'.,. ·rnm.•J>as. !canela ad\loril:l.ldeauec ,.. __ -.11..-à 
em reve• ~ p:1nurn-.t ~c.s ta&:o&..tOaOOSftil pr.yio 

"""" 

1\C-"NOEL 7 ACAAII\S SI\Nl' ANA OF SOUZII 

lollléOE CllJSrtW. Ot V RAMOS COIIIES 
m raJ a.. Cloeto 

VARA UNICA Dl SERAA 00 NAVIO DA <XIIAAACA OF S.:'"llRA 00 
NA\110 

RIJAA-3 NO 602 

Pauta da Publicação - Atos Judlclals 
Proces$0 N": 003:!9M!007 - CIVIL PÚBLICA PARA 
PROTEÇÃO DO 
P&lle Autora. MINISTERIO PUBUCO 00 EST J\00 00 
Allo.APA 
Pane Ré. ESTIII)O 00 AMAPA 
~spacM,'Oeelsáo 
O ..,.a-se o E$1aoo do Amape, no pr.uo de 7211. rros lermos da 
lei 8 ,c31192, encaminhando oópla lntegral do pe01c!o. ~ado 
o pra1.o. com ou sam IOSJ'I0$1a. ve<~ham concluGOG pam 
dcllberaQãu 

PIO(;G$$0 N" 00333412007 • RECLAMAÇAO CiVEL
CONHECIMI:NT 
Pane Autora. RAIMUNDO PICANÇO 0-" COSTA 
1\dYogado· LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO-
52&AP 
Parte Ré I:MPR!:SA PRÁTICA ENGENHARIA 
OespachOiOoc-5.10. 
O AuiOrlol palroç,nado POI .MvogadO e o IT1CSIN) c1ove ser 
OUVido sob10 o octwdo I)Osterior à se<>tcn<;a conoen<olófla. 1. 

Processo N": 002934/'2()07 - AÇÀIJ CIVIL PÚBLICA POR 
IMPR061 
Parto Aulola MUNICIPIO OE PEDRA 81'\J\NCA 00 AMAPAAI 
Aa-.ogado· ALEXANDRE BATI AGUN DE AlMEIDA • 
21 1 ~5SP 

Parte Ró: IAARIA 00 SOCORRO PELAES 
Ad\IOgildc: MAnCaO FERREIRA LEAl 370AP 
Seotença. 
VCSIOSeiC. 

Acolho o pl!c!ldo oa ProeuradOr.a da Ropól~ea (fts. 
1 lO e 1 10/V) o, CONJ•dtrandoa fiJlspend~ncta JULGO 
EXTINTO o Jl(OCGSSO, com suporte no Art. 2il7, V, óo CPC. 

Sem custas 
J> R I 

Processo tf' 002952n007 - AÇÀO DE REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE 
Parte Au1Dr.! RAII.IUNOO DA SILVA GUEDES 
Advogado. MARLENE ALMEIDA DOS SANTOS • 671AP 
Par1~> Ré rtAlMUNOO DA CRUZ GUEDES 
Ad•OiJ~d<!: OEFEIIISORIA PÚBLICA 00 tS'l AOO DO 
!\IMPA • 9!l990999QJ\P 
Audlênc•a; 
agendalla pan• o dlft' 06/l l i2007 és 09 00:00 

Ptacesso N" 003181/2007 · MANDADO DE SEGUAANÇA Ci 
PEDlOO 
P-AUWJI! FABRICIO COSTA DA SU.IIA 
J\d>logado: ADEMIR OE ~aO VASCONCELOS- 901AP 
Parto Ré: SECRI:TA.RiO MUNICIPAL DE EOUCAÇÃO, 
CU I. TUAA. DESPORTO E lAZER DE Pt:OR!I BRANCA DO 
AMAPARI 
Despaeho/Oeci&Ao: 
Vistos etc 

Conaideo-llndo a notida de 8CO!c!o esuo as partos. 
c!lga a lmpe~anlo. I 

PtOCCS$0 ~ 0027.2/2007 · AÇÃO DE OU;CUÇAO POR 
OUANTIAC 
Parte Autora MJ $. TAVARES· ME 
AdVOgado: MAX MAROUES STUDIER - 9634l'A 
Pano Ré MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO 
Advog;\(!o, ANT0!'110 AT ANAZID PICANCO GONZAGA • 
267AP 
OespacnOIOecrSIIo. 
VIstos etc. 

Con81dflando que o Munlcipio ~ op6a Embalgos, 
CO<U:Oidando porlai\IO, com a c!Mda cobrao. cltle<IIWIO o 
Imediato ~IO.lnc!ependonle"**to ele proçot6tlo., pl>' 
,.,.. óiV>éa de pequono vaklr O nao pagamen10 1mpl<c:6ti\ no 
bloqu-eoo e sequosuo do vAlor.!. 

Proce~so N"' 0~07512000 J;XECUCAO 
Parto AUtora· CARLOS SOUZA DA SILVA 
Mv'oga<IO MAX MARQUES STUDIER • 9634PJ\ 
Patte 'Rê. G BARBOSA DOS SANTOS 
DespaehoiDecosao. 
Sabre a penhore e ·~ diQa o EllOQoJell~. I 

Processo N": 002005!2007- AÇÃO DE REINTEGRAÇAO OE 
POSSE 
Parte Aular• : Ct1RIST1ANE BARBOSI\ DA 511 VA 
Advogado· MAX MARQUES STUDIER • 96S4PA 
Parto Ré: IAAN DA SILVA E OUTROS 
AUcliM<;Ia, 

SI-ARA DO NAVI0,12 dQ llOVCOIOIO Oe ?007 

(a) JANE UI'HDO'OÇA MORAES 

Chefe ~ s..cr. ..... 
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VAAAÚNICA DE liEfiRA 00 NAVIO DA COMA"leel DE SFRIIA 00 
NAVIO 

AUIII\ 3111" r.il2 

Pauta de Publicação - Alos Judiciais 
P1()C(!S50 NO: 00305312007 ·CIVIL PUBLICA POR ATO DE 
IMPRO 
PMo A.-a MINISTERIO PUBLICO DO ESTJ\00 00 
AMAPA 
Parte Aé· ANTONIO .JOSE SIOUEIRA DA SILVA e OWO$ 
AOYogaclo; CASSIUS CLAY LEMOS CARVALriO • 521·AN' 
CASSIUS CLAY LEMOS CARVALHO 521·AN' 
JOSE VICENTE ROCHA DE ÁNORAOE • 511AP 
Despacho/Deel•ao· 
Sobre o t.a.wo do lbama. dlgom as panes. 1 

P10cesso ~: 002970.2007 • AÇAO DE EXECUÇÃO DE 
OBRIOAÇAO 
Pane Ad!Ofa:I.11NISTERIO PlJBUCO 00 ESTADO 00 
AMA.PA 
P&llc Ali: MVNICIPIO DE SERRA 00 NAVIO 
Aovogaao. ANTONIO ATANAZIO PICANCO GONZAGA -
267AP 
Oespacl>o/Dccisáo; 
Intimem-se o Mun1cip•o para C(Jmprovar o cumpnmento de 
Obllgaçéo a que as refére O Item três da peças do 11. 19, no 
prato de q~o cflás 

Proceuo N": 0024S4/2006- RECLAMAÇÃO CÍVEL· 
EXECUÇÃO 
Pat1e Aumra: MAX MARQUES STUDIER 
Ac!vogado MAX tAAROIJES STUDIER - 9634PA 
PAne R.. CARLOS HANDERSON DA SILVA PCNANTE 
Doçpacf>o/Declsâo: 
Soblo a penhora etewada, diga o autor.!. 

P10cesso N": 00323&12007 • AÇÁO ORDINÁRIA COM 
PfDIDODEA 
Patte AIIIOia. EL!EDE VILHENA BAIA e owos 
AdVOgado: AtAILCAn HECHT DA COSTA · 1248-AAP 
P•rte Ré: MUNICIPrO DE PEDRA BRANCA 00 AMAI' .-'\RI 
Oespacho~Dedsâo: 
lntimem·se os autorG$ pam recolhimento das cus~ 
pt(lCOSStJais. via de sou adiiOgado. SClb pena de cancctam<~nto 
dl c!iall'lbuição. Prazo elo tTinla d!~s 

Procosso N"" 00296112007 . RECU.MAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENT 
Parte Aulolil: RAIMUNDO ESTEVES DA SILVA NEf O 
AdllogadO: MARCELO fEllREIAA LEAL· 3701\P 
P-~- JUAREZ GOMES 
AcMigedo; BENEMAR BENEDITO DOS SANTOS ·189AP 
Aucloênda: 
agcN~aoa pata o dia 13,02J20~ãs 12:00.00 

Processo N": 00318312007 • REClAt.4AÇÃO CíVEL· 
EXECUÇÁO 
Palie Autora: JOJ\0 CARLOS SILVA VALENTE 
Adllogooo· TARCISO VILHENA DE SOUSA- 600AP 
Pa1to Ré. RUTIL.ENE BRAGA DE ALENCAR 
Audlêllcla: 
agendada para o dlil 1910212008 .U 11-<lOOO 

~ N": 00257412006 · EMBARGO OE TERCEIRO 
SENHOREP 
P111t8 Autora: CINCINATO OONIZETE OA MATA ()AlVA o 
outros 
Aclvogado EOEN PAULO SOUZA OE AU~EIDA • 602AP 
Pane Ré: ESTADO 00 AlAM' Á 
AW1ência: 
agendada parao a;a 24JC11l200B às 10:30:00 

Ptocesso NO: 002665!2007 • COBRANÇA 
Pat1c -"'-a: OTACIANO DOS SANTOS FERREIRA 
ACIYOgado HELOISA MEUSSA MIRA MACHADO • 649AP 
Pane Re: MUNIC1PIO DE SERRA 00 NAVIO 
A<IIIOg&do ANTONIO ÀT ANAZIO PIC-"NCO CONlACA • 
267AP 
Au<l•ilne"': 
agondada para o dio· 21/02/ro06 As 09'00:00 

ProeeSS<> NO- 003160J2007 • MANDACO DE SEGURANÇA 
COMPEDID 
P&lle Autora: NOAATIIIIHO CONCEICAO BARBOSA 
Pane Re: PI'!ESIOENTE DA CAMARA DE llmEJ\OORES 
DA COMARCA OE SEARA DO NAVIO 
S~tença. 
ll'ostos etc. 

O lmpetranto. ooma nomloac!o. atravh do 
Advoga cio conSlituldo. k~grwsou com Manooc!o do Segurança 
cooun o Pteslclente da Càrn.tra de Ve<eaoores dt Sana do 
Nal/10, alegando. em sintose que lol c4âsadn do lormn 
i«egula! po;s a Ca$0 do Leis te<la descumprido IOCalmenlt o 
~eniO I<'Jielno 

Alirma que soiTeu um Processo Admuu1r11wo 
mowado J>01 deoóeoas oon1r11 o então prcsdDnJo da CMSN 
Jes.1l3s Silva e Silva, c:uJI)t !aios estão rélaeiOnados com 
OmiS$áO !fe choques sem fUOOO, 110$ quais O ora lmpOiranlc 
apõs sua assinatura, na conolçlo de SeeretáiiO Ge"-1 
(Tosoorelro) da Casa 

DI$$ e que a AUJOrlc!ade II)Onlac!a como coa10ra 
praticou uma série do irr~letklaodes, dcnlr1l8$ ~' • tana 
de teAUra da -Çio Wl1a pelo Mnstéoo Ptill<o em 
forma c!e OeOOcia. que~"' errtrar na ordem do dia 
SU.Ienta que a coloeaÇio d• oetrespood6neia do IAP na 
oruom do <ia lolleita &em a aulOrizaçáo do ~tO.,. casa 
Otl. ainda. que a seu.\0 101 Ob$11\1ida pelo pr6pôo lmpevanle. 
sonc!o a s~sã.o totoma<lu afsluns dias depoos, como 30 tlv8SS6 
61dO apenas susponsa 

Apól; oltar maís algOOIBS COfldulas que oonsidera 
lllogul(lte&, pediu a conccs1do de liminar e. no m6rko. a 
concc"ao da Sogwança, p;wa o ros~Wição do M;md.llo de 
v .. eadol. 

Em c1eci8tlo prolcrida As le.97~. 86111 Juizo 
indelerhl a ~ar e reqursJIOU inforllla9ÕU à ~1ond~cle 
~lada como Coatora 

A Aulondac!e etlCamhhou ao Juíto. a biUio do 
lnk>rmaçôes. a integra do~ Ac!mln'istratlvo t<Jntrll o oro 
IM!)otrente. 

1\pós o• onformeçóe3, o Mlnis1êr1o Petlco 
..,e;t.(ll"'f(ltJ p.3t000f C"- 100/1 15), 01)11'\flndO Detltl d6t'IOOAC:AO dll 



Macapá, 12.12.2007 

Relatados. doçido: 

• Como anlccipoc.lo na decisêo Que apreciou a liminar, 
este .lu~<o não pode, scb pona da Jerir a ondependênci'l c 
harmonia entre us Poderes. rngres3ar no mé1110 que levou à 
cassação do ora lmpo\r3nlc. A 3náliso tern que ser restrita ao 
as?eCI<l da leualdaCe na conauçlio do ptocesso 
desencadeado ~la Cãtnara do Vercaaorea presidida pelo 
Impetrado. 

Anal..ando 3 <locumeru~Ao enr.nminhada pata 
Cárnara do Vereadores. a:>Os a noeificaçao regula~ (ancro. 
CMlendo a 1:1tcgta do PJOC:Oiõ$0). véfllica !U! qur o ora 
tmpOitanle. dO'.de o p11mciro mo~TW~nlo, no d a 26 do Ma•ç.• do 
CQf'rentc an:). ostcvo pro sente para •~··u conhccamnnto do 
qui'! estava sendo dcscnc.xJcntdO p:un av~r.guar a 
ccmunicaçãu fctla pelo Monostêno P&loc11 Estadual Na sossão 
que d~seneadeou o otoco-sso houve votaç.áo tJAAn me pelo 
recet:rimcn1o da peça ministen.al. o quo motwou ;a realização do 
sorteio pa:e forrna• a con>issao p<occssanto (fls.02, do anexo). 

• Alêm oo estar prescnlo na pr1moirtt se&5ao. ouvindo 
a mtegra do que e~tav~ sondo donvnc•ado e<mLrR si. c nra 
lmpe~antc participOu otctivamcnlo do ~roe~$$0 de cassação. 
ap<esentando Dcrcsa·Provia (fls.28i35, d<J rwocc~oo nncxo), 
JUntaodo o rol do lC1010munllo•. Depois, ás 11>.401•11. sem pro do 
prcce~so <2noxo. o or.'l rmpolranle apresentou "Tenno de 
t:scla1ecimento' . runtando documentos , poro tentar convencer 
Gcus par(>s úe ql:C não inco1r~r a en~ nonhum oosvio pa$nívAt 
de cassacãc. 

·Após ~ Dofosa ptel•n1ina1 tt Comi~oào Proecssanle. 
em robusto a~ra..<oado (lls .46iS•. do ane•ol. rechaçou tudn•; os 
argumenlt)s do orA lmpe1ran\e o do t1nldo Vcr(!ador Jasaies. 
processado pelo mesmo foro. demonstrando (lvO houvo o 
inlegrnr cumprimento do AetJir'nunto lntofnO aa Casa. 

No tlHaloadc), t1 Comissão l"'roccssorue esclareceu 
que n ow lmpetran1e, na Oofesa prel,minac. fol coultar.f.lu cnlrc 
o dire1t0 de nbstr~Jir vot"ç.lO. quo clCiS1o, r:cm o tttralto c:e-

obstrui( Sld&si.lo. que ~o Iom pcovislu> lognl (ns.5 t. do t~nexo) . 
Aliá$, como disst:!mos na ae:cldo qu~ apreciou o ped•do de 
liminar {rts.97t9U). o Rt."U•mento lntmno d.l Câmara de 
Vereadores ''ão permito ot>struçáo o.as m.ntét •«S cons:1ut1tcs 
dos i~cisos t o IV do An.t36. dentro as quaiS está a cassaçao 
de mandato. de modo que o orn lmpcunntc n~o pode• ia 
obsJn.ri!, seque1. a vola~.do em qve stao. 

Pelo que ~ pode obscrvur. após con~uhar rodo o 
aJto do Proce6so AGn>inisttaUvo encaminhado pob Autmldads 
lmpcuada. nf>o se pode dizer que 1\Qwe qualQuer que~a de 
legaEdade no Pf'OC0$$311\C:rao. Podo ató 101 ocorrido. corno ê 
Mrmal nas Casas de Leis. algu.,a queb<a da cnamada 
·~urwa" do cargo. nos embales pollticos entre processantes c 
pmccssaóos. Tudo. enuotanto, lrC()U oo AS~!« lO lateJai. não 
tendo qualquer inPu6ncia subst.-.ncial no conlloldítório o lk1 
ampla defesa. 

O ora knpotra<l<l. ao apresenta• Ootesa p<elitrinar. 
esctaree;me-ntos. JUntada de CSOC:Umcn&os ete .• teg.omou o 
processo cont:a si insl3ulado. Nóo podo agora. que o 
sesu1l3do lo• desravorável. pretender anular um p.oc:essamento 
pata o '~""' con1robuiu com IOdo& os argumentos ao seu 
alcance. 

Enlâo. por tudo quo loi vi&IO. ne::a ovidcmto quo o Of-:1 

lrnpetladn. não conccgu!mJo corwoncor c cus p.oros !iObrc o 
sua inocóncoa, procura =rrer·SO do J"dicidrio para :cntar 
restaur01r seu maml nto d o voreJdor . dosqualilíc.-.ndo o 
P10cesso Admlnistmti'IO quo anali§Ou o mt1rito da 
comunicação foit• pelo Ministórro Pótico. Atender ao p&dido 
do ora Impetrante, ~ntrando nos moandtos do ProceS$0 
me:itório de cass.aç.io. eori3. tl froncar a ConstJluição. invadinOO 
out•o Poder c otcntondo cootro os con(llliSUlS hislótiCDs dl) 
povo b•asitei1u, Que, a partir da Carla Magna de 19!18. passou 
a viver sot> o n;:tnlo da indepcnCiônc•l' o h tHMOI\\0. cnve 
Executivo, L11gistalivo c Judiciário. 

Scndll a Uima puota socoal a se• aberta para corrogir 
as injustiças. o·rooer Judiciário não podo d(>SP•rl?or ~~ 
conquistas do ptópria sococ<fade e lmp~Cii• que os ou1ros 
POderes. em seus campos próprios óc atuaçllO. decidam suas 
questões intomas 3dotando os seus critérios intrinsecos do 
julgamento. O limite fo. n lcgnl:dac:sc quo. no easo presente. náo 
foi uhrapass.>aa. 

Com todas os ral6Cs acin\4 o•postcs. DENECO A 
SEGURANÇA. 

Sem custas ou hOnorários. 

P . A .:. 

Pto:ess:> 1-1" 002N2i2006 · RECLAMAÇÃO CiVEL • 
CONHECffAENT 
Parte AuiOro.: JOSÉ RA".IUNDO GONÇALVES PEREIRA 
ParufRó CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS 
Senterça· 
Vo:;tos etc. 

Por ocasião da audiôncii. em Pedra Br&r\ea do 
Amapa•i. muno em:>Ota nào tenham sido roduzodas o tctmo as 
declarações. lodos ns ACGuorcntO$ disseram que, no v~rdadc. 
recebe-ram os \'alores relativos ao tran~ponc ~Y..color realizado. 
A bica ratão para o Lngrusso desto leito foi o lato de 
suspetl.lrcm que o Sr. Drno~l tinna IIICAbido nnvos w torcs para 
o transpo.rlc. usa.r1do o nomo dolo&. roque rentes. para justificru 
o envio das •JeJbas. 

Oopeis do colher c~sas informaçõos. MO há mais 
razao pata a conlin"id~de dos lO/los, per manllesta falta de 
intercss<l processual. 

Adomais. oslo Jut::o 1â oncamlnhou eópf3S dos 
uutü:; P.J•;.• a Pollçla FeoOf•l pwá :..pv~r o to ~vp()!\ln~ dosv1os 
praticados pelo ontão rcsporlS.lvcl poto Cal•a·Escotar. 

Pelo Exposto, JULGO EXTINTOS IOdos os 
processos aclrM mencionudos. com Gu~orto no Alt.2G7, VI, do 
CPC. 

Juntc·se uma cópia em coda leito. 

Com o IJàns~o em iutga~o. arqulvo·so. 

Processo N". 002241 .'2006 • RECLAMAÇÃO CÍVEL · 
CONHEClMENT 
Parte AUtO<a: JOÀO BATISTA DA SILVA 
Pat1e Ró: CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS 
Ser.tença: 
VistOGctc. 

Por ocuião da auat6ncia em Pedtn Branc:~ do 
Amapatl. muho ombora Mo tcrlloam sido reduzidas a termo as 
dectar.oÇOf1S, IOdos os Reque<en1es disseram QtJc. oa voroadc. 
reccbctam os '!lak»ras rcb:.ivos zw lransP<>rte escolar re:tli7.ad.o. 
A óiea razão pato o mgresso d aslo feilo foi o lato do 
suspeitarem quo o St. Oi.nocllinha rec.êbódo novos vak»tas pata 
o ttaosporte. usando o nomo detos, requctcntcs. pera JUsbhear 
o er.vi::> d~:S 'J.:trt>a,. 

( DIÁRIO OFICIAL) 

• Depois de colher essos in(orm(lçôes. r'!!O hâ maie-
IOU:clO para a continulcatfe dos feitos. por manifesta falto de 
inreressc ptocossuaf. 

Ademais. es;~ Juizo tá enc<monhou cópoas c os 
a"tos para a Policia Federal por a apurar os supostos da&vlos 
praricados pelo então responsavet pelo Caixa·Escolar. 

Pelo Exposto, JULGO EXTINTOS lodos os 
r~essos acima mencionados. com supone no An.267, VI. dO 

• Junte-se uma cópk1 em cada leito. 

com o ltâns;<-:.a em JUlgado. arqui\IC·$t 

Ptocesso N": 002243'2006 · REClAMAÇÃO CivEL. 
CONH!:CII.' :õNT 
Pafle Autot~· ALBERTO GONÇALVES RAMOS 
Pano Rê. CAIXA ESCOLAR SETE ll.HAS 
Sentença: 
Vistos etc. 

Per oc.asláo da audiênc'ia arn Pedra Branca cso 
Amapan. mu;to cmt>Qra não tenham sklo rc<Juzldu a lermo as 
doc.lat.açóes. todos os Requerentes disseram que. na verdade. 
re~eberam os valores relalivos ao transporte esco!a1 1uah:e.odo. 
/\ r.ico:l razão para o ingresso de$lt:! teilo foi o falo de 
suspeilarom Que o Sr. Qjnoel linha rccebico novos valores para 
o lransporte, us~ndo o nome deJos. "'quotnntcs, para jusllncar 
o env1o das verbas. 

Depois de colher &ssas inloornaçócs. não né mais 
razão pa1a a conunuld3tlc dos fcllos, por l"'lartilt;t~ta falia do 
imeresse pro:ossual. • 

Ademais. ostc Juizo já onca1nlnhcu cOptas dos 
autos para a Policia Federal par~ apurar os supos1os dmh.•i<•~ 
pratir.ados pelo então •espansávol Jlelo Coi•.~ ·Escotar. 

Polo Exposto. JUI.GO EXTINTOS l<>dos us 
~~~~sos acirna mencionados. com supOfiC no /\rt 267, VJ, tJn 

Junte·se uma cóp1a ern cadil !oilo, 

~om o trânsito em ju~g\Jdo. iJJquivo·se. 

Processo N": 001 178! 2002 • REIIoiTEGAt\CAO DE 
POSSE(BEM rtAOV 
Pa!le Autora: ROC;LOO MACHADO J\R/,ÚJO 
AdvtJgOdll: WASHINGTON DOS SANTOS CALDAS • 269/J' 
f'atle Ré. IAINEAAÇÃO PEDRt, BRANCA DO N,IAPAAI 
Advogado: FELIPE ANDRE SOUZAOE CASTRO &o7A" 
Sentença: 
V.stos etc. 

O Autor. i1CWna nomnado. qualihcodo ro ini:"al 
ingr~ssou com a prescnta Ação de Reintegração d e Posse. 
alegantlo. em sintese, que dotmha desd• 1981 a pr>Ssu ~r= 
e pacifica de um inróvel de 1Cil hcct~rcslocatizad:> n• mMgem 
d~cila de tga•apé Wi:l1am. com as tm ta;ces ondicadas na 
oxordial. 

Atuma que a Requenda aposscu·se da arca om 
qucs1ão. mcúi•lnto um acordo vctbal. s,egundo o qualletia quo 
pagar uma renda peta ocupação, t:aseada nas frontes do 
sor"'jços, alem de um., mdonii<~ção po1os dano& o ptOjufzoo 
qoe a.ctviriam dos trabalhos. 

Segundo alega o Autor, a ·emptesa causou prejuizos 
o. alé hcja. não pago·u a rcnd.1 o nem indenizou ns bonfo.tocios 
destruídas. 

CQO'l essas afiJ maçõós. diz quo a empresa ostá 
prHiicando esbulho possessório e, por Isso, pediu o 
condenaçáo da mesma. 

Com a inicial juntou os docurnentos às n~.06/I O. 
Dcvidamen1e ci1ada e intimada, a Requer1da 

contestou a Açáo dizendo, êm sinm~c. t1ua não fc2. qualquer 
acmdo ver~! COR) o Aut9r e· que o· mesmo não figurou na 
relaÇâ() CiO DNP~1íAP. Afim\ou que desde a instalação da 
mine, ador-a ~tâ o ingresso da presente ~lÇâQ. lliÍ<.> foi procurada 
pelo Aeque•ente 

Com a Cdntes\•lçâo. juntou os docllmontos às 
IIS.25!:!1. 

Às tis. 1271134 velo o l audo de Poric"' Técnoca. 
Ápós a instNÇão rcgvtat. o Autor apresentou 

Alegações Fonais (lls.170/17:i). refotçando os termos da inicial 
e protcstolldo peta pta<:edõôcla do pedido. 

Alesa:;ées Finais pela R'!'luerida ãs 11s. t7S:I 80, 
afitmando que não hcilrle comprovação da posso. 

Víe1arn C()tlCIUSOS OS aUIO$ para S&rtiOOÇA. 

Ael3tadus, em sinte$9. deGrdo. 

loiciatm~nle, vcrirreo que este Jufzo. tm despacho 
saneadO! (IIS.6l.'65). resolveu so~e a! p<clinúnarcs aruuldas 
na Col'lestaçáo. não havendo qualquer recurso d<!S$8 deeis4o. 
cabe. ponan1o. apenas enftcnlat o métilo da qucslóo 

Em sede ment61ia, verifrca·so que o AúiOr d•~ que 
possuiu um imóvel de 100 hectares e . moo~ro acordo verbal. 
possou esse imóvel para a Requerida. :jue não cumpcou sua 
par1e no que ro; acenar!<>. 

O Laudo pericial apresentado em Juizo. 3 panir dos 
quesitos tormulados petas p;>rtes, MO lei concluslvo sobro a 
condição de pesseíro do Autor no imóvel em quostAo. TJouxe. 
apenas. rortes !n'ditios dt> que a área foi efetivanlo.nto ocupadil 
ames do ingresso da R.oqucrída. 

A informação ~o Lãudo Pericial, no sentido de quo 
houve uma: ocupação da área antes da Requerida ongressar nn 
IO<:.ll e começar suàs pesquisas, não pode servir, por ci só. 
para o reconhecirYlento do dir,eito do Autor, u1·na vez quo por.sc 
é siluaÇ.âo preponderanlamcnto de fato c cesso polo 
~\JtuuJCJno. t1c modo quo nó. o t)l)~~ ndmltlr quo a Autut 
construiu as 6enfe~orias no imóvel. Preciso mos analisar se ele 
eslava no tocai ao tampo do ing1esso da em prosa ou, ao 
monos. se havia' saido pouco tempo Gntes. som vontade de 
aba:ndon(lr sua posse. 

Para resolver sob1e essa pendência. precisemos 
trab."llt'o_lr com a pro\o'a testemunhal colhid\.1. ao longo da 
insfluçào. visando. sobretudo. descobriT se houve. cmnu n!ogo 
o Auto•. um contrato verbal para a ocup;lçjO, contrato esse 
que ná~) tctia sido cumptido pela Requerida 

Segundo djssc o Aulof dur11n1c a 3uduiu'IC•a nesto 
Juizo (Os. 1G4it661. o acordovemalroreroao ocorrou no ano do 
t99S. quando chegou na 1egiáo urn ind1viduo ce prenome 
OLAVO. di2endo Que iria inoenizru os possclros. ~so douom 
certo 03 ~aba.01os de pesquisa. 

O Autor dasracou Que saiu da âcca e foi :rabalhnr 

C<lmO feirante. fJCan:k> morando em ~1ae.~ por y~ quatto ou 
cinco anos, c. ao lentat rclotnar poua a anta, ten8 sido 
impedf<fo pelos seguri\n;as da emptasa. Acresc&_ntou que um 
dos '""' vi2inhcs da época. conhecido l"" PIAUI. recebeu 
111dc. •.• ·4 -ao por seu terreno (<!ele. PtAUI). 

A óica testemunha a~rotad3 pelo "!Jior. senhor 
Fr<. l José FCJre•ra. conhecido por PIAUI. nada ttOUK& do 
rc:lê. · .:! pru:3 o pmccsso. pOis não $0t.1be Í"'furrna! •• Se<JUCf. o 
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local ondo morava o Requerente logo após de;xat o imó\•cl sob 
11rlglo, pois disse quo o mesmo sempre morou om Pedra 
Branca. onquanto o próprio Autor disse que lO< para Macapâ. 
ondo ficou un$ quatro ou (jnco anos. A Requonda não 
apresC<llou le$1emunha. 

Pelas declarações do Autor e de sua testemunha, 
parece fora do dúóda que algumos p~..sD.'Is receberam 
lndonlzaç6es por suas passes. vafotes esses q"o rorom pagos 
por OLAVO, enquanto rcpresenuwe da empcesa Que 101 
sucedida peta Ofa Requerida. 

Ficou eOo'idente que o Autor nào fOI IO<JII~O a sa:r <!o 
omclvel em 1995. Saiu pOf vontade pró;wia. po< co:lla do um 
SUPG$10 acordo com t~m tal de OLAVO, e sornante p:roeurou a 
Ju,tJça sele oru')S depois.. Não é aivol que tJm possU1dtx. com 
base apenas numa ptomessa verbal. resolva a taSlar·se de s.nu 
im~ por sete ooo:;, esp&ranao uma Hldonizaçao. 

Esse longo per IOdO do af~stamonto do Autor do seu 
•môvct.. sem dciK3t QlJiltquer detentor no local. representa 
;lbonCIOt'IO e. cons~Ucntcmcnte. implica na perda da posso. 

Com efeilo. a posse 11ão pode representar uma 
81tuaçào de atefi\O direito sobre um bern. indcponde-ntemento 
~a conduta do então possuidor. Aquela que detêm 3 posse e 
dela sai sem dci~r qualquer "'igilâru:•a, não pode teclama1. 
sete anos oeooi.s, c.omo foi o caso. a sua condição de 
posseito. 

P2uece claro que o Au1or. assim como várias outros 
pessoa r; no Municfpio. ao tomarem eonhectmenlo do Que a 
Mineradora estava indenizai"! do os pos~cirns. tratou de voll111 
Pílm tafubém receber sua inceni:zat;áo. uma voz quê tora 
possukJor dEt um imóvel na área abrangida pelo projoto do 
U.ll(>IO!ilc;ftO. 

Sucedo. entretanto. que o Autor. ao pil{.&ar 1odo 
osso tompe afastado !sete anos), perdeu svn posse por 
noondono (1\t1.520, I, do Código CiVil de 1916. ele Arl.t.223 d o 
Novo Côdigo Civtl), náo londo. pollonto. qualque• direito~ 
rorntogração ou rendas. 

So tivesse. realmente. o ãnirno de possuWm. o 
Au1or letia pormanec«:to na área. monjtorando as pêsquisns, 
poro O)(lgir sua indenização ou, ao menos, faria v'sitas anua1s 
para 5aber o estado dos t1abalhos. Ao invés disso. foi more r 
em r .. 1acapá, ondo ficou quauo ou 6 noo .?.nos. sem ter dci;Qdo 
ninguém cuidando do 1euenf'\. 

Ouamo às bcnfcilorias. ndo h.i como afirmar c'Je 
c:.sa s ~fotivomente ex.sbram naquela que·roi a p:;ss.o do Autos, 
uma voz que os l~vcis não foram demarcados e. eon1orme o 
Lnudo PerieJal, nào toi possível estabel-ecef os l rnll:es ou 
identifica• bcnfoitorias parque a área estava bast.ontc 
dascaracteriza.da. 

Adcl'l"'t-.is. com base nas reg• as da experiência 
comum. lrwocaoas aqui com SlJil()lte oo A:t.335 do CPC. 
Gabe· se qun t~'l a área Of'a soo litígio era destinadil. 
prlnciP"Imenle, para o gatompe 3 Ttes311al. entri\IICo a 
aoricuaura como eomp!emomo para subsistência. de modo 
que dd pa(#ti presumir que sventuaas construções consistiam 
am banacos lipicos da região. com ~o-alOI <JCO!)ÕmtCO 
dc9ptczivcl, o mesmo se pooendo d1zer das plantações que. 
ae~uer. leram anotadas no taudu. Aliás. o próprio AutO< órsse 
que 1raba\hava cem garimpo ~e també-m tinha uma roça", 
dando a entender Qu~ sua alividade p,inctpal era a de 
gi:l•impaUo. 

,or lodo o C)(po$tO. l!:ntendênC:o que o Autx)l perdeu 
ô pn.s5c polo aban~ono e nâo pr9 ... ou a reali.z.ação da 
bcnfettorias, sou pot JULGAR IMPROCEDENTES OS 
PEDIDOS, com SUJ>OIIe nos Alts.520 do Códogo Civil de 1916. 
c!c Art. I .223 do Novo Código Cr1il e Art.335 do CPC. 

Oei)(O de condenar em custas e honorários, em 
razac da gratuidade dolorida. par entender que o Auto: é 
nossoa pobre e o'sta pauocinada po• Advogado pallicvtar em 
r9>bo da o•pcctativa de ganhar a causa. 

P . R. I . 

Processo N": 001177/2002 • REINTEGRACAO DE 
POSSE(EIEM IMOV 
PMe Autorn: JOÂOUII•I JOSÉ FIRMôNO 
Advogado: WAS\'iiNGj ON DOS SANTOS CALDAS · 289AP 
POli~ R<\· MINERAÇAO PEDRA BAII.NCA 00 AMAPAAI 
Advogado: FELIPE ANDRE SOUZA OE CASTRO · 647AP 
Sentença: 
V IStOS etc. 

O Autot. acima nominado, qualifteado na. inidal, 
ingresr;ou com a presente Ação do Aein:eg•açáo de Posse, 
alegando em sônrese. que detinhA. desde Outub.ro de 1984. o 
posse mansa e pacifica do um i<nóvet rural do 100ha (cem 
h oet41CS) Iocali:za do na matgcm d n,;ta do lgatapé Wilõam. 
com as cspocí•caÇÕEs consta~ies da irlleia!. 

A forma que a Minêração ltajobi lida . apossou-soda 
área em questão. moáoanlD um acx:rtlo .,&Jbal, $01)uodo o qual 
te< ia que P"9at urna icnda pelo ocupação. basea~a nO>S !tontas 
do sorviç<ls. além de ooia indenização pelos danos e prejuizos 
que i'ldvirÜlm dos lrabalhos. 

Se<JundO ~I&\) a o A•1o•. a emp1esa causou prciuizos 
o. atá hoJO, n.âo P"90u a renda e nem indenizou as benfeitorias 
destrui das. 

Com essas afirmações, diz que a l}onptesa eslâ 
praticando esbulho possassério e . por ISSO ~odiu a 
eon~onaçào da mesma. 

Com a inicial jvntou os documontos às fls.06/1 1. 
De•lidamenle citada e intimada. a Requerida 

contoslou a Ação, argüindo algumas pr~liminares e dizendo. 
é !'I\ sfntcsn. que o Aulor não se dosincumbiu de demonstrar 
sua ãrea é s&us timi1es ã também· não· figurou na relação do 
DNPM!AP. Afirmou que desde a instalar;ao da mineradora ar6 
o 1ngtesso oa pr<Osorue açâo, nâo lo• pcocurocro poto 
Rcquorcnlo. 

Com a Contestação. )unlou os documentos ás 
II5.2Gl32. 

Às lls. I JS,'142veloo u !udo de Perícia Técnica. 
Após a insttução regular, o Autor apresentou . 

/\legaçôcs Finais (O-s.176/1 79}. reforçando os termos da 1n!ç•a1 
o protcslando pela procedência do pedido. 

Alegações Finais pela Requerida às lls.1811t66. 
afírmando que não houve cumprovação da posse. 

Vieram concru.sos os au1os para sentença. 

Relatados. em sintese, d-ec1do: 

lnk;ialmonte, verificO que e$tO Juízo. em despacho 
sano3dor (fls.66.'68). wsotvcu •obre as ptclimonarcs rugüid_as 
na Con(.,;taçáo, não havenoo qual<lu~ recutso ~Jessa deco!>Ao. 
Cabe, pottanto. apenas cnb entaf o mento da questao •• 

Em sede merit6ria. verifica-soque o Autor d.z que 
po55uiu um i.!'nôvel medindo 100 néétârCs. bem O!iSO ql.l& tol 
posu do para a Requerida. quo não c...-lu sue Jl'lllc no que 
roi acOtl.ldo verbatmcnle. 

O Laudo·pcricial apresentado em Juiro. 3 partir dos 
au~si\us formulado~~ pBtles, não IOí coackJsiYo sobre • •• 
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car.dlçao de pc>SS~l<O do Aut01 no lmóvol em questao Trouxõ. 
apenas, tortcs lnd•e~os de que a área loi oletivamanto ocupada 
antes dn tngrcs.o da Requonda . 

A infO<mação do uildo Pericial, no senbtio de que 
hoova •ma ocupação da átea anl&s da Requerida mgressar no 
local e começar suas pesquisas. não pOd~ serw, por si só. 
~ara o f~conh&eimento do dice1to do Autor. uma vez que pos.se 
e s~uaçao prcpcnderanlí:Jmont& de falO e cessa pelo 
abandono, do modo qoo nâo basta admitir que o Autnr 
constru1u as bcnfettorias no Imóvel Pree.samos anal1sar se elo 
estava no local ao tempo do ingresso da ompresa ou. ao 
menos. so havm saído pouco tampe antes. som vontade de 
abandona: •ua posse. 

f.Jara resolver SObro essa pcndên.cta precisamOs 
trabalhar com a prO\o'a teste<nunhat colhida ao longo da 
tnshuçau. VISando &Obrewdo. doseo.brlr se hO\ive, como a:ega 
o Autor, um conltato verbal para a ocupação. conl!ato esse 
Qve flâo to" a sido cumprido peta Requorida. 

. Segul'\do dJsse o AutOf durante a audiên~a nesro 
Juizo (lls.t71/172), o aco,do v&balrereridO neorrw no <~no de 
1995, quando chegou na. região um indiVidUo do prenome 
O~VO di>e(ldo que iria pagar "uona lndeniVI~ozlnha" pela 
la.ra pcrquo estava fazendo pesquisa O individuo OLAVO n~o 
r.eria afirmado utn Pfazo exato para a saida, mas dlsso que. tão 
~go termumssem os trabalhos, lU& procurar o ora Requerente · 
para efetoar o pagamento. mAses. 

O Autor afirmou que letlk>u relomar para o •móvel 
en• 1998. quando lo! imp;,dido pela empresa. Depois qu<> 101 
•mpedldo de entrar no •móvel, seguMo alega. procurou o 
INCRA para regularizar o terreno 

As Testemunhas ouvidas na inslruo;ao nada 
trouxerarn de televantc pam o proc~sso, A aes,emunha Ivo 
Monteiro da S•tva- ns.173), diS:;<l que o Requerenle "te.e um 
terreno no rgaral)é de Wlliam, onde morava com a mui~ r e o 
filho, linha uma casa, roça p:ua altmnnl&Çáo e trabalhava de 
garimpeiro Disse que o r1&Smo saiu de sw :irea nm 1995, por 
causa das promes~s rt3 OLAVO, nno sabendo dr:er se o 
nequerente der~ou o lmóvel entro 1964 e 199fi. A loslemunha 
Francrsco JO$Ó Fcneira. por sca •at (fls.l 74), disse que 
cnnhox:cu o AutO< há ap1!11as 10 (dez) anos. sabendo que o 
rnasmo mora en1 Pedr.l Branca. Acmscon1ov qoe ele-, 
r!anct$C:O J4.lsG Fer'1e,ra... reeebuu a •udoi"M:zaçilo da empu~sa. 
nao sab<'11rfo a ra1.ao pola qual o ora Requerente não recebeU. 

Polas declaraçOes do Autor a das tootamunhas 
parece fma d" dUída que algumas P!õ•scas reeooer~m 
lnocniwçõcs por suas posses. valor e& e$ScS que foram pagos 
oor O~VO. enquanto representante da ompresa que ta. 
sucedida peta ora Reouenda. 

F1cou evidente qur.t o Autor nào lôl ro~ado a sair do 
Imóvel crn 1995. Sa•u por vonlade própria. por conta de um 
suposto acordl> com urn tal de OLAVO, e somente procurou a 
J<~suça sele anos d<1p01s. Nao é crivai qoo um possuidor. com 
base apenns numa prl)nlessa verbal, resolva a1astar.se de seu 
•móvel por sete anos. esparando uma Indenização 

O longo p.>riodo de afastamento do Autor do seu 
•móv~l. sem dei<ar qualquer detentor no local. representa 
a!Jan:Jono e, conseqüentemomo.tmplrca na perda da posse. 

C um eleito, a posse não pode representar uma 
Situação de aterro dirono sobre um bem. rndepondantemente 
<la Conduta do então possuldOl. Aquele que ~elém a p1>sse e 
dela sal $Cm áei.ar qualquer vlgíl:incta. não pede ra<:lamar. 
seta anos depois. como toro caso. a 3ua condiÇão de 
posseiro. 

Parece claro qoo o AUior, assim como vá nas outras 
pessoas 1)0 MuniCipio, ao tomarem coohecimen1o de que a 
M•neradora estava lnef&nizaodo os poss81ros. tratou de vclla< 
P&<a lambem receber sua lndcnlznçao. uma vez que IO<a 
possuicJo< de um Imóvel na área abranglda pelo proreto de 
e.<p'oração 

Sucede, enttelMIO que o Autor, ao passa• tOéo 
esse tempo alastado (sete onos), poruou sua posse po< 
abandnno (An 520, I do Código Clvtl cse 1916. C:c Art 1 :123 do 
Novo Código Clv1l) , não lendo. portanto, qualquer dtre~o à 
roin\egraçáo ou rendas. 

Se tivesse, lealmente, o ânimo de possuidor, o 
AUtor ter.a pormanocido na área. momtoranóo as posquisas, 
para exirJil sua indenizaç.ão oo, ao mcoos, faria visitas anuAJ-s 
para saber o &Stado dos tral:»llhos Ao itwós dtsso. saiu do 
Imóvel sem ter deb<ado ninguém culdando do terrano, voltando 
sete anos depois para p19itear indGnrza~ão. Não ~a qualquer 
prova de que tentou vonat ao terreno em 1998 e !oi impedido 
O ota Reqyerantc não registrou oconência policial. nâ" 
ptocurou n Defensor~a.. enhm, náo adotou Qualquet m&CJida que 
Sc'<ia "soerada de alguém que tivesse sido lllllibriado. 

Quanto às bcnrenorias, nM há como al~rmar quo 
essas eletavamenLO exisUram naquela que foi a posse do Autor, 
uma vaz que os ímóv.,is não foram demarcados e, conforme o 
Laudo Pc,.c.al não fOI p<lsslvet e~tabel~Ctt os limites ou 
ldanulicar beniUilorlas p01que a ãroa estava basla.nle 
descata.cwizada. 

Ademais. com base nas regras ela oxperiênda 
comum, lnvo~das aqui com sup0<1e no Art.335 do CPC, 
Sa!Je·se quo toda a ároa or~ oob litigio era desbnacla. 
p11ncipalmarue. para o garimpo artesanal. entraodo a 
ayricuhura como oomptemcnto para sub$istêncla. Altas, polas 
Ceclaraçóes da testemunha do próprio Avier (lv9 Monteiro da 
Srlva ns. 173). o mesmo ·e~erda o trabalho de garlmpetrO, de 
modà Que da par3 presumir qu& eventuais construções 
consrstlam em barracos lfpiCO$ da reglào, com valor 
econõm,co 11esprczivol, o mesmo so podendo dizer elas 
plantações que, sequer. foram anotadas "" laudo 

Por todo o oxposlo. ontondenoo que o 1\ulor perdeu 
a posse peio abandono e não provou a realíução de 
benlettor,as. sou per JULGAR IMPROCEDENTES OS 
PEDIDos: com suporle nos Arts.520 dt> Código CIVJI-do í916. 
C/C Art.> 223 do r-.ovo Código CIV11 e Art.3~5 do CPC 

Do!Xo <lo condenar em cuslí:Js e ttonorarroc. em 
ra.zâo da gralu•dade tlolerida. por ontondar que o AutOr é 
pessoa pobre e está pauoc111ada per Advogado parbcular em 
razão da oxpectatMl de ganh~r a caos(l. 

P A I • 

Processo N"' 002138!'2006 · AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE 
Parte Autora: ANA PAULA SANTOS SOUSA SILVA 
Advogado: MA)( MARQUES SHJOrER · 9634PA 
Patte Ré WllUAM PIMENTEL TORK 
Advogado: ANTONIO ATANAZIO PtCANCO GONZAGA • 
267AP 
Sentença. 
ViSIO$ qiC. 

A Autora. acima Mmlnada. qual!1lcada na tnlc!al, 
Ingressou com a prr>Sonte Ação de Relnlograçao da PQSSe, 
al~g!'n<lo, em sín1os• que detinha desde 2001. POI concouào 
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' t'r~#>; -
do MunicípiO, a posse dê um imóvel residencial locãliz41!lo na ·•· , ~ , ~ p R 1 
rua A·3, n° 4'79. V tia Pfitnãna, neste Munk:iptO. ~ • ,_ .. ~:.h~ 1.·-:i; "":'"~.._ . , 

~firmou que, logo após sua separaçao j(td:á!" <!OS"!f·:J' Processo NO· D<l2957i2007 . MANDADO llE SEGURANÇA 
Sr. Je•iel S1lVa e Stlva. de<Kou qya o mesmo ficasse m~: :.":'· Parte Autora: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 00 AMAPAAÍ 
no lmó.ver por um tempo até que providenc.assa outra • •' • Advogado: FELIPE ANDRE SOlJZA DE CASTRO . G47AP 
moradia. Segundo a fuma, o Sr Jestel desocupou 11 imóvel em Pano Ré· PREF1:1TA DO MUNICÍPIO DE St:RRA 00 
Agosto de 2005, <?Casiáo em que o <><a Rcqucndo ~possou·se NAVIO 
lrnedtatamcnte do bem. DespachOiOee;s~o. 

Dtsse que tentou a desocupação vQiuntârra e náo v.stos etc. 
teve éxllo, ralão pela qual fez a notitícação judicral o dopcís 
Ingressou oorn a presente Açéo. 

Com esses argumentos. padtu a reintCj)raçao. 
Com a inicial juntou os documentos ás fls.06!23. 
O Juizo, venfrcando aconexão entro o presenle feito 

e o processo 2080106, onde nora Requerido é A\1\or e a or-.o 
Roque rente é Ré numa Ação de Interdito Proibrtórl~, rerativo 
ao mesmo imóvel, designou aUdiência (fls 28), onde ror acerto 
t>razo para a contestaçao pola Dofonap. tendo a mesma 
deixado de contes~ar no prazo lpgal 

Por questão de cautela. visando prolerh uma 
deo!sào JU.6!a. este Juízo, com supotte no Art 130 do CPC. 
desrgnou tnstruçilo, mormente porq"e a patte A<><iuerida 
estava aeornpanttada: fia ocasião. pela Oufanap. 

l\p6s ~Instrução regulai vieram as Alegações Finais 
da Autora (Os •2143), ratif•cando os termos 1n•c•ais c pygn~ndo 
pela procedência elo ped1Cio, 

Alogaçóes Anais pelo Requerido às tis 44149. 
VlerMt os autos para s .. ntença. 

Relatados, om síntese, decido 

lnrclalmente cabe dlzet que és to Juizo, oonlorme 
<lcctsáo as tls.29, achou p•udente designarlnSIIUÇáo para 
compmcnder melhor o que de fato ocorreu em r~çào ao 
imóvel sob Utigio, A decisão foí fundamentada no M.130 do 
CPC. sendo adotada de ofioro. 

A designação da rnstruçao VISOU garannr às partes 
Igualdade de uatamenro. o que é obrigação do Juízo, conforme 
Art 1 25, r. do CPC. Na ocasião da. audiência, ondo houve a 
ln~maçã<> para contestação (fts.2.8), e parte Autora esta110 
acomponhada por Advogado ~anteular e o Requerido pola 
Defonap, que não cortltl$1rliJ orn tompo l>ãbll 11 parto não pode 
licar prejudicada pola desfeita da O&fensolia, mormenlo 
1ev11ndo em conta o caso c<lne<etu, em que o ora Requerido lá 
ha>ia tomado a iniciatiVa de tngressar cem uma Açao de 
lnter~~o Pro1bí16r10 conlta a Ofa Autora {Pro.2080J06), numa 
clara cvidtinoo de q•e rontasJava a reintegração de pasSé. 

Fe1tas essos breves esclarcctmenlOS, passo a 
entreolar a quostâo de mérito. 

Segundo ai~ a Autora. o ora Requerido ·apossou-se· 
do imóvel cbíoto do IKígio desde 1\gr>StO do 2005, tão logo o Sr. 
Jesíel, e•·maltdo da Autora, deixou o referido bem. 

Por OC3siào ela audiência <lo instrução (h.34) . a 
AutO< a disse que ·apesar de ler reg1sltado ocorrénC>a na 
Ootogac•a dll{)ndo que sua casa foi in110d•da pelo Requerido, 
na verdade. o que aconteceu foi quo seu ex-marido trocou a 
casa corno Reque•ltlo, sem consenUn1CfllO <Ja oedaranle". 

Drs!l<> que vrajou para Mncapil em 2005 c det11.0u o 
marido no lrnôvet·mas já estavam em Clfsa no Ca!<3menlo" 

O Requendo. por sua vez (fls.35) disse que "esl3va 
no imóv~ navia eproxtmadamente dois aoos t1 mc10. sendo 
Que todos na cidade sabiam da uuca elas casas, não saDendo 
elq)kcar por que somente, oepols de tanto tempo, a Aulllra veto 
Quesliof\llt a troca• _ 

As tos\emu~has arroladas pelas Partes o ouvidôlS fls 
fls.371~ 1 Prestaram declarações conflitantes Enquanto a 

testemunha Karen Cristina Cor;êa Carvalho arrolado pela 
Auwa (lls .3~l. disse que a rnesma 101 para Macapâ la<er um 
r.urso '"quanto estava em a 'se no casamento com Jesiet a 
testemunha Alia Maria Favacho de Abreu (fls.37). <ltSse qce. 
por ocasião da troca das casas. Jeslel e a Autora deste 
P~sso estavam separados havta ·uns dOis ou três meses • 
Como vfslo, não dá para con1taq>lenarncnte nas declaraçôos 
das lestemunnas arroindas, pois as mesmas, clarllmenle , 
procuraram contar versões que fa-.orecessem aquela que 
tivesse sua preforéncia, 

De tudo que pode ser constataóo. sobrehJOO rias 
declllreções da!~ partes e do ox·marldo ela Aulora, 11ca ovldcnte 
que nâo tlllVVe um esbUI~o pra11cado pelo Reqllerido, posto 
que ole emrou no Jm6vel medrante urna troca do Imóveis 
rrcondo com Q Imóvel objeto do l~igio e entregando cubo, 
locailzadn oo statf 

O imóvel em questão. a rigor, assim conw tOdos os 
dijnt.ais irnóveis onref\508 da empresa ICOMI. nAo podem ser 
Ot:IJeh.• do fiOS.se 1)(>1' parte d.Os part'cula,es. posto serem 
lmóvets do Estadl) do Amapá, passíveis do mera detenção 
p4'9eâi{A, de moct.o qve a AutCMa. af.nda que soja VàJiCo o 
documento em1tido pelo Mumcíplo. na o podoroa ser elevada .l 
cmdiÇ<io Qe posselm Para resnlver a penat!nCia entre os 
particulares. é preciso sai:>er quem ora o mais antigo detentor. 

Pelo qu& rol coD11do em audiência, a Aulora viajou 
para Macapé e deiXOu o ex·mariOO no •movei, lendo o mesmo 
reat,udo a Ir oca com o Requerido. Nilo h8 como precisar a 
data da viagem ou do retorno da Autora Entretan1o, conforma 
declarações da próprta Autora (fls..35). a separação ocorreu no 
dia 07 de Abril de 200&. 

ra~endo um contraponto cnue a data da separação 
c a da oconôncía poliC1al (de 04 para os de Maio do 2006), 
conforme cerodáo às fls.20, resta claro que a ora Au1orn, no 
mln•mo, tolerou por mais de um ano a permanência do ora 
ReqtteriCio 1'10 imóvel, nvma clara dem<:>nstJac;.\o de que nao 
!louve a práUéa de esbulho 

A Ação possessória somente deve Sei julgoda 
pruccdcnla $0 csiJve.tam ptosentos os requisitos do Art 927 do 
CPC. a saber: 

• Ar1. 927. Incumbe ao aulqr p<Ovar. 
1 • a $UD posse; 
11 • a hJrbaçào ou o esbulho praticaoo pelo rôu; 
111 • a !lata da turtraçáo ou do esbulhO; 
IV + a continuação da posse, ombora tucbada, oa 

ação de mnnvtençào; a perda da posse, na <~çáo de 
reintegraçao: 

No caso preSCI1te, a Autota não prov011 que eta 
possuklora ou de1entora do rmóvol a época do tngresso do ora 
Requetlda. Quem estava no locat era seu e•·marldo. Multo 
menos, provou n ocorrência do csbuiho. uma vaz quo a 
eouade na residência o<:o11eu mediante troce. ou seja. sem 
Q11alqver violência ou abuso de conffança. 

Náo cabe. portanto, o áíreito cse relotegração 
podendo a autora. em processo aU10norno. se entender 
portinenle questionar a div~áo dos bens per ocas1ao da 
separação com seu e• .marido. 

Com uxsa.s as razões expostas, nao e&làftekl 
provada nem a posse e nem o esbulho, sou por JULGAR 
IMPROCEDENTE o pedido, oorn suporte no Ail927 do CPC, 
numa leitura a CO<tttario 'eosu, 

Condeno a Autora no pagamento nas cuslas c 
honorArios. a(bitrando e.stes em 15% sobro o-valor da causa. 

O presente Mandado de Segwança. po< decisão do 
Subs~tulo Legal (Julzo de Pono Grande), toi encaminhado ao 
Egrégio T JAP, com lundamemaçào na Emenda Cons1itucional 
n• 3512006. que ~u nova redação ao M 113, 11. "c" da 
C'.onshtuição Esladvar, mrnando o TrlbYnal CO<rtpetcnte para 
f<Jigar. Otiglnarlantente, o Mandado de Segurança contra alo do 
Prefeito. 

O Relalilr por OlsllibUOção. Desembargador GUberto 
Pinhé$ro. acolheu a remessa c praticou ato no processo, 
delormfnando o cumprimento de Car1a de 0(dem. 

Após o cumpnmento da Ca!la de Ordem, o Juiz 
Convocado1 Constantino Bralluna, proferiu decisão. sem 
invocar qualquer oisposilrvo legal. dll.endo que '-os mandados 
de scguranç;~ conlfa atos de p-eroltos munJCipajs in9erem~se 
no campo de competência dos Juizes de Dlre~o em e•;• 
orcunswç:oo se tenha praticado ci ato Impugnado·. 

Muito embora asle .Juizo esteja tendente a 
concordar com o Juiz Convocado. posto ser de dvvidosa 
cortsliluciunalldado a alteração da Coosmurção Estadual. 
forçoso e reconhecer Que o T JI\P, através do Relator 
originário. ao acnlher a remessa e pratteat um ato, deu·se pc< 
competente. 

O a.to do Juiz COltvoeádo não lez referêncra ao 
dlsposibvo legal qve justificou a Remessa (Emenda 
Conslit•cionai35/2006J , nem roiiO!)au exprossamE>nte a 
decisão do então Rol~lor . 

EScSS slt.uaçao gsrou dúrda fundada neste Jul2o, 
razao pela qual, para OV1lar nulidade e, sobretudo. f)am que se 
lenha uma decisão da Corta a respeíto da competência nos 
casos de Mandado de Segurança co~tra atOS. do Ptolaito, ap6s 
a Emenda Conslilllcional n• 3512006, IOVOCO o Art 14, I. -g• do 
RegJmento Interno do Egrégio T JAP (RESOLUÇÃO N.0 

00612003 - TJAP. que dispõe sobre a conso!ldaçilodo 
Regimento Interno do Tltbunal de Justiça do Estado do 
Amapá), e délerrníno a romossa ao Pfll1l0 do Egrégio T JAP. 

ReglslrO quo os latos narrados na Segura~>ça. 
relacionados com a inlerdiçào das vias. 1á fot supe<lldO. como 
é fato pftlieo e I'IOtrltlo no Municlllio 

Processo N•: 002030/2001) • AÇÃO DE; COBRANÇA 
Pane Autota. WANDERLEY PIMENTEl PEDROSO 
Advogado: ~1AX MAAOUES STUOtER • 963~PA 
Parte Ré: MUNIC1Pt0 DE SERRA DO NAVIO 
Advogadn: ANTONIO ATANAl'IO F'ICANCO GONZAGA • 
2671\P 
Sentençe 
Vistos otc. 

O Reque<ente, aQma nominado, ingressou com a 
presente Ação alegMdO. em síntese, que foi oontra18do pelo 
Municipro do SOfra do Navio, no ano clo2001, mOO'tante 
contrato ndmJnl&lrabvo. atraves é e convênio emre o Muoicip•o 
e a FUNASI\, para ltabelhar na funç.io do agante de 
ettdem1as.. 

Oiss" que cumpria expeóienlí:J d9 segunda a 
se>1a·1elra. das 07:30h às t8;00h, eom intervalo de 02 (duas) 
hor~s para atJnoc;o. sendo que o horár'o so eslondtra 
o<allamante até às 20:QOh, Além disso. afltma que trabalhava 
dois sabndos o doiS domingos por mês. no horario de 07:30 as 
20:oon 

Suslenta quo o sotviço oxtraor~inârlo nui>Ca fo1 
pago. 

Alóm das hO<as oxtraordlllârlus. diz que o Munlcfpro 
deve o adicional de Insalubridade relerente ao período de 
Jano~ro da 2001 a )ulho de 2003. 

Com a inicial juntou os doeumentos às lls.06i20 
O Municlpi(lapresentou ExccçAo de Incompetência 

e contestação às ns.27i33. aJgulndo. em preliminar, a 
incompctl!nr:Ja do Juizo e. no mérllo, pedindo a 1mproeedênc;a 

Com a contestação junlou os documontos às 
1\s 34/47 

O Requeremo falou sobre a Contestação e a 
Exceção, dizendo que o Supremo TnbUnal Federal suspendeu 
a inlurpreleção que dava a JuS!lçe do Trabalho como 
competente pata o Julgam~nlo o e asratutátlos, Jun1ou cóp1a do 
parte da oeosáo proferida na AOI 3395. ajuizada p9ta A.JUFE. 

Após a <nstrução regular \'IEII'am as Alegações Ana•s 
pelo Autor. O Município, apesar oe dcvrdam~nle rnumado. não 
apresentou /\legações 

Vreram concluSO$ para sentença. 

Rola!ados. decido: 

lnlclalmon\e cabe dizer quo o Plooo do Supremo 
Tribunal Federal. em da<:isão publicada no dia 05 de Maio de 
2006. refe1endou a liminar concedída p~o então presidente do 
Corte Ma10r, Mlnl&1ro Nol6on Jobim, no dia 01• de Fevereiro Ce 
2005. anotando, em slnlese, que •oao M que se enlender que 
a Just>ça Trabalhista. a partír do texto promulgado. possa 
analisar quesllles relativas aos serwlores pfilrcos" Conlorrne 
coosla no sido oficial do Supremo, o processo da /\DI 3395; 
onde foi proferida a dOCJsáO em comento. cst~ conclUso para o 
nwo Relator, MlnlStro Cmr Peluso, d•-sde 13 de Abrrl do 
corrente ano, ou sej:., não houve decisão rn.>va momfica.ndo a 
liminar. Com essas razões. não havendo sequer rndreativo de 
que a Corle Excelsa IrA muda• o emendimemo S(lbrc a 
matêria, tenho esre Juízo por competente para apreciar o leito 
Rejeito pc11anto, as preliminares do Municlp<o e passo a 
enfrentar o mérrto, 

Anafisondo os documentos juntados com a ,niclal, 
"e-rffQ·&e, (le imediato. Que Q..Requeretl\e tez af,rmaçáo falsa 
ao dlzar quo lo1 contratado em OY!ubro de 2001 para a função 
de Agente oe Endemias. Na verdade, segundo o Recrbo às 
t\s.11, o ora Requetento prestova snrv;ço som vinctJto 
O'I'P'99atictO, portanto, como GARI. A par~r de Janeiro de 
2002 romm;aram a ser om1tldcs os contracheques. onde 
COO$Iava o Reqyerenle como Br~l. Somente a parttr ée Abril 
da 2002. contarmo consta no contractteque as fls 12, passou a 
w nstar o cargo de Agente de Endemias, ca<go esso que 
pBtdurou ar6 OutubrO de 2002, como faz prova o documento 
ás fls.1 ~. A pan• de Novembro de 2002 alé a De1embrc de 
2003, o cargo voltou a ser de braçal. E<ltranharncnte, a partir 
de Janeiro de 2004, at.é Agos1o do mesmo ano, o Roquorenle 
passou a e•ercer, ele l'tOVO, o cargo de 11gen1e de Endemias. 

Tamanhas são os abonações administrabvas 
trourdas ao Juizo que. nominirno, é pou[vet lalar num 
descontrole sen> tamanho pOf parto da Adminisltaçàu Pt>hca. 
que emne coottacheque para um prestador do srmriço e faz a 
lotação do m&smo em ca1gos drvel'$0$ ao longO elo per iodo, 
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sem Qvolquer ju$ti:re.:Jti•/a, ora o coloc4lndo como !)rl\çal. ora 
como Agflntc de Endemias. 

Não dâ pa1a saber. ao c:cno, Qual a Situação jurictica 
do ora Aequcrento em relê! Cá-o ao serviço çOilco: $abCr $9 o 
mesmo ó me:o p~éSiadw dcrwvii(Os l&mpofânos: $0 !oi 
nomeado seryid01 póllco munietpal eletivo. sem concurso. 
para a funç.rio de braçal ou se ê IJm Agente de Endcrnias 
temporário vínculaao !t F'1ndação Nacional de So.cle. POr 
conta dc1 um ::onvCn10 fumado entre a Fundação o o Município. 
Parece <NO a Admin':ut8Ç'âO Pót:ca. nessa lempo rOdo. YEio 
usando :u1if'ic.õos para tonb : dar ares de tega!'tladc para uma 
r~laç.'io de.empTCgo do duvido:;;~ conslolucionali<1ado. poslo 
quo, a prnr~r d<t CanD de 1988. somente em si!uaçOos 
cxcepo.ona!issimas ó J)l),!j!iivel a cootJaLJç.3o de pessoas para 
c~mpu~om serviço oühco sern concurso. No <:.J SO presente. 
nao vete no proccs,so qualquer con:rato originârio de pres1Jaçàu 
de serviços letnporános e nem qualquer ato do POdO< ?1\li<:o 
fazcncso o nomeação do ora requct cnte para algvm cargo. 

É cono que existe a PQSsibilidudo da conlr~t3çii.o. 
sem concwso pt;!ico, ''o caso de Agêntes do Endemias~ 
outras runções. desde que para alc~"\dcr a necessid3rle 
tenlp()<oj(a oe- C'<cepelOOAI !Otetesso pôlko. UevencJo a 
contratação se.- 001 pr<UO d6terminad'o. nos moldas da L <r• 
8.745i93, usaô41 a~ui como referéncin. 

PeJa documentação lrnzioda aof.l at.rlus. tom -sé quo a 
contral3.çátl do ora ncquo•enle. ainda que fe•ta eon1 bas~ oa 
re_rcrid.l L~1. tcri;. o;dtOlpol:.ldo lodo$ os fmitcs do pr01cogaeà0. 
cnandu ;JSs.stn um cmgo permancnle $e m co ncurso ptJI:c.o. 

Essa emba:aço::;a. situ<~.çao, enuetamo. n.'m anula o 
1alo de Qu<: 110wc uma prestação do St:rviços p.or patto do ora 
Acquerct\lc para o Poder Pôlico. scrvi,;O$ esses quo devem 
ser romuntHõldos denuo do c;ue prevê :J iogislaçáo b:usileira. 
corr. seus ónus e OOnus O contrário <hUo ootia admitir n 
ei'Y~ut-cin\Cfl lo sem causa ou o tas imo de esctaVrdao. 

A ementa , a ~cguir. é escrarocedOra: 
·cONTRATO ADMINISTRATIVO - MUNICiPIO 

ATENOIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA OU 
EXCEPCIONAL - INTERESSE PÚBLICO - ATIVIOADES 
PERMANENTES DE VAARIÇÂO OE RUA. PAAÇAS E 
AVENIDAS - NÃO.CIIAACTERIZAÇÂO- NULIDADC: DO 
CONTRATO - APLICAÇÃO 00 ENUNCIADO N" 363 DO TST 
- En1b01 ~ o municipin·tecorrente pmtGua legislaçllo pem11tindo 
a oontretaçc\o de se1vidtlrcs para aiiJndor à oet:cs:;ttl:tde 
h .. .)(Jlporjr~ tlc CJo~:::epc ionaJ .nre, es.sv pü&co a contratação da 
reda ma nto 1a1 i'r(/'9vfal . potqoonlo nao se COC'Ihgura 111 caso.J. -
~nteteuu cxcapcioual. ve7. que os surv1~0s conueHl;JCS, 
'limpozo. ptlhca munic1pal'", &ão f)eft~,n~ntcs e nao 
temportmos. send<1, portt~nto. evidente a oxistóndtt da rel~eâo 
da emprCU:l o não de natureza adminimrativa. a,::lieoncto~so' ao 
caso o cnUl"''â.:do n~ 3&3 do TST. qu ~ di.spõo: "'conlf:.ltn nulc 
E le1tos. ,, conr:ataçâo oo $er\i d0f ptlllço, após n Ccnst.l~.aç:áo 
de 1968. sem p;t!via aprov.1çâo em cor.curso pfllJCn, encontra 
óbice no GOl: art. 37, 11, & § ~. somento con•cr;nd()olne C1rcito 
ao pagamento da conlr:tp;ostação poc:luada. em rolaç.1o ao 
nli1ero de rloras twbolhada.s. rospedadu o salá r1o 
rninimomora ". (c!e;lacamos) (T!U 3' R - RO 
0 1360·2002 05~·03·00-5- 5' T. - Rei' Jtriza Mana Crostina 
D.niz Caixcla - OJMG 08.11.2003 - p. 20)' 

Ros1u Silber, portanto. se ftcou prO\Iado o trabaltlo. 
nn.s condtçóes apontada~ nil inle,al, 

O ptimeirn asp~cto d.l cobrança, rctarivo a:> 
exerci(~ das hol as exlcaordinátia,s. dO've ser ar:ali&..1dó com 
base Pa documentaçào trazida ô'!oOS autO$ c r\0 dOIX)imentc, das 
tostemunhns. 

Alt!m do primeiro 1ocibo da vaoamanto e dO$ 
contmchCI'\Ues, o R.oquoronle nada juntOU. 

Pot outro Indo. segundo a ~ocumentação uaziaa • 
pelo t.1cn1c.lptc {tolhas de ponto Rs.34t4?). o ora Requctcn1s 
tral>alhavo cas C7:30h hs J:< ·OOh o dD• 1 4:0~h ilG 18.()0. 

Fazenéo um corl1rapanlo com e OOcumcnta.çâo 
juntada oelo Municrplo, torn-so ((Ué a toslc rru.mha Enê;ts 
Sanchcs r tino {1!s.G5) ó1s&e qua o orn Rt:!quccc01e. ass1m 
como os t.lct"'11G agcr~c-s. Hab.?JIM"'a da.s 07:30 às: 20 OOh. 
com in;ervalo oe 02 (dua&) heras pa• a o almoço. •Pn<~<> que 
nu-.guétn locobia horas G)Ciras Ess3 te$h . .Hnunha. valo •r:glstrar, 
Ctil o coorch"'"-<'dôr das A<;ôas da Controle das end~mlilS na 
~poca. 

Por es!:ia I.Ju:vo amosll.l. nóo né como PftvaJcccr o.s 
a rgumorh•s ()!) Raqucrcn~o. no sontidu C9 que ttaba\hQu 
ttzend!>!!_Or~lC:t'a()(~~-il-~_:e.;~d~_OJ:!f!~~ 

compreend e .Janctro <te 2001 a· Agosto Oo 2004. fl'tOi f'llcnte 
púrqu~ não é crí\'al quo n ;\ocnte. dutan te tOdo esse petrodo. 
não tenha 1nllado no11huma vez. 

Nessa relaç;1o insólita entre u Acqccrcnrc c a 
Actministmç.õo . crlde não terrK>s um vinc.ulo traball\rt:la O:) 

senl<do p16p1io, w gido pcln CLT, nem 1ompouco uma relação 
cstatutástO, forçoso é rCCOt fOI ao OiroJlO Civil e PIOC(lfJf.UDI Civil 
p.:~ra d tll'lli' a lkto. corn nasc nos cõnuru~!l reJacjonad()~ com 
cô"ltratos e crovas. 

Segundo o di spos1o r.o Art 333. l , do CPC. O ónus 
da pro\la c.abo ao av1or. Quanto ao 13lo consbtuuo~o do sou 
direito. e ao téu quan1o o tnto impcdilivn, mo~ifica,(ivo ou 
extinlivo do dirc1t0 do autor. 

Ness e scnttdo. c...1betia uo lwtor provar que 
trabalhou. durante lc\Jo c podoX menc.onado.laz:ondo ho1 as 
extrao•dtnt\llas. o que nào conscsUlu, po's a testemunho que 
falou que o 113balho •egular era sempr<l das 07:30h a~ 20:00h 
foi oesmenlida pelos drx:umenlos of1clais, ondo cons1am 
ho!l)rios rlan 07:30h às 12:00il c das 14 OOh às líl 0011 Não se 
pOde çresumu Que a Adn,!nistcaçào frniuva o ses111do1 a assmar 
h orâno ddcrc-nte daq~o.clo efctivam~te ':/ah.alhad:>-

0 .ut1lllancado conua1o entro o ora R~quarcn1e e a 
Mminrslfaçao, por outro l.'ldo. não pode fugir dos pnncipío• 
incJcntc~ ituS acordos ft11!os em sociedude, ondo os 
coÔ!ratantos são obrigado$ a gua:dar. assim na conc,lusão do 
conuato. como em sua c:.cocuc;áo. os principias de ptf).'r)idade e 
bCa·fi: !A<1A7.2 do Novo CMIIJO CMQ. Trazen:o i$so para o 
caso tOJ'u:n~tc: . I'IÕO ~9 oodo admitir f) ~JO u ora Roourtlütl.lc. 
s:Jbcndo Que não fo• suornotido a. concu•so ptJ!ico para. braçal 
a que v cnn1ta1oção se1in temporár ia po.ra o carg<.1 do Agente 
de Endamioc. vCtlha :.gora quefC:I tir<u proveito do u m:'\ 
sttuaç..:'o irtOQ\J.tar na Qu31 cro mosmo toi bcnc-ficinao. ou seia. o 
prt?Çn Que p;;ge~~ para mgrcssa: no seMÇO sem CO'lCUISO . 
passou per ndrnthr tacdam&nle a ~xceuçéo <Se ~1guns s ervrço!> 
!nw (lc lto•6no som um conuole ugoro~o para f~ns tJe 
pagamenlo:~ e .. l{tu)rdinárlo~. Se o oro n cquereme fns~;c 
sofvidor pbhco co ql.;ulro oh:bvc. mcdi.Jnlc concurs.o JG(jular. 
ce-nan,cnttt .,ao 4\QUélld:u~ ci.'lCO anos. como fez. p.-·un 
rcwinc1:a• SC'.tS supostos d1rerlos. Adom~1S, es,so llpo de 
1 eivinolc~ç~o 1C<ta 3pós encerrar o n1oudato daquela goslo• 
que condcsccndou com a ctmtratação irregular, t ovol3. de 
cc:to mo do , uma falta de J"HOt'l1dadc c de Clico. po1s au,·,{lo a 
Administraç•\o Pôlica de modo direto e fere, indiretamente, o 
novo ge"stcr. que nà~ to: respM sâvel pclo'l oontr ataçim c ftta 
oll•iaaoo t1 sup01tar o dosgaste po!ibc~ cJc htigar contra 
servidores. eom tooos os rcncxos que lSSO traz. 

.. Então . para to~Q1.11r os ptinciptOS d~ ptobidadc c da 
boa-ftJ e to.mOOm os cànonc~ das provas. o Reouoronte 
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s.oment~ pOdezia •ecobor. como hora:s ex\raorcioárias. aquilo 
q uo esttvesse documnntulmc"fllé prottado. Nesse sentido. não 
houve Qualquer pro•1a, posto qua o Requerente ascinaoJa toma 
d e ponto Ol")de constava o enccrramot~lo dos trabalhos âs 
l 8 '00h. 
_ Com relação no adicional de insalubrid3do, impendo 
1nv.xar as PI Ovisõcs da CLT a rospoilo do lema. Oiz a n orm a: 
. "M 194. O direilo do emprcnado ao adicional ele 
msalubr10at1e ou de periculosidade cessará com a ~limb'lação 
do 11scu à toua sat1e ou integridade fis•ea.. nos tounos d C'sla 
Sc-ç~o e das normas e• pediéas pe'tJ Mmislêrio do Trabalil:>. 
. . An. 195. A caraclcri>.açào o • classr~caçào da 
,nsatubudado o da pc1ir:utosidade. sogundo as normas do 
lo1tni~tôoo do Trabnlt'IO, taJ·se·âo atruvê!> de períct3 a c.argo de 
Môclico do Trabalho ou Engenllerro dO Trab.1Jho. rcglsltados no 
r...;iniston o do Ttabatho -

No caso o•osentc, o entao tcsponsavel p~a 
Coorden~çâo das ações d $ conl1oto das endem,as. Enéias 
Sanchc:; F l!ho. disse que o Requer ente "sempre tr a!wlhou 
com ~quôpamenlo de proleçao lndivr(!uar. Apesar <!c n1~e< que 
a~guns eQuipamentos não oram bor.é)(tos no prazQ dé vaJidOOC'. 
lllao dá pa'' afilmar QUO desce o pnncip.o do conu nto, havia 
exPQsiçlo AOS ns cas do \tabalho QV9 justtt.tass.om o 
paga_mcntn Co adtCKla\'tl . Ademais, não houve seflucr 
refercuc1a a qualquer pOticla rcabzad,;t para atestar n 
purictliO~idnde. 

Por todo o oxposto. na-:> JC&!dncJO provado que o 
r.:unic1pio deOcou de pagar as horns exuaord~"lãr 1as 
c fctr.Jatn\)(lta trabalh:ldil5 e nem lampl)UCO a pmva d& 
exercicio de tmbalho inss lubro sem o nd.cJona.J. sou no r 
JULGAR IOtalmenlc IMPROCEDENTES OS PEDIDOS 

Deixo de condenar em cus las e hono,ãnos em razão 

Processo N': 00203W20,05 · AÇÃO OC COBRAII.Ç,\ 
Parto llulora· LUIZ ANTONIO SILVA DOS SANTOS 
Aclvoguoo: MAX MARQUES STUDI!;H • 96S~PA 
Parlo Rc. MUNlCiPIO DE SERRA DO NAVIO 
Aàvog3do: ANTONIO ATANAZIO PICANCO GONZAGA. 
2G7AF 
Son~ençe 
Vistos. etc. 

O ~(JQuerortto, acima nc.>m1na~o. •r.9r~~ssou com a 
PI CScr.Jc Ação alegando em síntese. CIUC ioi contla!~do peio 
Mu""cip,nde Serra do Navio. no anoce 20)1 , moc:hante 
conlrato otJministrati~to . atravê-s de tonvênlo Cr!IIC o Municioio 
e a I='UNASA , para flal13lhzrr na funç1in de agente díi · 
en~erni.ls. luflr,ão quo CI(Ctce a,onda hôiU na Socrotor !n de 
Sado do Mun.icipto 

O.sse ouc cumpt"ia expe-d:cnte de segun<fQ a 
sexla·lcirn, das 07:3011 às 18:0011, com imcrva'o dt 02 id""s) 
horas oara 3lmoço . sondo que tl hou\no se estcndi3 
Uiafinmcnto até às 20:0011. Além dissv, 1111rma que lroho!hnvtl 
<.!ois $3bados o dou; do(uinuos por mês, no horâJJO do 0 7:30 ãs 
20:00h. 

Sustanla Que o sct\ti;o exuaordi.Ooé\ r.o scmtwte 
r.assoo a ser pago r.o a.no de 2005 , ranl<> pc~• qual oede o 
pag3."119r.lO da JOrnada A)(traordinârla entre os mesos do 
Oulubro de 2(l01 a Dozen>bro do 2004. 

Afirm-:1 quo ptocumu a S~creta.ria Municip.1:11 de 
Sade pnr\l !'~bar uma prcv1sao sobro o pagamento das nocas 
cxsraordinir..as. oca~ om que o Mur.< :p.o enuogou uma 
plan.lha com a sup0st.1 quantidado de horas deviôas. Apesar 
disso. nunc:3 realtzou o p3gamento. mol i\li'lndo o au1or a 
ingre~sar com a presente Ação. 

Alóm das horas CJCtrao:-cJin~r•;:t s. di z que o Mulliefp10 
tlcve o aa~ctnnal do tn:ia!ubridade re1erente a o PCfiO(k) <.Je 
O•tubro do 201>1 a itAho de 2003. 

Com a in~eial juntou os doowncnl()$ â.s tls.06:29-
0 M unicípio optesentou conlestaçâu â:; fiR 36."39, 

cugütndo, om pt e!iminat , a incomp-clê:nr.l\1 do Juizo c, no 
mó<~tO. poelinllo a improccdéncra. 

Com <:! con1o staçao 1vntou 0$ documo-nto' Âs 

Após a contcsla~ão. protocolou uma Exceçéo de 
lncomputência. com bnso na C::mend3 Constitucmnaln" 45. 
para dô1cr que ora a Juslir;a do TraiJalho. e não a Jos11ça 
Estadual. n compatemc para antrenta1 a matórta. 

C,m a Exc~o junlou cópia da EC 4-$. 
O Requeren:o falou sobre a Exccçao. dll cndD que o 

Supremo l 11bunal Feder nl suspendeu • l"lerpretaçao que dava 
a Jusliçn d o Tf;t.halho como cornpe!cnto pa1a o julf.) t\mento de 
ostalutâuus. Junlou côpin tJc parlc da dCCisAc proferida na ADI 
3395. aj"izada pela AJUFE. 

Após a iosuuçâo t egu!..1t vict:.m as Aleg.açóos F mais 
pelo AuH>r O MunieíptO. apesar de d""KJamenio ini mado n~o 
ap1 eso1'ttou Nevaçóos. 

V1omm concluso!:. para s antc.:nt.;a. 

R ell1ados. docrdo: 

tn!c:i.atmente eabe dizer Que o Pleno do Suptomo 
Tribunal Fod•ral, em docrsão publlcadn no ~ia 05 do Maôo de 
2006. re ferendou a liminar concedida pelo ar.tão ptcsidonla da 
Cone MDJOJ. M1flis1ro Nel:son Jobim. no dia 01° de Fovet&tro de 
2005. aoot31'ld0. em slnte!lc. q ue ~nao hS que S<e entett<!ct que 
a Justiya J'r..1balhista. a partir do texto p1omu!gado. poso;a 
analisac questões relotiv~s aos servidores pDI~OO$- . Conforn-.e 
cons1a no sitio oficial du Supremo, o p1ocosso da ADI 3l95. 
ondo fci profctida a decisão ern comonto. er.;tà concluso par~ o 
nOVil Rolalor, Ministro Cósar Pctuso, doso" 13 de Abt1l ao 
c01rente ano. ou seja . não houve aecaSâl) nova mod·(C~."U)(JO a 
iminar. Com essas ra zões. não ha\'cndo seque-r 'ndte.a1r1o de 
q ue a Cur te Excelsa i rá mudar o eol cndimento SObfO 3 
ma leria. leniiC> es1c Juizo por compelento pur<> aprecrar o feilo. 
Rejeito. portilnto. as •He!irnmates do Município c pas!to il 
en(rf:nlàr o mérit:>. 

A.n.alisar.do os \Jocumonto:o junla1os com a 1t'1icial, 
valifica ·&O do im.odintn, (lU O o Rcqvcronte fot ,ntirm,•u;ao tal:m 
ao da~ e r qve lo1 contratado Clm Oulubr f) do 200 f para t' funçao 
de AgcniQ elo Endomias. Nn verdade, segundo o Hecibo i>s 
trs.09. o ota Requerente prostava serviço, sem vinculo 
cmpreg.a1rcto. pooanto. c<lm.o GAt! l. A pn:tir <1e Fave:rc1ro de_ 

2002 cornoçara.m ~ set" umitidoS os con~rachcquos. cnrto ahida 
co11Slavu o 1\oqucrentc como Gari. Somente a p<ullr do Abril 
de 2Q02, conlormc consta no con1rachcquo às fls.1 1. ~)assou a 
constar o cargo de Ancnte do Enécmio.s. cargo cs:oo <lUC 
per::turou atô Outub(o do 2002. coolO faz ptova o dQcume/\tO 
às Us. l 3. A p.aJLir da Novomtxo do 2002 ouC a Oazombro de 
2003. o cargo \•OIIOU a ser oe Gari. Esunnhamen\e. a parllt c:e 
Jancsro do 2004 . até Março de 2006. o Aoqucrenta pnr.sou a 
exercer. de novo . o cllr!fO do Agento de Endemias. 

Tamanhas são as abenaçVus <Jdminis,rahvas 
tta~das ao Juizo q Jo. no minsmo, á possível tala r nu m 
descontn>lo sem Urnanno por parte da Adm~tliSir~çâo Pbhea. 
que emita co•,tmchequc porn um prestadm de serviço e faz a 
lotação ôo mesmo em cargos diverso:; oo longe do período. 
scrn qualqt~C• justWca11va. ora o coíoc~.uu1u como gari, ura 
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como Ager>le de Endomlas. 
Não dá pArA saber. ;ao c:erlo. qual o slwnçâo ;urid1ca 

do 01a. ncquc•e.11e em rolação ao sctvi~o p5!ico: 5abor se o 
mesmo C mero prestndor de ServiÇOS ternpo:ános: se foi 
nolrlOaiJo servidor ptJI.eo muniCipal eletivo. sem coocutso, 
para a lunçáo da ga~ o" sa é um Agenle de Endemias 
tcmpoJ.:'lrlo vinculado à Fundação Nt1cional do Sa()c, po: 
coola do utn convônio fltmi'ldo entre a f undação o o Munic ipio 
Pa:e\;9 QlJe a Aominlstração Pb.lic.a. nesse tempo todo. veto 
usando amticics par~ lontru dar • ••s d" legalidade para lJ(l'IQ 

relação do emprego de duvódosa COl\Stilucicnalidaoe. posto 
que. a pano da Carl~ do 1908, somente em srtuaçOos 
ex.copcionalíssima3 ó possivel a conl(atnção de pessoas para 
cum p(ifern ser..iço pllllcu sem concurso. No caso prESSente. 
r.âo IJeia ao ;xocosso qualquct contrato ortolnário de prestação 
de serviços temputários o nam Quak;uer ato do PcdfH F6tico 
tazeodC) a nomeação Mora requerente para a lgum cargo. O 
Q\JC veio. na Cor.tesraç.ao. f01 um ~rcono Adi1ivo <Se Conttato 
de Pres1açao de Serviços de NaiUreza Singular" (11&.60). que 
mais confunde do que esclarc!ce. 

É c·erto Quu o)ti&ta a p.ossib!Jidade csa contti\tação. 
$em concurso pl\lico. llO caso de Agontes de Endemias e 
outras tunç6es, desde quo para atender a neceurd~oe 
t&mporár .a de excepcionnl interesse pblioo. devendo n 
conuataçóo ser pOr pralO dctcrminDdO. no~ mo!d~s da Le1 
B. 7 4Si93. V$ada aqu; como referência. 

Pela documentação tra;zida aos ou1os, tem-se que a 
contratação do 01a ROQ.uerenlc, :f n:ta Que fe~ta cum base na 
rei c lida l oi. teria exttapolaco tOdo:. oc limircs de prorrogação. 
c:ciando assim um cargo pe,mnnont& s~nl concu rso p!)!ico. 

Essa cmbnraçosa siluação. oo:re1anto. n{lo onula o 
falo de que houve uma ptestação do serviços por p.atte do ora 
Rcquerontn pa ra o Podor Púhco. sGtvi~OS osscs que dovem 
ser rcmunNadcs donlto do que ptC'vô ~ icgls'açá.o brasilclfa. 
corn seus ónus e bônus O contráno disso si!':ia adrnitir o 
cnríquoe!mllnto sem causa ou o toglmc de escravidão. 

A omanta. a :;;oguir. é e~clarccedora. 
·CONTRATO ADM INISTAA TIVO- MUNICIPIO

ATENDIM ENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA OU 
EXCEPCIONAL -INTCRESS<:' PÚBLICO- ATIVIDADES 
PErlMANENTES DE V/IRRIÇÃO DE RUA. PRAÇAS E 
AVENIDAS - NAO·C/\RAC TERIZAÇi\0 - NULIDADE DO 
CONT!lATO - APLICAÇÃO DO E'NUNCIAOO N" :363 00 TST 
-Embora o muniçipio·rCcorrente po$SU8 ceg1$laçao permilind~ 
a C01\IJtU1)ÇÃO ae s~vidcte5 para alondor à necass onde 
1emporária do oxe-epcionnl interesse polfco, a eonllataç.lo da 
roclamar'\le foi iucgular. po1quanto nao so conligvrn, in casu. 
lnh:•esse ~xcepc•onal, ve2 que os serv iços contratado~. 
' hmpezà püllca muntclpor . são petmancntes e não 
tempo(árlos. sendo. portamo. evidente a. existenc~ da : eJação 
<!e emp' ogo o não de nntvteza admir1&iTabv.l. aot.condo--se ao 
caso o enune1ado no 3G3 o o l ST. QV & di~põe: •·contrato nub. 
Efe1tos. A contra1ação <f c serviOOt pt)lrco. apõ:s a Cons liiUJÇâO 
de 1900. :.om prévia aprovaça.o orn coucutSO pi:ltico, encontra 
ófl.ce no seu arl. 37, 11. o§ 2-' . somen1e conlerindo-lha d lfailo 
ao pnnamento da c.cnua.pcesta;.ào paclua da, em •eto~ào M 
ncneto d o horas trabal'4"1.das. respe1h•d0 o salãno 
minímolnora •·. (destacamos) (TRT J' A - RO 
01360·2002·059·03·00 6 - 5' T.-Rei" ,Jui>a Mar~a Crislina 
Diniz Cao.eta- OJMC 00.1 1.2003- p. 20)' 

Aesla sabor. portanlo. se ficO<! ptovado o uabalno 
1\as corHJu;lH)S apontadas nn. iRcial. 

o ptirne<~o as pacto dil col.lr •. mça. te1ali\1'0 :~o 
exercício das horas eKtr;lordinárias, deve ser anal1sado com 
l>ase na Clocumcntaçt\o lra2;da aos autos o na dopoJmon to das 

testemunh:\!l.. 
Além dc s coruc:u:t·veques. o Aecuerentc juntou 

derr()rt3ttatiVOS do nÕ\efo de horas trabalhadas pelo. Dro~iSâo 
de Conlrole do Endomra& (Rs.2SI29). onde não fica ciMo se as 
hqra!:i r43presentam o unballlo apenas do ReQuerente ou de 
to~ a a equipe. 

Por outro ladO. segundo tt <Jocumontlçiu lrazida 
peb MunlciprO (lolllas dQ pQ()lO fls.•l0!47). om alguns dias o OIO 

Requcronlc lrabalhava d.>r. 07:30h às 12:00n c d3s 14,0011 ás 
18:00 (11~ .• 10/42). Noutros rl•as (lls.A3) . 1rabalhou das 07:30 às 
13:30 "das 16:30 às ~ 1 :30h. 

r-azendo um conl!a:ponto con• a documentação 
junta® pok> Munic iplo. ro:n -se qu~ a testemunha Enéas 
Sanches S:ilno di:sS@ QU<! co nfirmava tudo quo disso no 
p.ocessu 2038!2006, quo !rata do mesmo assunlo. 01.1 seja. 
disse que o ora Rcquoronte, a5sim oorno os demais agentes. 
ltabalhavo l)~s 07:30 as 20:00h, com inlervalo dt> 02 (duas) 
horas para o almOço. Essa testemunh~. vale tegislt~r. ora o 
coordun~dor das Açõ~s de ConlrOle oas endemia$ na épo:a. 

Pot essn b·eve amostra, não há COO)('f prevalocer os 
argumonlos do Requcronle, no scnlidn de que llabalhou 
1azendo llnr~s eX1raord1nát1as dota•l1e toUo o poliodo que 
compreende Outubro <10 2001 a Otuumbro cJa 2004. monnentc 
pU<que râo ~crivei que o Agenle. ê•ranlo lodo esse pcriodu. 
r.âo tenha faltado nenhurna vez. 

Nessa rcktç.Ao insélila cntu~ o Aequ&renle e a 
Adminisu açao. ondo não tomos urn vínculo trabalhi.sta no 
senlido prúpdo. regido pera CLT. nem tampouco umo colação 
e s1atutá.r1a. fotcoso ê (etorrer ao Oireitu Crli.l e Pfocossual C1vil 
para dirirrur a lide, CCJm b3SC 00$ taf\O('lC!l relaclcnadOS com 
ccniUiiOS C f)ICVM . 

Scr;undD o d<GPOSIO no Jlri 333, I. do CPC, n ônus 
da p<ova cabe ao aulor, quan1o ao la1o con>lilutivo do seu 
direito. o ao r Cu quanto a falo impcdmvo. modificativo ou 
extanttvo do diteito <fo autor. 

Nes.5e sentldo. r..àbelia ao Autor pto•;;u quo 
ttab.alhou. durante c(XIo o petiodo monciooadO, f a .tendo hOtas 
CJCt•aordinárias. o c,uo n..,o cooseguiv. pois a teãtemunha que 
lalou quo o 1raoalho regula< era sempre das 07:30h às 20~00h 
foi desmcruK!a pelos documentos. onde constam dlvtusns 
horarios. a!çun& IOdo :~tu 21:30 horas: outros f1cando até as 
t8.001l o nuuos. ainda. oâo çassando :lO expc<iicmo da manhã 
(07<)0 a 12'00- ns L7) ou seja. a Admlnistrocao n.&o r~ 
rer.us.,va a anotaf o hotátio exato do s3 ída. pononto. nào se 
recusava n re<:onhecer as hr>rns axtrns ttabalr•ado~. o que 
permite oonc luir peta lnvcfdade da aflunnc;ão .de quo o Habatho 
c• a a1é as 20:00h mas. :t -AdministraÇ3o mandova azsinar 
apenas ate 18:00n porque na o pagava horas extras'". 

O atamancOOn contta:o erlltc o Ot.:l R9QvOJ On1C c a 
Administração. por outro ladO, nâo podo tu~,;ir do$ pr.nclp•os 
incronto~ aos acotdos foitos em sociccJadc. onde os 
conuatanros são obrtgndos n guardar, nssim na conclusão d o 
contraio, como em $ua tl'xecução. os pflneipios de probiojada e 
boa·lé (Ar1.•22 do Nuvo Coo.'go Clviq. Trazendo isso p>ra o 
caso concreto , não se pode admílir Que o o' a Reqt..crente. 
sabendo qtrC não foi submelido a concurso pllltetl para Gan e 
que 8 contrataçAo s.eritl tcmporátia potn o cacgo de Agcmc de 
Endemia&, venha agora Queter tirar provetto do uma s•waçáo 
itregui<H nn qual ele rncsmo foi banofidt•do, ou ' oja. o preço 
que P'JQOU pata ingressar oo seMÇO $tm cctu;:urso passcu por 
adrr.rtir taC!ta.mcnto tl OlilOCução de algiJn$ sef\'iç.os '''r a diJ 
llotário sam um conlrofe rlnOI'oso para Iins de pa~omor:tt?s 

__f)xtraordint.uins. So o ota Rcquercntu f~ ser•.ndor obhpo do 
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quadlo cruvo. "*""'•• oonc:uroo regoJ&r, cetiMlWflla não 
agua~Ciarlll c"'co anos. como ltz, para reMnd!cal teus 
au~101 ar- Ademais,- bpo de reivlnó~. lcita 
apos ~·•• o mandato dallu• gec1or q<.~e cana.oac..>de.. 
com a CO<\Irataçâo lrrtgulas.tCI!Oia de eetlo modo. umo túa 
de Plobocbdll o de éllea. poos &111;0 e lldminiSIJaÇAo P61ou 
óe modo dM'oiO e !ore, lnó•etlm«~'-. o ttCM> geSiol ~ n1o 
b I"POflsâvtt pela <0n11ai!IÇ6o e b ctlngadu a &upotlat o 
desgallle poo.ueo de ijbgar contra HrWkllu. com !tidos 01 
relltxcs qye ouo ltaz 

EniAo. para H8U" O& cnncipios de P"'O**a<le e Gil 
boa·lé e talt\Dtm O& «<~t c:1as -·o Rt!QUOitniM 
-.onlo l'lOdc< • ·-·como 110<as CJat-donét•s aqu-. 
que CSINCSU OOCIIIOOnlalmentO prOV8CIQ Noue I..,IIÕO, 
lenho comu pr011adas apel\ü a<~uet.u ho<as constatt~t da1 
lolllas de I)OIIIOti )untada' pelu ll!un.clpoo, !lotas eUMI quo de 
ecorclo com 011 coo~racheques juntados polo PIÓCl<OO 

~llqiJ9<0t'lt lotam ~18 pagaa (ls.20 e MQIAAIK) 
Com ·~o oo ·~de onsM.tllrodl<kl ~ 

•wocar u prCY'sOU da CLT a respeoto do 1oma. Oot a nouna; 
'Ait. 1104 OdoreltOCioen~prtlledoiOadiCIOI'CIIde 

•OO<liUbtod.;tdo ou de poticulosl<lade ®uarâ com a tiiM~t~aç6o 
do usco • 1111 sadv ou ~t~legrldade litlu, nos termoa OO&Ia 
Soçáo 41 dns normas expl<lidat pelo Mlnl&tédo dO Traoalho 

M li!>.Aataetetltaçio ea cJUI•IieaÇ~dll 
11'sWtal(!...,. c da ~e. ""''Wldoas nOfr\D do 
11"-SSIIroo do r,._ lar-se-lo alla<tts de oeroc.~~ a tólliO de 
Meclooo 6u '•~C..Iho ou Enoe""Wo elo Trabat>o. reg striiOOs no 
ll.roslllt-o ao Tr~l\o 

No uso prcsenre, o RtQUOiente disse que sempre 
llab.,lnou com eq .. pamenlu de pro1c~Au lnOivl<lual rornec:ldo 
pelo Munlerpoo· ou seja nao dt Pll'' atifmôlr que, do tele o 
pnneiplo do C:OtlllliiO, IU.Y\3 CXpoeoç.llo lOS MCO& do ttabelho 
CloJOI~O~IOdo~~.n6o 
t>owe &equeo reter._ • que.q..., s-óc:aa tUazade .,.,. 
ates:. a pe<OCulcN.'l!lld<;. O page- pelo Munoc:lpoo 1)

ad.C.0<\.11, ern ~S p<!6letiQIM, lllplll$Or1Ca O JCCCIM8C!fnenl0 
dO potogo neuea mo~s. odo pooonóo a~gmficar. l)(llfoiMto a 
o~lonsllu fl•rn lodo o pa<•OdO trabrrllk'do 

Por todo o o•posto, n~o restandu pnwadu qoe o 
11•1'1oc•pi0 di'>OU do~· as holas I!Illaortllnbt'-s 
etet ·-·• •llto.tltudas e!ICf'I~MnÇGuc:o a ;>ro-a doi 
exo.c~c:o:> do ora~» no__.,._··- -...-:ionaJ - pcw 
JIJ\.~ ... ~~~~ ..... , ... PRocrort4Tes os Peooos 

Oeoxo Cle COI'I~r em cust.u e honotlirooe em raúo 
o• groluoCIAae dolorida na inoalol 

P R t 

Processo N 001383.'2003 OOBAAHCA p...,., AulOf., A~ COMES DE A-.MEIDA 
Retp. Legal ROSEMEIRE DE AAAUJO 
A<M>gúdo DEFENSOR PUBliCO • li9999AP 
Porto R4 PAEFEI'fURA MUNICIPAL DE SERI'IA DO 
NAVIO 
Serte<>Ç.t 
\'cJD! ti 

O 1w1ot aoma nonw>aao. quaiii>Qdo na noat 
111gressuu com a ptM<~nla Aç:.o ao CoiKança, oi<'g!lndQ om 
&lOIIIGO. que o•o•ceu ,..,rgoa oomlnlonados no Munlclp!O de 
Serra dn N~vlo (CM!e aa aeç.Oo de Ptoduçàu o noostocomooiO 
o Secreú"o Munlcopal do Ag(lcullura) o "-'o'~" 01 
~lOS rdalM» eo pe<.odo de Agosto a ~amb<o óe 
2000 &J6mdo 13' dO~aro• das~ ele 1997 a 2000 
e O& r i'Spee!NOS a.•ços constt~ 

O..u que esgoiOu U ~IM edmlnooli&WII a tlio 
obtCYe boto, rath peta qual l'lQreseou com a pr"anto Aq.m, 
pedit\dO o valuc do RS 6 206,f50 tento moi Montoe e,.,., 
rea•s e sessoMa cenraws) 

Com~ IIUCióll jllnlou 05 documentos b nJ 04.06 
As lli19 o ReQue·oelo •presen:ou cor~o 

a eganc!o, - pr.,_ lnCpcia da-. por""-' q..e os 
pedidos """"'ma1 lc<mut.dol • ge<~6tcos. s.m e&pecoficaz cs 
v'IO<es ocboados 

No m~111o, óot que oob<e os valor..,; cobradO• 
dtv.O.m IAC•d• OI dOSCtltiWS logni~. de tnoclo que, I& lol 
dcvld<> nogum pagamento,.,...,. '" flO maJOmO de R$ 2 800 00 
(IIOd 11'<1 O O•l0Can40o l<liW) 

D·u• queo...,lua•t OaQIIT'eniOS '"-'INOI do rae 
UÜIIO """""""' U< ptOpOfC._ aos seiS-

·~ lltrmou q.,. o Rcque<.,nte tnCOncu em l•llg!~:.a de 
IN fê. ao Pad·r valores~~ pag01. 

Du,too..Oa Audoónclll do Cona".raçôo, CO"'Ptl_, 
apertM a Autora a~r da ll'l..,.,&çloo rogulat do R~~quO<lrlo. 

As 'la 75n6 -..ém as ~çóos F~t~llls de Autora. 
rOio(oC.Mdo O peCldo inoa.l 

lu n. 711180 o l.lunclp.o Pld& a IIUidada oesde as 
11s. 04 e os. ar.rmandO que • ·esrrl'lhl S<bsbturo;ao 
prOCIIS$Uir ato•ta o CPC 

No mOr ilo. fiiLfl::a I c:onlest.Açao 

Rolaroldos, em ••m-. CIOeiCo 

l\t1~14alld<>-se dorldtiii'IOnle o YMente l)tDCts$0 
verif.c:a·se "118 o lwAa ""PI-AI Comanda. Alan Gomes de 
Alrneoda. out•ow IJ()dores paM que sua enlàO "POfl, 
Ro-•c oe Na,.. o rejlrostn~Aue amJ•izo. pala li'>e de 
"'et*ltr JUI'ItO J Prelocln (soe) os .enc.rretjoS e • resc11o dO 
ca'flflllo • ~o pa111 18nl0 ''"fll( ll)a.ncntos e reabos e 
praiJCU IOdu. os &106 ~••,., ao bel lleu.'nl*\1\0 do 
'MrldaiO (ts.04) 

fiD lnQreuar om Ju•ro p.trA ~!111 d•llldaS que 
aeuam IMO ~o llaballo dO seu cnl.1o manoo a senhora 
Rosemewe nA o passou e Sé!! sUblltoMa processual por alo do 
wnllde do !Aula! do suposto dlttoto. c:cmo alega o IAun<lpoo 
Req&Htlclo, u:na ~ ~ ~ Vlllo agllldo em nQI1\8 próprio 
mu. ""'nome do ~e o que t per!-18 
adrltu · •e! corl?rme d""'PI.na o M 653 do r.-,. • ., C6oogo er.-1. 
Nilo se apl~ PQoJo a regra dO Nt/1' do CPC. 

Ouanlo • prelu'nonar nolnêpoa pela tena de clat&za 
oa •nlcl31 ltnl\0 fluo nao • o uso. posto que o llulrw cuao. 
CO<n toda~ 3S ll rras. que es~ f)e<lln<lo oe valores reta~•o• aus 
por lodo$ Ubatl.o.d05 ~10 e Oozemtwo de 2000) altlln elo 
13' de :>000 e f6nas ele 1999 • 2000. ou se;a dll4r leu 
c:o.ratr-O pedido O talo da nlo dedo1at d8s<fe a t'•ordial 
o Yalar ea- oAf) pode on h>fNidO _..., WIA de clartu que 
ompGPollC~e U jUIQ~tnel'liO. ,.leiO QUO 1<'11 YalOt pOdft 1<'1 
alcançado flOI mero c.Uculo ar•mét<OC. 

Cclm os •az~ ®Imo r~eitO a& PIOiomlrwe• e 
pas!IO fl ~~entar o mé<.W 

Pela doa.mertaç<oo t-o~ na lrlodal (Oeattos o e 
~.é ~.oro ~10 de q..a oAJ.At11 -'*'li 
=oo da Cllcle ele SeçOio de P'Od,JÇAo • Allast~ e 
IA'III>êro> o wgo a. Sec:re!~'lO ll.klr .Jpal do A,groeu\ura M 
porfooo meneoonaoo AliAs, o Munoçipro nao neqou ouo 

(DIÁRIO OFICIAU 

Conlelll<lu. apenas. oe voiOles pe~ dlltnclo que o Autnr 
tMCilllo u:na parte deiH • aonda afirmando que o eâlculo n1o 

IOo P<OjlOICIOnal ao pe~fodo nbalhlldo 
o t.ll.n~eip.o pcw oc:a.iao de Cont .. tação, ttouxe 

prova de QUI o ora Roq'*ente recebeu oa 'tlores releroniN 
•• ••nas o INII3dO dO d~mo tercetro. releocntn ao período 
aqulaC""'de 04 de ~cfeiW9ll 04 do MIIIOcle 2000 
(111211. 

Nio UOW<t qualquer p<ova do 1"191moruo elo$ 
\'tftCimenm ou das defNis ve~bas req..o~odas paio Autor 

Nesses caaoe. o 6nus da pr- recai so:>re o 
emc><egad:>r no CNC, o t.iur.Clp10, ~c:...,,. man.~et;w se 
P'""•samente sobot C>a talO& canadol ne tJft~ wttCial, sob 
P"'a de Plll$Unçào do YOtactdadt dO& laiOt nao ~nadot 
noo lermos do Att 302 do CPC. 

A obog.w;4o do ~lut!telpro cloc:tl<rt óo talO de que o 
ente tntneipal del4m em tws arquNOt(ou pato- t 
OC.ovadoa deter). • pr.,.,..s re:aw.s-~ teao. 
- _,!lares OuaiiCIO dtiiD da fU'U MMs ptOIIaS. tuloNt 
o Juizo a_,-. que nloo houlre a ,.,.,.,.,aç.o ~lo 5enoiço 
tltllvamenle PleslaciO rncnnen~e em suçào mmo a o•• IOb 
txarne, &m que o Munlcfpoo JW1Iou a proy• dO pagamemo de 
umo pane daquilo que • Peóído, diH•ando patonle quê óol fm o 
oonuore sob<e oe v~~neWncniOs. donde conttber...., qut a outra 
p.vlc podid8 e'*' çanlesllda cem docurncnto ~"''· 
nto 1ot paga. 

Por IOdo a ~-.C<JnSider•oc.<• ~JooO'*' fao 
COIII-.Io o~_, elo ~eniO apotlla:lo na 11'11:1&1 
ntm o pariodo que c!errou o e ser r-....oadu ..,.to as~ .. ., 
e metllde do 1 3"u~'"' <IQIMlsaoano de 1m. sou por 
JULGA~ PAOCEOENTE, ~ twle, o pelfillo dO Aulot pmft, 
com suporta 110M 302 do c~c. ele Ali 37 ca CF e Art.s• o1 
LICC, CONDENAR 0 MUN•CIPIO RI:OUERlOO a pagar NJ 
Autor a ~da RS 3.5SO.OO (1161 1M"""'"- e 
clnqo."""' reaiS) . ....,woe aos cirloo meaes ~rdos v-v,.., a 
o...._o da 2000) e""" RS 196.78 f~ •-., e •• 
, • .,. • s«enta • ...a ce .. ~). flcandO a tond...açio !ol.ll 
em 3 746,76 (três md ... tteenlca a quar.,.la e &cis reaos e 
IICionll! e Sélo cetlllli/Ot), valor que elevo ré aor reatuslndo, com 
juros • coueçõoa, lovanao orn torna a& dllaa em quo 
dt .... ('fi.m\ UI pagoS 0C.Wlt'eÍmen1D$ 

s- tUlLU OU '-áücs '""' ... 7 q<teOAbW< 
.cu I'N~ pilla Oeltnao e a Jle e a ~uonda P6ica 

De~ o. detOI'fTWtil' a romesaa ,., razao do •alo! 
dll oondenação 1M 47S, 62". do CPC) 

P . A I 

~w=. ~a.'2007 • REtlmGRI\ÇAO OE POSSF 

Pwle AoJiora; O ESTAOO DO /1V.APA 
Alt.!Ogedo. EVAI.OY MOnA DE OUVEonA 27AI' 
1-' .. te ~ó. EMPRESoi\I:COTAAVEL OPERAOOAA OE 
TURISMO LTDA 
Uvapac:hoJDeclsâo 
,l,i decortcu o prazo p.w ~ que os ocupanl" d• xuseon c 
.,,..,..~ Pot s...awz.<~>egnuao~ 
.,..,., wro a Ollar •~ée que a ES'uo .-. l'lg!O<Jirodo 

a dc-.oa.opar;6o- d.t-..to CL '· OI ClCupólllles e 
f!C)6a a ..,. .. ao dO mo>ndaelo 1!6 ~~~da possa em aw 
lavor. compromete,_ .. a pt!IICIOnat nc•tormorsl)a cortodAo 
rtn n 95, potém •••• ,:.oosonte Gala nada ltl, C'.omenla·le na 
cl<l3do que o Estado nogoclou o PIISI*mento de aluguotes com 
O& Ol:upentes debwldo oali l)efmanOC« ..,llc:tanto nao 
IIOUwt c:orr~ ao Jvozo de qualqutl medida lllmada Com 
ekulo a ordem del)etoQl......, de"9- Ollmp1da r-as n1o 
Mm &rlltl o Esw.Jo"' nt....aoo e--a tlmlatuaçao 
do OrrlÓYOI, no prazo de CM1CO dloi.S.Inlrmt se Deocmoo o prato 
sem mandeSIII,ão elo Ealodo. curnP!ll·lt lntlgl&lmentl> a 
ordtrn do ClesOcupoçbo 

Procea!ltl N": 003178.'2001· MANDADO DE SCGUAANÇA 
C.'P(OIDO 
Pa~tl\ulcra. CAUAI.Ilt.loiO\JRA De SOUZA 
Adloogooo AOH' FI OC MF:t.O VASC:ONCE!.OS. 901AP 
Parto Rol. SECRETARIO l.aJNICIPAl OC EDUCAÇÃO 
CUL TVRA. DESPORTO f I.AZER DE Pf.ORA BRANCA ÓO 
~APARI 

DetPICilC.DeC154o 
V1110e otc 

Conoideroooo aiiCilc<a oe acordo-· as lliliU!I 
d.g~ • ltnpahnte 1 

~~ N'"' 0031 1'tl2007 • MANDAOO OE SEGl!RANÇA Cl 

Pl)no Avto<a I DIANA DA COSTA MEl O 
AdYOgado AOf:I.IJR OE MElO VASCOIIrCEl.OS • 901AI' 
P11110 R6 SECRETARIO MUNICIPAl Of EDUCAÇÃO. 
CULTURA, OESPOmO E LAZEROE PC ORA BRANCA DO 
AM.APARl 
Onp.r,clloiDeoüo 
V•tOI th:. 

CcmrOtf&nelo a noCicia de llCOfdO t"ll'e as partes. 
dlga a IO..,..Iranlo 1 

Procouo N": 00074tV200G ·CRIMeS DOLOSOS CONTRA A 
VIDol\ 
P~t!a Aulcta: MI~IST(nl() PUilUCO DO ESTADO DO 
AJ.</\PA 
Povtt llé. ALEX DE OliVEIRA RIBEIRO 
Oe•P.lehe.'O~o 
11· DI:SPACHO ~ 011W O aaJsado O UM .Mz delemtoMO 
at>ef!tlra d9 YISiaS p;ara,. ~ prdlmonares a cargo do 
adVogado UAURtCoO PlflEIRA. que deYtiJ ~~ rtLtnaclo 
O.rtrm.nou a •••PI,.OI'Açào dO acusadO oo IAPEN 

(AI ..IA'€ t.I(HllONÇA MOIW; 'I 

O..ln de Seat'!Arll 

Mi.ü !'A ._.,.~,.(NO [V, C0'..\l'f'C1, [.{'li~ f. [)rJ A~l 
:..~ 'S ll W'O. S1t" C~; ••.;! 

EDITAL DE CITAÇÃO 

Pág 27 

Prazo : 30 dias 

Açao Pentl tf' 0232412007- At;)..O DE GUARDA 
PMe AuiOm: BENEDITA LAZA~ PINHEl~O 
Pat1e Ré. BI:NEOITO NEIRES lAZAI.IE OA Sll VA E OUTROS 

Rnei•OII<It; C~~ dll patlo r6 BENEDITO NEIRES I.AZAMC 
DA SILVA. quo se enc~ua Olllalmente ern 1ug3r 1noeno e não 
~. paro os lorrMS da Pl~ ~ e, quttefldo 
conres:ar o(a) pelfrdo(s) • .,.,... elo a:lvogado. t'ldllel11da de 
oue, e !Wl esltn nic o rtzer, presumoHe.ao por ela acoiloe 
como vatdlldeoms os fatos llbe1Aad0s peta parte autora 
COt11ormt dltpóe o art S18 do CPC. ctenrif1C81tdo-o de que terá 
o pruc do 1 S (quinze) dias. contados da cuoutaçêo deste 
edital 

Scoe do J UIZO Vara ÚIIICII 111 Comazc:a da V~Ot .. do ~. Av 
15 de t.laoo, iln, Codade LMe V~Ona do Jall- AP 

I 

V~óna do Jan. 06 t1e !)e!Cmbto de 2007 

RVTH GIGUOI.A BARBOSA OOS SANTOS 
Chale do Secnlaria 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL • (Procurador Geral de Justl~a 

Márcio Augusto Alves 

l'or1.11tla • "191-CC/I'C.I, •• ti< de tlt2it•bra *11107. 

O C:HEFE DE CAIIINI\Tt t"' tx!llt1CIO, f)() 
PROC'liRADOR.CP.IIAI o' JUSTIÇA DO [~'I'Ail() DO 
AMAI' Á. ao IdO ele,_··~ lopis ... llt _,.,, •l'awio 
rf ~~.~.II'Cl.dclOdc ...,.. .. liXIl. 

Rt.SOI.\ 1:: 

) 

. Dtsi C:NAII o O.. UIIIJlAJAI!A VALI!Nlt: 
EI'IIINA. P,o.n<>~Of de lti<bça dt enu6oáa lioal, rírol&r do l'n>nootorla 
de J..,oço """'~ ptnak t 2" Vm Q,,..., d.o Conato ele 
""""""- ,.,. ,.,.-., - p<c,w!lo de - 11~ pelo 
"'-lo de I~"""' 1~ .,..-.a t• \lo!O et-1 d.o 
Coroasu ckl M""'''loo pa1odo c1c 2d/ll 1 07/11.'20117. 

r~~Nna a' ""CCII'CJ, dt ts 4c -~•• do l0t1. 

OC:UY.ff.DtCAI1'1. 1'& t'lt I:Xt:.IIC'Icto, DO 
I'IIOCIIRAOOII..CiML llt. JUlt,ÇA no EST,\00 no 
AMAPÁ, no..., do.....,. tlfil>uiç6tt ~"que lhe coolcre a I'Nttru 
ri' 534/200\.Cab./I'OI.dellldt ~de 21)(D, 

RtsOI Vtt 

Otstc".HU o O.. AFOXSO CO~tts Clll~AR~lS, 
PromotUf do IUI~ de entltocia 1 ..... 1. btulor do ~ de 
Jwuço do Cort111A de Sem do N .. ro. pon poniclpor de ndibto:b•"" ""to Avonçodo do Mçr.ldpoo de l"tdr• B<>a<a dn 1\tNpari-AI'. """ 
dUtOS, ll.IY, e2fVtl/2001, 

r..bliqac-H, cW .. ..-. < CJUIIIIft-.c. 

Cli~FIA DE CAIIN'ETI! P.'lt J:Xt:RCIClO. DO 

PROCLAADOR.(;F.AAL~[ J JS'T1ÇA, "" ~J·~· 11$ ele .tn.:mbrc> de 2001. 

.t;r:e ... ~ r 
IAO PM,\ES 00S IUJ' 

p,_or.kr'9' 
/'Jtu-Gmol 

C'lwfuJ. r;.,.,.,.wPG.J. ... .-nr.., 

P<>r<an.o •• -.c.c/I'(,.J,Ir OS ri<"""'"'"" dr Jot7. 

O CRE:n: llE (,ABII'ItTI! iM IUI.RCICJO. 00 
PROCURADOR.GERAJ. D' J~ DO fSTAOO DO 
AMAPÁ. nn uoo de - IUÍ~ lcplS quo 111< -r•r • l'orWta 
ri' ~1-lr.IIIOJ C:abJPGJ. de 20 de ...... & 2011l. 

r RESOLVE: 

IIOIIJOLOC:AR a .. ,~ dn lll M'DtliSO!\ 
BATIHA Dt SOUZA, Pru<ftO(Df lk lu"l'i" de Erttrtncl.t lnlcil l, 
l!l•bt da r. .... otoria "" JIQIIÇio 4• c ...... co d' o .. poqur. P• ll 
pa•ti•ipot u Jornada hlntronrt, ... n.., •• Aldcl• ln<lfji<RI ele 
lCIUN,.II>A,!II>p<tfodoele Ih ltl(llf200), 

~ 



Macapá, 12.12.2007 

l'or,.na o ' /lüi.('G/PCJ, de OS de d<UMbro de 2007. 

O OlHEm.: GABINETr. l:M tXt:RC:ÍCIO, DO 
PRO\.l!RAIJOR-GF.lll\t. DE J llSnç," 1}0 l'..sTAOO DO 
AMAP,\. no uso de s-u.as ~tribuiçócs rçg;~i~ que lhe confere~ PottA:ril'l 
n• 53412003·~·~./I'OJ .• ~e 20 de •scmu de 21111.1, 

RESOJ.VE: 

HOMOLOGAR o dc.<ignaç.áo do Or. ~IIGU:I. N<GEL 
MOr\Ti tL "'ERRtU.t.<\. Promotcu de: Justiça de entfinci3 infci3l, 
titular dJ. PH1rnoh.aii\ de Ju~tiça da Comarca d~ Ferreira Ciom~s. p<tra 
p.lrt(cipu da.t JoJn3d3S ltinet.,nle.~. re01lit.ldas n()$ MunicitJios de 
haub11l dv Piririm c Cutia.~ do Aragari. t'lQS dla~ 12 e 2{,ftl}2U07, 
re..II.J)(Cii .. ~fltenic. 

P•rt•rl• o' 81l~'(l/I'GJ. de 06 de deUOibro dt 2007. 

O S liDPROCUKAI>OR.{;[RAL DE J USTIÇA !"ARA 
ASSt'NTOS JIJRiDI<:Os DO ESTAI>O 1>0 .\MAP.\, nu uso da. 
;ltribujÇlks t~is, 

RESOLVE: 

IIESIGNAR a Os'. IVANA LÚCIA ~·RANCO (:EL 
t'Jumotor.l de Jus1iça de entr.in:i ::~ tinal. exen::cni.Jo u Car~'O tnl 
Cnmiss:i-Q J c Ch~fe de Cl:lbinctc: da Jir~urndoria:-Gem.l de JLtStiÇ;l,. 
p;<~m d;;$1«.:tr-st: 3 Belém· I•A, nos di3!: 06 c 01:121200 1. a fim de 
tr:H:u de :.s~urnas in~il,lCê<mais, com Vnus paJ"ciAI. 

G.\IIJNI:'I'Ji DO S I!BPRO('URAJ)OR·GERAL o.E 
Jl1S'l'I(:A PARA ASSUNTOS 11JRÍ1J~C JS DO E!.'TAJ)() DO 
AMAPÁ, ~m MtH:opA-~. •d=-d.:umbr 2001. 

f'F.IINA DO LUIS A 'Ç,\ 
. . t{ ., YJl 

$ubproC'Jirot/r:1r ~ tml poro A.um us Jttr iih-o.s 

-o n~<:R,\ 1 
l'11ntr: pUhl:<"tl '4u\' fdiU(Icu 1\ SI~M:\/Al• ;, litut:: .tmhi\."t'I C~I pano. 
:d'-;P.ur:~ J .: 8JJ l.1u ck ,_...,IJOtl:l vi~m·al nv f'rujeh.• ~oh; 1\~~<:ulam.:nln CtCI!O 
muuõ.;tpito ,1:,: fQ:taru~!nnho. i\I;Ju fni d.:h,'fulin:uJo e:.ht~(l de •mp&\.·lv 
ouubi~ut~&l .. 

- ·-- - - - ·- - - ·- ·- ---------.. .... _,_, __ ,_l 
·'OINC!t/\ · 

Ttlttt:t pühlku qu~ t "-qu.:r.:IJ :' sr:M .\'AP ;i i ta;(nça Jmlti~ut .:.l p:arJ. 
•..:C1lp.:r.1.,:lo ~~ J3 . .l k.m \J..: c'lrildu \ id••;-tl no t'i~iclC dl! .Asscm:m•cu•u 
t\·c!tn, mwü\:ii•Íu •k T:uutru~:: l ;o.,n~~~. N3•) (oi (l,:h: rrniM dt) C't•~tlu "~ 
;,up.:a:toJint'll('l•t;lr ·. · 

·----~..... -----------
"OI)ICK·I 

r,,ut:J pl1 f\h~o'\\ ~,.,_. n.·,lu ~·,,,, " SI·.MJ\..'\1' ~ Jlç,,;tl.;1 ~:nbknlMI pt1ta 
n/'l,.'rtum ,r~· Hl O i.!U d..: ~str;•d~ \·i('ÜI.ll n.;~l'fl.•j\'tt• ""' A:>.t...:nlu••...:nll• Pedra 
fh,u~c~ munid p1 t'o .li!- t·~ tJ::.• lt•~nt11 Não lhi dt"tl·rmin.•.dr• .:Sih..lv •k 
t:nr:.'l,·c·•l:nl\k !l:ar· 

"OINCRA 

Tnm.a públiço c;uc n-qutreu 3 S!::':MNN' 4 licen'~ IUTihicr.ul para 
4l>enura de 26.0 km de (SUade ''icinal t CO.'lSCnt-ç.Ao de I Os melros de 
ltOlUC: de 1\llllleif!a no r>rt~,iciO ~c A~!il:nl:mxntC\ Vi ln V c llotl do C6.':o;ip~r~. 
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•OJNCJV. 
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''lliNCRA 
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(YJ.VW:lHO RIX<JO!•l~f. {)F: F./'(FF:R.lf,Wfo.'M !JO A~HPÁ 
DECISÃO CORENIAP N'. 04212007 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DO AMAPÁ • COREN/AP. no uso de su~s 
atribuições lei:Jais·, 
DECIDE: 



Macapá, 12.12.2007 

Art.1•,RfSTA8ELECER. ás e!Mdades profissionais de 
Enfennagorn de Ligia R.eglna Feliz Gama, Elalne s.nr.tclra 
da Silva e Móalw Sernadetll MOI'~ Ue.hoa dos Santos, em 
todas as I~ de Saljdo do Munlcfpio e do E61ado, 
públicas cu 1*1JcU1ares. onde poeA o (a) n>e$1n0 (e} 
desempenhai I1Mclades de enfennagem 

Art. 2'-&la Oeu;ão en1ta em vigor na data do sua 
asslnatura. rewgando-se as disposfçóes em c:ontrãno. 

06-<se ciência 

CONSELHO N.ECIONAL DE ENFERMAGt;M DO ,fo'(AI'Á 
EXTRATO OE CONTRATO H". 00612007 

INSTRUMENTO E PARTES: Contrato edmlnlslratlvo de 
comj)fa e venda de mOVeis que entro st celebram o Conselho 
Regional de Enforrnagem do AmapaJCOREN-AP E Conter 
Kennedy Com. Ude 
DO FUNOM<ENTO LEGAL: O pr.unte irlsltumento tem 
respaldo legal no art 13, IV e an. 24, p.régrafo único de Lei 
8.666193 e a!teraç6es, conlonne Justilic:etiva n.• 00612007 -
CEL- CORENIAP. 
DO OBJETO: O presente IMtrumento tem por objeto aqulalçao 
de móveis para uso do COREN·AP. Com as seguintes 
especiftcaçllos 
I . 1 (Ufna) MeS<a de Cen1111 Aço Nobre MC9 - 2 RET. 11 00x600 

Famlly Ser 10; ' 
2. 1(Um) Seta Modocorn2 02 LugaresQuartzQ CR,SC 07: 
3. 2(0uU) Poltron" Jowanel 0.0. BRA C. AI. Pe Mad 

138006, 
' · t(lknl Tapete sao car~oc r6c. Tal. En Maden ~21,5x2,00 
5. 1(Um)VaaoAna~ria1196TuboMéd c/Aium. Terra, 
6. 1(Um) Vaso Ana Maria 1195 Tubo Grd. c/ Ah.m. Terra: 
7. 1(Um) Vaso Ana Maria 1182 Tubinho Grd. c/ Alum. Terra: 
DA DOTAÇÃO: As despesas com o execução deste 
CONTRA TO correr3o I! conts Cios recursos oriundO$ do 
orçamento Cfo COREN/AP, cuja consl~ulçlo está eslabelecida 
na Lei n• 5 905173 
DO PREÇ()- Pela execução elo obseto do presente Conltato, 1 
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a irnporttnaa de 
RS 2.272.00 (Ooos mil duzentos e Setenta e dols reaiS). 
DA VIGC:NCIA: Este contrato vlgorllr4 pelo prazo necesa•rlo 
para se completar a entrega de todol os materiais adquiridos 
pela Contral~nte, contado a partir da assinatura deSte Contrato. 

<.'0.-....,~:1.111) RF.r.trJoWf. DP. f..~FFkJI.Jlt;RM [)() .4!0/~f'J 

DECISÃO COREN/AP N•. ~1/2007 
O PRESIDENTE 00 CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM 00 AMAPÁ • CORENIAP: no uso do &UH 
atnbulç6es legaos: 
DECIDE: 
Art.1•-RESTABELECER is .uvldades profisaionais de 
Enl~ de Valdelicle Balielro da Fonseu ClrCIOso e 
Elc11ene Ftrrtrra d• Ollvelt<l, em todas as \nstilutÇOes de 
Saúde do Munlci~ e do E516do, públ>ees ou particulares, 
onde poG&a o (a) mesmo (a) ~per>har aUVidildts de 
oolurmaaem. 
Art. 2•-EsiD Oecfsâo entra .m ,;gor na dala de 8IJi) 

assinatura revogando-se as diS~ em contrário. 

Oi •R clo!neoa 
Oezembro de 2007. 

Reg/11~1 Silva 
Prosidenla do CORE AP 

Re(}islto n • 7371 f 

CONSELHO REClONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ 
PORTARIA!(. O$~ 

0 ' Presldtnla do CoMelllo ~lonal de Enfarmagem dA 
Am•P' no uso c!a suas o!rlbulçlles que lhe foram <ltlegllciU 
pela Lei n• s 006de 12 de jUI1o ele 11173; 
RESOlVE 
Nt. I' • Nomear o En~rme!ro t.1111eo Al116nio Bal.eito áe 
Almeida - COREN-AP no. 73707, Conaalhelro deste 
Regional. corno RELATOR da Denüi1Cia formulada pela 
TéCJ~ca de Enlermasesn Marbl Gonçalllas Paula. 
Art. Z!' • O Relator dispor' de um PIIZO de 1 O (dez) dlas para 
emiuio de Parece< 
M . 3' • Eata PO<Urla enl!o em ...Vor na d&la clt -
publiclylo. 

COJIISEUIO RECIONAJ.. DE ENFE.RMAC'E!tl DO AMM'Á 
JUSTIFfCA'TfVA JoiO. «W2007 

Processo n•. 0\812007- COREHIAP 
ASSUNTO: Ois pensa de LldtaçAo 
FUNDAMENTO lEGAL: Constitulçio da Repllblic;t, art. 37, 
XXI ele o art. 13. rv e art. 24, 11 da Lel8.666103 e atteraç6es. 
OBJETO: Aqylslçao de Móvela para uao do CONSELHO 
REGIONAL OE EH.FERMAGEU DO AMAPÁ- COREHrAP 
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AOJUOICADO: Cento r Kenntdy CÕm. Lida 
VALOR GLOBAL: R$ 2.272,00 (Dois mil duzoniO$ e selflllla e 
dois reais). 
JustiflC8.,e a OispenN de LicítaçJo, cem flllc:ro no art. 24 inc.U 
o parâgfalo único d• Lei n• 8.668/93, objot"'-ndo ~leaf 
despesas oom a aquaiç6o de móYeis pe!ll uso do Conselho 
Regional de Enferm.gem do Amapa!COREN·AP 
A prasente eelobnlçlo • fundada no art 24, llle. 11 e partografo 
único da Lei n• 8.66e/93, por se tratar de dospesa de pequeno 
valor "In verbís·: 
..:Art. 2!· É !llsQ!neavel a !lçjta_ç~J!.i 
( ... oml.ssla-.) 
li - p;1ra outros urvlçoa • C01llpf11S de valor at6 10% (dii'Z 
por unto) do !lmlw prWiato na aUI\N •a• do Incito 11 do 
attlgo anterior • para alienaç6u, ~ - pr.-Mtos 
ne~ta Lei, desde que nlo Sé re.lltaiTI a parcelas de um 
mesmo serviço, eomp<11 ou alienação de rNlor vulto que 
possa ser nlalizada de uma a6 vez. 
( ... omissrs ••. ) 
Paligraro Ctoteo. Ql pea:tQ!U@It !!ftrlstoa not h.)ÇI\10! l e 11 
lksle artigo xrJQ dt 20% lvlnl! pQr unlol RArf compras, 
obras e serylçO! cootratadQ! por sociedade de ~nomla 
111lsta e Glllpret.ll pública, bem assim l!9C aull!tgl.lla e 
lundaçAo quallfl~. na fonna da lei, como Agências 
Executiva$". 
(grifamos) 
Desta feíta. despüas rellltivas ao pagamellto <lo serviço nAo 
ferem o priocfplo da obrlg;lt.orledade de Gcllaçlo. Ylsto estarem 
elencadas, dentre u cxceçOes do art. 24, li e parágrafo único 
da Lei n•. 8.666/93, 
Assim. n~o há d~vrda que o entendimento acima descrAo é 
perle~amente ~lúvel ao caso. Por se tr.llat de <!li$p&Sa de 
pronto pagamento. ou seja, despesa IH peq~.~tna monta. a 
eonlla!2ção, poder i ser realiuda a em ~via licUçto. 
Cumpram-se, portanto as ex19!ncia.s do litigo 26 ~ Lei no. 
M66193. 

CON~t;[.H() REOIONAL OE.ENFERMAOEM 110 A.\.IAPÁ 
EXTRATO OE CONTRATO H". 007/2.007 

INSTRUII!6NTO E PAR'f'ES: Contrato admlnl$trati'IO <!e 
compra de matorjal de pintura para o COREN·AP que entre ai 
cet~bram o Conselho Regional de Enfermagem do 
Amapâ/COREN-AP e Tropical Materials do CoMtruçao Uda. 
DO FUNOAMENTO I..EOAI. • O prese'\le U\SIToolenlo tem 
respaldo legal no art. 13, IV e art .. 24, par.igflllo únrco da le1 
8.666193 e altera<;.a". ccnformo jusllicatrva n.• 00712007 -
CEL-CORENIAI'. 
DO OBJETO: O p11!11ente lnstrumenle tem por objeto oompra 
do malerial de pintura para do COREN-AP. Com as segttintes 
especifrcaçlles: 

1. 1 (Um) Coral Pl\1$ Coral Latao 18L-Branco Neve 
2. 1 (Um) Coral Piso Coral Latào 18L- Cinza Mtólo 
3. 1(Uma) Cor1oJ1t Coral QT0.9 L-Aiumlnio 
4. I(Um) Agua Raz Coral 0.9 LT- Branco Neve 
5. 1(Um) Rolo Alll$ 2328/SR LA Carneiro, 
6. I (Um) Rolo Altas de Espuma C'Cabo 40619, 
7. 1(Um) Trincha Altlas 319 2 

DA DOTAÇÃO' Ae de&peSaS eom a execu~o !kste 
CONTRATO corrorao à conta dos reçuraO$ oriundos do 
orçamento do COREN/AP, cuja consthulção e&IAI ostabelecida 
na lei n•. 5.905173. 
DO PREÇO. Pela ll)leçuçlo do objeto do presaot. Contrato, a 
CONTRATANTE pagarA ao CONTRATADO, a inpon.tnda de 
RS -419,86 (Qul\toc:eniO$ e Dezenove reais e oiltnta e seis 
centavos). 
DA IIIG~IA. Este contrato vigorart pelO prazo necess400 
para se completar • en1te9a de todos os materlals adquiridos 
pela Contratante, contado a partir da iiSSinalum de&to Contrato. 

J.l:i~_!~ ~idezembrode2007. 
Reglnatd&1las;{m'énto d Sllvlt 

Presidente do CORE ~ 

TROPICAl. MATERIAIS DE CO 
Conl18lad8 

CONSEUIO REGfOHAl. DE EHFERMAGEM DO AMAPÁ 
JUSTIRCATTVA N.•oo1n001 

Proeesao n.• 01112007 - CORENIAP 
ASSUNTO: OISpenta de Llcitaçllo 
FUNDAMENTO LEGAL: Constituiç.\o da RepúbUca. art 37, 
XXI ele o art. 13, IV e art. 24, 11 da Lei 8.600103 6 aHeraç()es. 
OBJETO: Compra do Material da Pintura pll'll CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ-CORENIAP. 
AOJUOJCAOO: TROPICAl MATERIAIS DE COIISTfi!JÇAo l ~ 
VALOR GLOBAl RS 419,116 (Quatrocentos e Oeu:nove re.oís e 
Odeflla e seis c:eniiiVOS). 
JU$Iiliea.,e e Dispensa do Ucltaç.Ao, com fulcro no a.t. 24. inc: 11 
e parégrafo únleo da Lei n! 8.666193, obJeiNancfo custear 
despes.as eom a compre de materiais para pintura do Con$1!1ho 
Regional de Enlerrnagcrr~ óo Amapã/COREN-AP. 
A presente eelebraçAo e fundada no art. 24, lne. 11 e par.§grafo 
único da Lei n.• 8 666193. por a e tratar de despesa de pequeno 
vok)r •Jn verbis•: 
• Art. 24. t dlaptOú'tfl allclll!Ci!o: 
( .. ,omlssts. .. ) 
li - para Cklltol eervlçolr e conopras de ~lor at• 10% (dez 
por cento) do limita pn~vlsto na alíne~ •e• do lnchro U do 
artigo anttrlot • pera allenaçO•, nos casos prev~os 
nesta Ltl, desde que nao 51 refiram 1 parcela de um 
maamo serviço, compra ou aJJenaçêo de maior vulto que 
possa ser .realiZada de uma s6 veL 
(.-omluls ... ) 
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Parâgrafo único. Os D1!!Çtnlvaf! rtfertdos no1lnei10J I 11 11 
deale artlao •mo !lt 20% lylntt oor C!f!tOI para ;gmorat, 
obras r ceNICOJ contrJ!Idot por socltdade da eçonornlll 
mista e empresa públlc:a, bem auJm oor aiJ!irqu!a e 
lundaçlo quatlflcadas, na fom~~ ct. lei, como Ag6nclas 
Extcutlves". 
(grifamos) 
Oeste feita, despesas rela~vaa ao p;1pamento do matellal nao 
ferom o principio da obrillatonecllde de rrebçlo, visto ealarem 
elencadas, dentre as exeaç6es do art. 24, 11 o parégrafo ~nico 
da lei o•. 6.666193. 
Aaslm, nOo há dúvida que o enten<f.-nenle acima dGSCr1to é 
petfelumen!e aplic:jvel ao caso Pot se lralar de despesa de 
pronto pagamento. ou seje, ~ de pequena monta. a 
c:ormataçlo. poderá ser reawda sem pr6</ia licílaçfw), 
CumpratrH>e, portanto as exigénaas do artigo 26 ela Lei rf'. 
8866193 

Dezembro do 2007. 

CO/'ISUHO REGiONAL DE ENFERMAGEM 1>0 AlltiiP..4 
D.ECISÁO COIW'f·AI' N'. 13312001 

Yí1* ttittr"'' de P•&•mrato dt t:molumcntt» p• tlt o 
u rrddo de 1008 ao ImbUo do CoOJielho Rt~tloual dr 
t::orcrruuun doAmol)4. 

O l'rcsrdcntr do Conselho Re&oon.l de enr.,.,... do Amljl6, no'''"' 
do ""' to<npcliacia, C!llnb<lccida pelo otUao I S. 111-"lSS I ca. t.eo 
5.90sn3, - a dc!ihaaçlo do Plcdr» mo rwn~so E>olltord..,. 
~IL<li<IA ttn.JO de OUlllli<o ele 2100'l: 
CONSIDERANDO a Rt3liluçl0 COFEN 16ll200t, 
DE Cata:: 
Art. 1'· O Yllor do$ <lliOlumeniOS P*"' o ex.:rdci<t de 2008 S<tllo 
lix•dosem rnoecbeorrente nociCMI, ~ 
Art. 2• O enquadrami!IIIO • Yllot dos emolumemos serilo os .. ~uc:s 
Ta~d: R!JLblno dt 'E•prHJ~ RS i494S_._ 

AMtoriucJo de- Att..dêatt RS 43 71 
Tua dt Tra•.sCufet'- R.SIJ.JO 
Cutldw Dlnnu IUU4 
Sutific•'~o 011 2" via· Canc:ln R.S J6.AO 
·Cidolo lU 19 11 
Frooqafo Provisôria- F.altrOitiro I RS 8.!!.!.L_ 
• Tttr~ko cca EIJf<no.a .. ao - (J f '!:!J'....z.L_ 
·Au,dllar t lir\ 'E•ftrOJJit.'"'- Jll RBHI 
Uvro tono lato do C6dl&o dt f;rlu dOJ 

Ri l.OO J•roli·uionak da Earerm.a_e:c.rn 
lo.otrk&o Orfirúcl•a- F:•frrrntlro. I R.S !10 'l 
- Tkalco.,. f:a(tftfhOt<• • QU RS7HJ 
• Aullbr de Earum.ae•• • Oltl R.SS7~ 
Tua dt Tit8ko do Trahallao R.S54» 
Aaorodo de Rt•pooubilidodt Té<JOiu RSS72._ 
Rtei>lro d• t:.ocdalisll R.Ç 

Valor cnbrado de 
uordo tom o 

RtC'mlw)ho dt ddpuas orl•ndu dt prouuo.s dc:naoeaatrad"o dr 
admloklro1n·01: AR'• r pablluç6n ool>iAno P•l••t•toAau.u 
Olidaldo f.sudo do Alrnp4 ae~autosdo 

ruptC&ho _ ...... . Art. 3 • Elo clc=io rnlrlti tm •180<. apõ, ~oç~ pelo 
COtllN • pulrlic:oçlo no 'Orolrio Ot'rci.al do Eao.lo do Amop;l. 
rc-opnao.se as drspooslçl!os eon eonllirio 

, /);t)ut. ' MIICal'á, 31 de ou rbtn llc 2007. 

Rtahtaldo Nu<.lm~do Silva Rlvutl 
l'rcsrdl!llle ecr~ 

COIU:NIAP737!l_.:.LJ..._ {Jq,,.Jo~~"-P '1772J 

Aeil~~<v.;.;,;:-.;. RtlO tk C'.uvolllo 
TI.:>OUMB 

CO~FN/A P Ol4M 

COIYSEJ..HO REGiONAL 0/l li/VFI!.JIMAGEM DO AM,t~>A 
DECISÃO COR&.'I·AP N'. OJI/1007 
Fln crllitloo de P"Cllm .. to de a .. idad .. poro o 
.urtí<lo de :!fiOI oo lml>lto do Collkl~o Realooal 
dt !rtftraot•• do A.or.lpA. 

O Pr~ do Cansclho Rq;ronol de Eni:nui!C"' do ,....,._ no uso 
de su• ~ «:abelccida pelo artiso 15. ""'"o I d• L<r 
5.905113. """' o cldoben<;So do Ptcn6no c:a rc011ilo ~d"*ia 
rcalr"*"" em 30 de.ooNbfo de lOO'I: 
CONSIDRRMIDO a Rtsnluçao COFEN 26112001. 
00:-ISIDERANDO o Lo:l n' S905nl,cm seu artígo IS, rncisn XI; 
c<'INSIOiiRAJ\1>0 as dOSj)(.dlçOc:s contid:u no Ld n• li 00012004. 

Df;CID&: 
Ar1. I' AS. onwdaole$ ~ao cocn:ldo de 2QO&, doo Qu&ilrO> I, li, 
tu c das - jorlclicu tato f.adoo ., moocla c:orrtlll.t nar:iQnol, 
R.EAL 

ílllDADL~ DF. Pt:SSO S FislCAS AN ... 
.ENI'tRMEIBO Ql RS 199 n 

1-Ti(;JCQ '1•1 ENFE:RM .. Ot.'14011 R.S 10579 
AIIJCJI.LAII f.M EIIJ'EAAIACF.M Qlll RS 93~0 

ANUTOA.OV.S Ot PF-SSOASJUiiJUICAS 
~INA Dll'll.tSA -Oi A SO ld11t - Clóolao • J RS 194,, ........ ..;. 

IA &MP IlESA SI • UO 1<1 .. lU 412,78 
CJIAIIDI: Dll'tUSA--.. U~ RSSJU7 

Ar L l' • 0 j!l8lUIICNO da amoidadt wt tfduldo 10 COREN-AP ~ 
31 .03 :roo. (11- e""' dt Olfii'ÇO de dois nulc Sdc) S< fOI po,o opôs 
esll\ d&l&, oncidlrio sobro o mdfllO • .multa de lO% (dez por «nlo) e 
jutdlr de 1% (um por otn10) 10 mh ot.rcscido da tl!ll S<lic, '"'"~do 
Aoo >:l!iaç6o mensal 
Art. 3'. S<rllo cMCtdidos 051CjUinltJ dcscool<n: 

t - 10'.4 (vintç por ocnlo) ck daooniO po.r;o"' atlolo<Íirdcs p;>JIO$ 
alt 3 I dq•ncrn> de :zoo~. 
U - IS~ {QUIII7lD por llCIIIO) d• ~ l*fl as an•id34a 
,...,. W: 2.&de fe...-.lrodc 200&: 
lll- IO%(dezparccn10)dedcxmu> pu:~ as orwo!lldcspo&a$ 
alll l de ~udc 2003. 

Art. 4' • ,.. ....,id:>des, sem der.:ontos. pode11o 1ltf .. sas em IrEs 
J*rC:CW ~· igual v3lor, com vençunento ,..,. daíos do: lS 01.2008. 
31 .0J.2008 c 30.04.2008, par..,tnmcniO <>lt que dovet4 JCr deruodo na 
•edc RtsloNII do COREN·AP ai~ 2ll 02.209!. _ 



Macapá, 12.12.2007 

Art ~· • Ser.! oooeC<Jído pll!CCiamenlo em ~li stis \ 'CUS, d:i aooidudc 
rclal.l\'l *> ~o.·<ercicio, após 31 de l'harço de 2CQB, omk' imphQfA n:1 

SfllC3Ç·iO de muha J< 10% (do. çor ecn\o) e jYros de mnr,\ dt 1% (um 
pnr ('w:nto) oo. mo!$. KgUndu sul vari3Ç:io me-r.sal 
J'or.S;mrG Unko - O veo(lmctlto da élútm FOCb. nlo podu.\ 
uht11plSsar • d•t> de J 111212008. 
A ri, ~· .. A ancc..daçlo das rcccit.u dt: anuid:rJes será eftru3d3 per via 
b.uK:âri:l, confnrmc canv~ni(ls esr-cdfic.os. 
1\rl. 6• • &ta dC(:is.ftv cutrarê em \•·igor~ ;,põs homologã,ilo pdo 
COFEN c public.1:1o do i"liário Oficial do E.sudo, rc•nsando 
disposiç•~J em c.:ontr~rio. 

MacJ.pft, ) I ~e outubro de 2007 trP~,/( 
RtginaJJo NMci•ucuto d u'.J.h·â 

l)rcsi~c:nh! cre árin 
C'OIUZWAP 7371t • · /1 f ? mu:.."l'AJ• 7n'l 

,ll ·~-"''1''· ~ •·..lv!f._,..,._. 
,\ gUr.aclu Pt~~oa dl') R(g,o dt Cr.n·alho 

Te)oureiru 
COitE.W.4J'O).l~ 

~-- -=-...;;;-~~-o=· -::.-::;; Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Municipais 

I'REH:l'{'URA MllNICJPAL DF. 
VITÓRIA DO JARI - 1:'1\fVJ 

l'oroa público •aue r"qae«l! 11 Scere!llria de ~do 
do Meio Aml•ieolc - SEMA, a Uccoça préviA pua 
ConNirllçiio de: 34 (trinta c: quatro) Unidades 
Habiladunais c UrhanizafAo, no Rairro C idad0 
Livre, na sede do Municii•iu. Nilo foi determinado 
e.~ tudo de imrn1clo nmhicnbl 

l'lU:fliiTIJRA MUl'IIClJ>AI.. DE SANTANA 
GABINETI! no PREFEITO 

DECRETO N° ~/2007 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
SANTANA, usando as 
at ribuições legais que lhe são 
conferidas paio Art. 48, Inc. VI 
e Art. 49, da Lei Orgân ica do 
Munlclpio da Santana e etc .. 

CONSIDERANDO as tennos da Lei n• 732, de 02 de 
janeiro de 2006, que regulamenta a empresa publica 
Companhia Do c as Santana -COSA do Municlpio de 
Santana. 

CONSIDERANDO que o s lermos do offclo q ue 
encaminha a proposta do Es l atuto Soclo l da 
Companh ia Ocx:as Santana- COSA. 

CONSIDERANDO situação j urídica - administrativa 
da Companhia Docas Santana- COSA, no àmblto do 
Munlclpio de Santana. 

DECRETA: 

Art. 1 ' - F1ca. aprovado no ãmbi1o da Estrutura 
Administrativa da Prefeitura Municipal de Santana
Esta do do Amapá, o anexo I que trata do ESTATUTO 
SOCIAL DA COMPANHIA DOCA S SANTANA -
C OSA, que discJpllna sua person alidade jurídica, sua 
estrutura adminis trativa, sua competência jurisdicional 
no território do município e seus atos administrativos. 

Art. 2° - A Companhia Docas Sa ntana -COSA, será 
re!Jid a pelo ESTATUTO SOCIAL aprovado no artigo 
anterior. 

Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicaçao. 

Art. 4"- Revogam-se as disposiçóes em contrário. 

DÉ·SE Ctf:.NCIA. REGISTRE-SE, PÚBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE 

GABIN ETE DO PREFEITO DO M UNICIPIO DE 
SANTANA. em 03 de Dezembro de 2007. 

~ 
JOSE AN~Jo NOG UE 

P R EFE I T 

ANEXO 1- DECRETO N• ~12007-GABIPMS 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO I 

DÁ DENOMINAÇÃO, PERSONALIDADE JUR!OICA, SEDE 

(DIÁRIO OFICIAL) 

E PRAZO 

Art. 1'. A Companhia Docas de Sanlana - COSA, empre&a 

pública integrante da admínlstrnçâo indireta da Prefe~ura 

~uniclpal de Santana. subordinada diretamente ao Prefeito 

Múnlcipal de Sllntana. com personalldade jurldica de direito 

pÍivado, autonomia adminislrativa. técnica, patrimooial e 

financeira. 6 regida pela Lei n.• 732, de 02 de janeiro de 

2006. pelo presente Estatuto e, subsidiariamente. pelas 

demais normas aplicáveis. 

Art. 2°. A sociedade terá a sua sede na cidade de Santana. 

Estado do Amapá, na Rua Cláudio Lúcio Monteiro n• 1360, 

podendo wa administração estabelecer filiais, agências ou 

sucursais em qualquer ponto do território nacional. 

Art. 3°. O pt!JZO de duração da sociedade seré por tempo 

indelenninado. 

CAPITULOU 
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íane;ro de 2006. na seguinte lotma: 

I - 99 % (nov~en!A e nove por ;n:o) do liiO!I~pio de Santana; 

11 - l'Yo (001 por cento) da Superintend!!ncla de Transporte c 

TrtJns~o de Saotana- STTrans. 

§ t '. O capital social da COSA pOderá ser aumentado. nos 

termos da lei. mediante: 

I -aporte de recursos elo Municlpio ce Sanlana: 

11 • aporte de recursos da Superinlendéncia de Transporto e 

Transilo de Santana - STTrans ou partielpaçao, a juizo do 

Municfpío, da outras E!fltidades. manUda a particlpaç.o'lo mfnima 

do 51% (cinq(Jenla e um por cento) do Munir.fplo; 

111 - reavalloçâo do ativo, lne<Jrpora<',ao de reservas e de lucros. 

§ 2•. Isentam-se da exigência de ' capur desle artigo as 

atuallzaçóes de capital por incorporaçOes de l&&eNas de 

correção mone!âsia, da competência do C011selho de 

Adminisvaçao. 

CAPfTuLO IV 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

DO OBJETIVO SOCIAL E COMPETENCIA A.1. r . Consliluem receitas da Companhia Docas de Santana -

Ar1 4•. A Companhia !Xlcas de Santana- COSA tem por objeto COSA: 

á administraçao e axplora~o romerclal elo porto organizado e 1- dotAções que I~ rorern destinadas no Orçamenlo da Unlao. 

demais instalações portuárias públicas do Municlpío de Santana do Estado e do Municfpio, bem como em crl:dilos adicionais: 

no Estado do Amapá. 11 - tarifas de serviços portuâóos: 

Porograro único . Para a CO!l'Piementação dos serviços nos 111- aluguéis e arrendamento do bens e instataçOes portttárias: 

term~ ela legislação pertinente, poderão ser desenvolvidas IV- rendimentos de apliCações financeiras: 

atividades afins, conexas ou acessórias, industriais. comerciais v - translerências clecorrantes da convênio com OroaO$ e 

c de prestação de serviços. bem como administmr vias entidades de gerencjamenlo. supervlsllo. fiscaliZação ou 

navegáveis interiores, por delegação do Governo Federal, fomento as atividades ~Oituárias: 
VI- legados. donativos, subvenções e outtas rendas eventuais: 

mediante assinatura de convênio. 

Art. s•. Para reaUzação de seu otjetivo social, compole a 

Companhia Docas de Santana - COSA: 

Vil- outras receitas. 

CAPiTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO 
I - gerir e rucplorer portos e instala.yOcs portuánas públicas, do Art. s•. A administração supe~ior da Companhl8 Docas de 

Mun\clpio de Santana, no E&1ado do Amapá: San!Ma _ COSA. compõe-se 005 seguintes ótgãos: 

11 - cumprir e l azer C\Jmprir normas e regulamentos de protcçao 1- Assembléia Geral de Acionistas: 

ao meio ambiente e à seg~rança do trabalho portuário; 11 - D~eloria ExecuiNa; 

111 - elaborar o P!sno ele Desenvolvimento e Zoneamento 111 - Conselho Fiscal; 

Portuário e subm(;lê·lo a <Jllrovaç;lo do Conselho de Autoridade IV- Conselho de Admlnislraçào:. 
PortuMa, apõs a devida awillaçao dos poss.Wei~ -;;,;;;~·cto;·· ·· · SEÇÂO 1 

ambientais: 

IV - oslabolecer, onde tOf 1\e'c~sârio, ao desem()ênhO de suas 

atividades, agências, escrilõrlos ou repces&ntaçOes: 

V - promover a realizaçao de estudos, planos e projelos de 

conslruçâo, ampllSçào, mll~utcnçào, dragagem, vias de aoesso, 

hidrovlas. operaç6es por'luârias e lnstalaçOes portuárias, sob 

&.ua administração. visando melhor desenvoMmento das 

atividades portuatlas elo Munle!pio de Sanll>lla: 

VI - fiscalizar a prestação cios serviços portuarios. garantindo 

condlçoOes de rcgutaridalle, continuidade. efJCitncla. segur11roça, 

atuaidade, generalidado, tor1esia. modicidade nas larifas e 

Isonomia no seu acesso e uso, assogurando os d~reijos dos 

usuatlos e fomentando o ctlmpeliçao e<1ire operadonil : 

VIl - acompanhar e foscailzar os serviços e a execuçao dos 

lnveSiimcntos previstos n·~s conuatos de arrendamento. bem 

assim o desempenho gerencial e operacional das arrendatárias; 

VIII - fiscal iZar a ex~uçao ou executar as obras de 

constroçao. refonna. ampliaqão, me!hefamento, vias de acesso. 

dragagem & conservação ~ lns1.31aÇlOes portu~rias, sob aua 

oominlstraç:!o. nelas compreendida a .,fra-eslrulum de 

P<Oteção e de acesso aquaviário ao porto: 

IX - rormutar. s.upotvlsionat e implem.e1"1tar n polftk:o d Q 

desenvolvimento . de atividades portuárias. promoll41ldo 

articolaçao para atrair a insta~a<;!lo de novas emp.es.as no 

Município de Santana; 

x . desenvolver outras ~I'Mades que lhes sejam delegadas 

pela Uniao ou &uas entidades reiaiNamente à admintsuaçao 

portuaria. 

Parágrnfo único. Para a consecução dos seus objetivos. a 

Comp~hla Docas de Santaoa - COSA poderá efetuar 

opcl"t\çl\C!. do crédito& com entidades nadonal$ ou cstranoelrac. 

alendidas à legislação. vig~hle e a regulamentaçao apllcadà. 

:CAPITULO UI 

DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇOES 

Art. 6". O capital social da Companhia Doca& de SantaM -

COSA é de R$ 100.000.00 (cem mU reais). lotalmente 

tn:egri>!i>.ado, distribuldo entre o Municlpio de Santana e a 

Suç. ••tendência de Tr3JlSPOrto e T~sito de Santana • 

sr oe acOtdo cçm a lei Munq,al n.• 732. de 02 de 

DA ASSEM8Lil1A GERAL DE ACIONISTAS 

Art. s•. Aq Assembléia$ Gerais serão ordinárias, com reunião 

até o último dia útil do mes ele abril de cada ano. e 

extraordinárias, sempre que se f.zer nee~ssâóo, por 

convocacao do Presidente do Conselho de Admlnlstraçao. 

Art. 10. As A~mll~ias Gerais, serao instaladas e presidida. 

pelo Presidente do Conselho de Administraçao e, no caso da 

Impedimento, pelo seu substiluto legal, auiCdtado por uma 

s.e~e!W por ele c!esignada. 

Art. 11. A convoel!Çào da assembleln (letal será teira através de 

anúncios publicados peLa imprensa. coor0011e determine a Lei 

N' 6.404n6, deles constando a ordem d~ dia, horn c local da 

reunlâo. 

SEÇÂO 11 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

llrl. 12. A Companhia Docas de S<lnlonn - COSA scrâ 

administrada por uma Diretoria composla de 03 (três) membros, 

eleitos e destl1ul~els a qualquer tempo pela Assembiela Geral. 

por maioria de votos ele seus membros. nomeados e 

o•onerados a qualquer tampo pelo Chele do Poder Exoculivo 

Municipal, que axercerão os cargos de Diretor-Presldenle. 

Oirolor Adminl:stratN~i~nc.tro o Diiretot Operneien4)1 

Pafàgrafo únlco. A investidura dos membros da Diretoria 

Executiva serà feita mad.ante usínalUra do lermo do posse 

l:lvrado no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se 

seguirem 11 eleiçao, noo termos do §1 ' , do art 1~9. da Lei n' 

6A04ns. 

Art. 13 Competira ao Diretor-Presidente a reprcsenlaç ii.O da 

Companhi::J Docas de . Santana - COSA e a prâlica dos atos 

necessários ao seiJ funcionamento regular. 

Art. 14 Nos impadlmenÍos tomporârios do Diretor -Presidente 

s.crê indicado por ele seu substituto. dentre os diretores 

constanles no art. 12. enquanto perdurarem tais impedimento&. 

desempenhando cumulativamente sua.s atribuiçOes c podere&. 

M. 15. Em caso de vaga na Dlreloria. na vl~ncia do mandato 

eslatutMo. o CONSAD escolher~ o direlor subsdlulo quo 

servir~ até a . primeira Assembléia Geral ordlllêrta. é qual 

competirá e1e9er c .subStituto definilivo para completar o prazo 

do mandato. 

Art 1ô. A Oire\oria Executiva reunir-se~ trlmcsll'almente. &Ob a 

~a de co!eg;ado, e. a'nda, qu;u;~o to~oeada pelo D.rator-
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Presidente ou solicitada por um da seus membros. Atas. aquislçoes realizadas sem prévia licitação, com es 

§ 1'. As delíberaçlles da Diretoria Executiva serão lavradas no § 1' . O_Presidenl!l do Conselho de Adminlstraçâo, além do 'lOto respectivas íUstifiC3tivas: 

Livro de Atas de reuniao Cla Diretoria. 

§ 2'. O Oireto.r-Presídente votaré como membro da Diretoria 

Executiva, podendo exercer, quando couber, c voto de 

desempate. 

§ 3' . O Diretor-Presidente podprá, caso divrrja expressQil\ente 

de dellberação do Colegiado, ~ubmet~·la' á consideraçéo do 

Chefe do Poder Exec~~tivo do Munlcfplo de Santana, 

pemnanocendo aqu<~ia deliberação em Guspenso até 

manifestação desta autoridade. 

Art. \7. Os nomeados terlio StJa remuneraç&o ~xada, 

anualmente. pela Assembléia Geral. 

SEÇÃO 111 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 18. O Conselho F'iscal setá composto de 03 (três) membros 

efetivos e 03 (trés} suplentes. indiC&dos e nomeados pelo Chefe 

do Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo único. A Investidura dos membcos do Conselho Fiscal 

sera feita mediante assmatura do termo de posse lavrado no 

livro próprío, dentro dos 3() (trinta) dias que se seguirem a 
indic.ação. 

Art. 19 O Conselho Fiscal reunir~e-à ordinariamente uma vez 

comum, terão dl! qualidade. 

§ '2•. O Conselhejto que !altar, injustllicadamente, por duas 

re~niOes ordinárias anuais, poderâ ser substituido, a critério do 

Chefe do POCitlf Executivo Municipal. 

Ar\ 27. A remuneraçêo dos membro3 do ConJelho de 

Administração sera furada pela Assembléia Geral, nao podendo 

ser inferior, para cada um de seus membros em exerclcio. a 

10% (dez par cento) da que, em média, for atrlbulda a cada 

dlretOf, exduldo beneficio$, \'erbas de representaç&o ~ 

partlclpação nos lucros. 

CAPITIJLO Vf 

DAS COIIPET~CIAS E O~ ATRIBUIÇOES 

SECÃOI 

DA ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS 

M . 28. A Assembléia Geral compete, sem exelusão de oUiros 

casos previstos em lei: 

I - reformar o Estatuto Social: 

11 -lomar, anualmente, as contas dos adminlstradorea. 

examinar, discutir e velar as demonslraçôes financeiros: 

UI -aprovar e expreasêo da correÇao monetária do 

C3j)ital Social: 
a cada trimestre para apreclar os atos de gestaç> e, 

IV - eleger ou destituir quaisquer dos membros do 
extraordinariamente, por convocaçao do seu Presidente cu da conselhO de Admlnlslr~oo e do Conselho Fiscal, na forma da 
maioria de seus membcos. 

legislação vigente; 
Parágrafo unico, As deliberaçOes do Con&e!ho FIScal, 

V- fixar remuner~o dos membros do Conselho de 
observada a presença de, no mfnimo, 02 (dois) de seus Administraçao, do Conselho Fiscal e da Diretoria-Executiva: 

membros. serllo registradas em rMo pr6prio VI - deliberar sobre a avatiaçao de bens com que o 

Art. 20. As atribuiçoos. poderes e Impedimentos doi membros aclonlsla concorrer para 0 C~ltal Social: 
do Conselho Fiscal s&o os definidos na Lei n• 6.404n6. 

6&-é vago o cargo de membro do Conselho Fbcal que, sem , 

causa justificada, Çeixar de exercer suas funções por mais de 

VIl - de5berar sobre a destinação do lucro ilquldo do 
Art 21. Além das demaÍ$ hipóteses previstas em lal. considerar- e~erclcio e a di~tribulçllo de di\llclendos; 

duas reuniôes anuais. 

Vfll - delíber.v sObre a criaçâo e utlllzaçâo de reseMS; 

IX - deliberar sobre a parllc!paçêo da COSA no Capital 

Social de outrM entidades, pobllcas ou privadas: 

X - deliberar sobre a lransformaçAo, IncorporaçãO ou 
fixada pela Assembléia Geral, nao podendo sar lnfellor, para cisao da COSA. sua dissolução e liquidação, bem como eleger 

cada um de seus membros em exen:fclo. a 10% (dez por cenlll) e deslltuír os liquidantes e julgar-lhes as cont<~s; 

Art. 2.2. A remuneração dos membros do Conselho fiscal será 

da que, em média, for atn'llulda a cada dtretor, excluldo XI _ allenaf, no todo ou em parte. ações do seu Capital 
beneficios, ve<bas de representaçao e particlpaçao nos lucros. 

SEÇÃO !V 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Social ou de suas controladas: proceder a abertura do seu 

Capital; aumentar seu Capital Social por subsaiçao de novas 

açOOs; renunciar a direitos de subscrlçao de ar;oos ou 

deb!ntures converslve~ am açoes de empresas controladas: 
M . 23 O Corn;elho de Adminlstraçao • CONSAO, órgao de emitir debénwres converslveis em ações ou vendê-tas, se em 

deHberaçâo colegiada, será composto de 06 (sets) membtos tesollfaria; vender debêntures conOJerstveis em ações da sua 

efetivos e 6 (seis) suplentes com os seguintes membros: utula~dade de emlasao de empresas controladas: ou ainda, 

I - Dlfelor-Preside!lle da Companhia Doc;as de Santana • • emitir quaisquer outros Utulos ou valores mobiliânos no País ou 
COSA; 

exterior; 

11- Três membr06 indicados e ')omeados pelo chefe do Poder XII- promover a~s de cisão, fusao ou illC04'poraçao; 

Exeeuti\10 Municipal : XIII-permutar ecOes ou outros valores mobtlulrlos. 

111 - Dois membros rndícados pelo Conselho de Autoridade 

Portuárta, na fonna estllbeleclda no erl. 30 § 1' . XIV, da Lei n• 

6.630193: 

SEÇÃO,II 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

§ 1'. Os m&mbto5 do Conselho de Administraçâo serao Art. 29. A Oiraloria Executiva da Companhia Doces de 

nomeados polo Prele~o do Municlplo de Santana com mandato Santana • COSA, sem exclu~ de outros casos previstos 

de 02 (dois) anos, pemnrtlds e reoonouç&o, POf Igual per!Oclo e em fel compete: 

sao demlssrveis 1111 nutum. 

§ 2' . o PresiDente do Conselho de Admlnlslraçilo será 

de11lgnado pelo Prefdo entre os llês membcos do CONSAD por 

I - C\Jmpril e fazer cumprir este Estatuto e as delíberaçOes 

dos Conselhos de Adm!nistraçao e Fiscal: 

ele if\dicado, sendo :tubstitu!do em suas au~as e 11 - encaminhar ao Conselho de Administração propostas 

impêdlmentos temporâdos pelo Oiretor-Pnesident.e · da dos Orçamentos Anuais e PlurianuaiS de Custeio e de 

Companhia Docas de Santana - COSA. ou por qualquer de lnve$limento; 

sous membros escolhidos pela maioria dos membros do 
111 - aprovar, Qbededdas ás normas gerais baixadas pelo 

Conselho. 
Conselho de Administração, manuais e instruçOes de caráter 

§ 3". 05 D11etores da Companhía Docas de Santana - COSA, 
técnico. operacional, admíntstrallvo e lfnanca!ro; 

quando convidadO$, poderao assessorar es ri!\Jnlaes do 

conselho, sem direito a voto. rv - propor ao Conselho de Admimslração os preços ~e 

M . 24 O Conselho de Admlnrstração reunlr-s&-3 com o tarifas e serviços portuános; 

número mlnlmo de 05 (cinco) membros trimestralmente em v_ promover a lotaçao do quadro de pessoal: 
caráter 04'dinário e. extraordlnarlaments, sempre que foc 

VI - encaminhar ao Conselho de Admlnistraçao proposta 
convocado por seu Presidente ou por, no mlnlmo. 03 (lléSJ 

Conselllelros. 
anual de reajuste salarial; 

Art. 25. os Consell'lelros seréo investidos em seus cargo& Vll - autorizar o afastamento de seus membcos, até 30 

mediante a assinatura de termo de posse lavrado no ~vro (trinta} dias consecutivos; 

próprio. dentro dos 30 (trinta} dias que se "9Uirem 8 VIII _ deliberar sobre outros assuntos nllo incluldos na area 

nomea<;ao. por ato do Prefeito do Municfpio da Santana de competência do Conselho de Adminlstraçao; 
Art. 26. O Conselho de AdministraçãO defibereré oom a 

~-1 ..... • IX - encemmhar para conhecimento do Conselho de {l{Mença da maioria de seus membros e suas ~ s""s ser .. o 

tomadas por maíoria de votos e reRI!ltradas no seu Uvro de Administração as adjudicações de obras, serviços e 

X - submeter ao Conselho de Administração o relatório 

anual, as demonstrações referentes a lucros e prajurws 

acumulados, resultados do exercfclo, ortgens e aplicações 

de recursos; 

XI - executar ou1111S alribulçOes que tlle forem conferidás 

pelos Conselhos da Admini3tlllçâo e Fiscal. 

SEÇÃOIII 

00 OIRETOR·PRESIDENTE 

Art. 30. Compete ao Diretor-Presidente: 

1- dirigir, coordenar e eonllolar as atividades da Companhia 

Docas de Santana - COSA; 

11 - cumprir e fazer cumprir as clecisOes e deuoeraçoes oo 

Conselho de Admínlstraçao e da Diretoria ExeooUvo: 

111 - representar a Companl\ia Docas de Santana - COSA, 

ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, perante 

qua1squer entidades públicas ou privadas, oacional5 ou 

estrangeiras, podendo constituir mandatários ou 

procuradores; 

N - convocar, iNtalar e presidir as reuniOes da Diretoria 

Executiva; 

V - baixar os atos que consubstanciem as resoluçOes da 

Diretoria ExeCIJtlva~ 

VI - pralicar atos de urgência ad referonl1um do Conselho 

de Administtaçâo ou da Olnelorla Executiva, apresentando 

suas justifteativas oa primeira reuniao; 

VIl - determinll( a realização de inspeQOes e euditagens; 

VIII - ordenar despesa& e, juntamente com o Oiretor 

Administrativo-Financeiro, movimentar recursos financeiros, 

abrir e encerrar conta bancária. 

IX - praticar OU1ros atos de gestão, nâo 

compreendidos na ãNia da competência do Conselho de 

Administração ou da Olrelorla Executiva;:. 

X - executar outras atrlbulçõe$ definidas no Regimento 

Interno; 

XI - assinar convênios,. ajustes e contratos em nome da 

Companhia: 

XII -submeter aos Conselhos de AC!mlnistraçao e Fiscal, até 

31 de março do an.o subseqOente ao exercrclo social, a 

prestaçao de contas anual, acompanhada da manifes~ 

da Oiretoria Execu1rva, do parecer do audKor extemo; 

XIII - propor a Difetoria ExeCIJtiva a criação de empregos e 

a fixaçao de salártos e vantagens. a requisiçao de pessoal e 

a cessao de empregado, bem assim a cont~, a termo, 

de ptofi&Sionaàe, na forma da legislaçAo perti~ente; 
I 

XIV - conslitulr por prazos determinados e des~turr, a 

qualquer tempo, manclatarios ou procuradores em nome da 

Companhia Docas de Santana - COSA, devendo o 

Instrumento de mandato especificar os atos ou operações 

que poderão sec praticados, ressalvado a ou.torga para 

mandato judlcíal cujo prazo findará oom o término da 

demanda: 

X. V - encaminhar iaos órgãos competentes os docum'í!ntos e 

as 1nformaçOes que devam ser ap1'968nlados. 

sistemahcamenle ou quando solicitados. para efeito de 

acompanhamento e controle das atividades da Companhia 

Docas da Santana- COSA; 

XVI - nomear os ocupantes dos cargo& da oonf1ança 

constantes no OrganÕgraííia da empre.sa; 

XVII- praticar os demais atos necessArios ao desempenho 

íle suas atribuiçOes e dellberar, ad referendum da Diretoria 

Executiva ou do Conselho de Administração. sobre os casos 

omissos. 

SEÇÃO IV 

00 DIRETOR ADMINISTRATIVO· FINANCEIRO 

M 31. Compete oo OiretOf Administrativo- Financeiro: 

1 - cumprir e fazer cumprir as determnaçóes do Conselho 

de Admínislraçâo e da Diretoria ExecutiVa; 
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11 - propor planos estratégicos a proje:os especiais, Art. 34. Compele ao Conselho de Admlnlstraçao da ano, para todos os fins <Je direito. 

juslifocando os seus objellvos e metas; Companhia Docas de Santana - COSA: Art. 41 . Ao final de cada cxetcicio social, a Diretoria fará 

111 - praticar todos os aios relativos a a<Jmlnlstraçao; I· fixar os neg«los da Companhia; elaborar, com base na escrituraçAo contábil da Companhia 

IV· fazer publicar o r~latMo anual da administraçl\o; 11 -convocar as reuniões de acordo com 0 disposto no·art. Docas de Santana • COSA, o Bola~ Patrimonial, e 

V 1 O d~st• estatuto· Demonslraçlio da Resultado do Exerci cio, a Demonstraçao 
- movimentar os recursos financeiros em conjunto com o o o ' 

D
iretor-Presidente·. • de Lucros ou Prejulzos Acumulados ou Demonstrativos das 

Companhia Docas de Santana - COSA; 

VI - elaborar proposto de Orçamento Anual e Plurianual da tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar Apficaçôes da Recursos. 
informaçOas sobre contratos calebtados ou em via de 

§1". As demonstraçees financa~as, acompanhadas da 

111 - lise<lllzar a gest:.O dos diretores, examinar. a qualquer 
Mutações Patrimoniais c n Ocmonstraçao das Origens e 

celebração. e quaisquer outros atos; 
VIl - apleSentar estuc'o d& viab'lirlade operacional e 

financeira para atuaç;!!o dól Companhia Docas de Santana -

COSA no mercado; 

~ovação do Cor.selho de Administração e dO p:!recer dO 
IV - -manifo&lar-se previamente sob<e o relatório da 

Conselho Fiscal, serao encaminhadas através da Prefeitura 

VIII • propor alterações no quadro <le pessoal; 

IX- indicar ocupantes de cargos de confiança; 

X - praticar os demais atos administrativos necessários ao 

desempenho de suas Rlribuiçõcs; 

administraç6o, as contas da Diretoria, as demonstrações 

financeiras dos exerclcios e examinar os balancetes 

mensais; 

V- aprovar o orçamento geral da Companhia; 

VI - autorizar. a alienação de bens do ativo permanente e a 
constituíç:to de Onus reais, que Impliquem em 

responsabilidade acima de 5% (cinco por cento) do capital 

soclal; 

Municipal de Santana para spreciaçao do Tribunal de Contas 

do Estado do Amapá 

§2". A prestaçao de conta anual deverâ seguir as 

Resoluçoes Normativas do TCEIAP. 

Art. 42. O resultado do exerclcio, após a dedu~o para 

atender eventuais prejulzos acumulados e a provisão para 

os impostos sobre o lucro, lera a seguinte destinação: 
XI - encaminhar ao Diretor-Pre;;idente e à Diretoria 

Executiva proposições que julgar de interesse da Ccmpanhia 

Docas de Santana - COSA; I- 5% (cinco por cenlo) _para a ccn5tituiçáo de reserva legal 
Vi l- determinar a realiz~c'áo de audilagens c inspeções, de 

XII _ desenvolver outras atr1·bu........., rue forem auto~...:~-s · até o llmi!e de 20% (vinte por cento) do capital sociat 
">""'• ~ ·~ qualquer natureza, escolhen<lo e <lestilu;ndo auditores; 

pelo Diretor-Presidente, polo Conselho de A:lministra~ ou 

pelo Regimento Interno. 

11 - a:é o fimite de 20% (vir. te por cento). para a participação 
VI II- apreciar proposta de aumento ou redução da capital 

nos lucres reais - PLR, não podendo esta ultrapassar ao 

SEÇ~OV 

00 DIRETOR OPERACIONAL 

Arl 32. Compete ao Diretor Oparacíonal: 

I - cumprir e fazer cumprir as dclerminaçlles do Conselho 

de Admlni.stiação e da D~tetoría Executiva; 

li - coordenar todos os procedimentos operacionais da 

Companhia Docas de Santana - COSA; 

sacia~ 

IX - deliberar e aplovai c Regimento Interno; 

X .,. aprovar normas gerais de caráter técnico, operac1ona1. 

administralivo c financeiro; 

XI - deliberar sobre a aceitaçao de doações. com ou sem 

encargos: 

XII - deliberar sob<e o afastamento de qualquer de 

seus membros e os da Diretoria Executiva, estes quaf'!do por 

UI - propor planos estratégicos e projetos especiais, prazo superior a 30 (trinta) dias cooserutivos; 

justificando os seus objetivos e melas; XIII- da~berar sobre &quisiçà:l de bens imóveis: 

IV - aprovar planos operacionais e projetos a serem XIV- autorizar licitação para contratos de cessão. permuta, 

desenvolvidos; 

·V - propor alterações no quadro de pc~5oal; 

VI - indicar ocupantes da cargos de confiança; 

Investidura, alienaçlio e locaçAo de bens móveis e •móveis; 

XV - aprovar. previamente, a constituiçào de ónus reois; 

XVI - a~rovar contraio da comodato; 

equivalente a um a remuneração mensal a qual faz jus c 

funcionário. 

a)- a participação nos lucros reais- PLR será distribulda de 

acordo com o art. 2° da Lei n• 10.101 de 19 de dezembro de 

2000. 

§ 1• O saídO sera apresentado ao Conselho de 

Admlnlstra~o. acompanhado do plano de aplicaçêo 

elaborado pela Diretoria. para apcovaçoo. 

§2• Os prejuízos acumulados devem, preferencialmente, ser 

deduzidos do capital social, na fo:ma prevista no art. 173 da 

Lei rf 5.404/76. 

CAPITULO IX 

DAS OISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 43. Ao Presidenle e aos Oirotores é licito delegar· as 

atribuições que lh.es são conferidas por este ·Estatuto, 

desempenho de suas atribuições; 

Vil - p(aticar os demais atos administrativos necessários ao XVII - autorizar reallzaçi!o de llc ita~o para aqulsiç.'lo de 
equiparnenios, obras e serJiçq.s nos casos de concorrbncia observadas as limitações legais pert1nentes e vedada a 

VIII - encaminhar ao Oiretor-Pre~dente e à Diretoria ou. tomada de preço; 

Executin proposições que julgar de interesse da Companhia XVIII :. deliberar sobre tarifas portuárias; 

Docas de Santana- COSA; XIX- aprovar proposta de reajuste salarial; 

IX - de~envolver outras atribuições que forem autorizadas XX- decidir sobre os casos omissos no prsseote Estatuto. 
pelo Diretor-Presldent~. pelo Conselho de Administraçao ou 

pelo Regimento Interno. 

SEÇÃO VI 

00 CONSELHO FISCAL 

Art 33. Compele ao Conselho Fiscal: 

CAPÍTULO VIl 

DO PESSOAL 

Art. 35. O regime jurldioo do pessoal da Companhia Docas 

de Santana - COSA é o da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

subóelegaçOO. 

Art. 44. É ••edado a Companhoa Docas de Santat\3 - COSA 

conceder financiamento ou prestar fiança a terceiros, sob 

qualquer modalidade, em ncg6cios estranhos as suas 

finalidades, bem como realizar contribuições ou conceder 

auxllios n!lo consignados no orçamento. 

Art. 45. Os administradores. os membros dos Conselhos de 

Administração e Fiscal aprosantarao declara;ao de bens ao 

assumirem e ao deixarem as funções. fazendo-o, também, 

anualmente. 

1 - fiscalí~ar os atos dos administradores e verificar o Art. 36_ 0 ingras&o no quadro de pessoal da Companhia Arl 46. Esta estatuto poderá ser alterado por proposta do 
Conselho de Administração oo Chefe do Poder Exea.rtlvo do 

Munlclpio de Santana. 
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; Docas de Santana sera feito mediante concurso p~btico de 

11 - examinar, trimestralmente. os ba!ancetes e as dema•s provas o~ de provas e titules, nos termos do art 37. inc. 11. 

demonstrações conlábei~ elaboradas pela Companhia; da Constituição Federal, observada, quanto aos Côlrgcs de 

111 - examinar .e opinar sobre as demonstraçóes contábeis, conf•anp, a ressalva ali prevista. 

financeiras e orçamentanas e o relatório anual da Art. 37. A Companhia Docas de Santana- COSA promovera 

administração. bem assim sobre os processos de prestação programas de formação, aperfeiçoamento e treinamento ao 

de contas, fazendo constar do seu parecer as mformações seu quadro de pessoal. 

complementares que julgar necessárias: Art. 30. Poro execuçao de seNiços especializados, a 

IV - acompanhar a execução financeira, fiscal e companhia poderá contratar pessoas flsicas ou jurídicas de 

orçamentt.ria. valendo-se do oxame de livros e documentos, reconhecida c.apacldade, observada as n01mas legais 

assim corno de informação que entender requisUar; aplicáveis. Inclusive as direirizes do Ccnselho de 

V - examinar a criaçao de fundos <le reser{a, prcvisOes. Admlni~traçâo e da Diretoria Executiva. 

Art.47. Compete ao Conselho de Adm•nístraç&o dirimir 

questões em que nao haja previsoo estatutária. aphcan::lo, 

subsidiariamente, a Lei n.• 6..404/76, com alterações da Lei 

n.• 9.457/97 e da Lei n." 10.30312001. 

Art. 48. Em ca&o . de axtinçêo da Companhia Docas de 

Santana - COSA, 'eus bens. direitos e obrigações 

reverterao ao Munlclpio de Santana. 

Art 49. A Companhia entrarâ em liquida~o nos casos 

legais, competindo à Assembléia Geral estabelecer o modo 

da liquidaç:.O e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que 

devam funcionar durante o perlodo da i:quidaçào. 
re::.valia.;êo do ativo, destmacao de saldos posihvos da( Art. 39. A Companhia Docas de Santana- COSA nao poderà 

balanço, planos de lnveslime~to ou orÇamento de capital, despender co.m pessoal próprio e terceirlzado valor superior a Al1. 50 -Revoga-se as disposições em contrário. 

translorma~c. incorporação. rusao ou cisao; 50% (cinqUcnta por cento) ela receita bruta anual. Art. 51 - Este estatuto entro em vigor, apos sua publicaçi!o 

VI - examinar propostas de alienação ou oneraçao de bens 

imóveis; 

Vil - opinar sobre as propostas dos órgãos de administra~o 

relativas à modificaç:lo do capital social. 

SEÇÃO VIl 

CAPITULO VIII 

DO EXERciCJO FINANCEIRO, 0/\S DEMONSTRAÇ0ES 

CONTÁBEIS E DOS LUCROS 

Art. 40. O exercício social da Companhia Docas da Santana 

- COSA. corresoonde ao ano civil, levantando-se 
oorrga1onamen:e o seu batanço em 31 de dezembro de cada 

no Diário Oficial do Municlpio e no Diario Oficial do Estado 

do Amapá. 

Santuna. 03 de Dezembro de 2007. 

PRESiDENTE 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

L------------------------------------------------~·----


