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LEIS =- • 

LEI N" 1. 296 . DE 06 DE JANEIRO DE 2009 

Institui o Plono de Cargos, Correii'O$ e 
Salários do Grupo de Gestão 
Govemamental do Govemo do Estado do 
Amapá, altero a Lti n• 0639, de 14 de 
dezembro de 2001 , e dá outras 
pi-ovidênci as . 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP Í. , 

Faço saber qut a Asstmbléla Ltgislativa do Estado do Amapá aprovou 
t eu. nos termos do art. 107 do Constituição Estadual, sanciono a stgt~inte Ltl: 

TÍTVLO I 

DAS DISPOSI ÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1 ° Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras c Salários do 
Grupo de Gestão Governamental do Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado 
do Amapâ, observando-se os princípios constitucionais e legais que norteiam a 
Administração Pública, com a finalidade de asse:-:urar a continuidade 
administrativa e a eficiência do serviço público, mediante: 

1 - a adoção de um sistema permanente de avaliação profissional, 
dentro do modelo de avaliação por competência; 

li - valorização dos servidores que buscam constante aprimoramento 
profissional; 

ur· - valorização dos servidores cujo bom desempenho' profissional 
garanta a qn:.lidnde dos serviços prestados à população. 

•\rt. 2° O Plano de Carreira do Grupo de Gestão Governamental visa 
prover o G )\Crno do Estado do Amapá de uma estrutura de carreiras, cargos e 

. rcmuneraçãc; capaz de orientar a gestão pública estadual com profissionalismo 
para os objetivos do equilíbrio e da responsabilidade fiscal, da eficiência e da 
transparencia na aplicação dos recursos públicos. 

Parágrafo único. A organização dos cargos efetivos é orientada 
segundo a qualificação profissional em face da complexidade exigida para o 

desenvolvimento das atividades, bem como a exigência de nível de conhecimento, 
experiência e responsabilidade para as funções; em razão da complexidade dos 
níveis de decisão e suas conscaüencias. 

rtrvLon 
00 QUADRO DE PESSOAL 

Art. 3" Compõem o Quadro de Pessoal Permanente do Poder 
Executivo do Estado do Amapá , no Grupo de Gestão Governamental, com lotação 
nos Órgãos e entidades do Governo do Estado do Amapâ, os cargos efetivos de: 

I - Analista de Planejamento e Orçamento; 

!! - Analista de Finanças c Controle; 

III - Analista Administrativo; 

IV - Analista de Tecnologia da Informação; 

V - Técnico em Informática; , 

VI • A~sistente Administrativo; 

V!! - Auxiliar Administrativo- Apoio à Gestão; .. . 
VIl! -Auxiliar Administrativo - Motorista Oficial; 

ix - Auxiliar Administrativo - Operador de Máquinas Pesadas; 

X - Auxiliar Administrativo - Auxiliar Operacional de Engenharia. 

Parâgrafo único. Os quantitativos dos cargos efetivos da carreira de 
Gestão estão definidos no Anexo l e sua estruturação em classes e padrões 
dispostos no Anexo [! desta Lei. 

TÍTVLOm 

!>AS ATRIBUIÇÕES 

Art. 4° São atribuições dos integrantes da carreira rlç Gestão 
Governamental: 

1 - do Analista de Planejamento e Orçamento: exercer as atividades da 
administração orçamentária, aGscssoramento especializado, inclusive na área 
internacional, orientação e supervisão, abrangendo: 

a) estudo, pesquisa, anâlise c interpretação da legislação econõmico
fiscal, orçamentária, de pessoal e encargos sociais, com vistas á adequação da 
política orçamentária ao desenvolvimento eeonõmico; 

b) gestão governamental nos aspectos técnicos relativos il formulação, 
implementação e avaliação de políticas públicas; 

c) supervisão, coordenação e execução dos trabalhos referentes il 
eloboração, acompanhamento do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
orçamcntàrias, Lei Orçamentária Anual e revisão do orçamento; 

d) acompanhamento c controle da execução orçamentária e dos 
planos anuais de trabalho dos órgãos e entidades da administração estadual; 

e) desenvolvimento dos trabalhos de articulação entre o planei · .c 

e os orÇamentos governamentais, modernização e informatização do sis· · 
administração orçamentária, financeira e de contabilidade do Estado; 

n elaboração de atividades de estatística, pesquisa, análise sôcio
'econômica e construção de indicadores; 

g) desempenl1o de outras atividades correlatas. 

11 - do Analista de Finonços e Controle: exercer as atividades relativas 
as àreas de finanças públicas, auditoria c controle interno, compreendendo: 

a) exame e auditoria da arrecndação e do recolhimento da receita 
lribu tària do Estado, bem como das receitas provenientes das atividades 
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Das: 07:30 ts 12.00 c das 14:30 ts 11:00 bons 

especificas dos Orgàos e Entidades do Pod~ Executivo estadual; 

b) verificação da exatidão das contas e a execução do orçamento do 
Poder Executivo estadual; 

c) orientação, supervisão c exercício das atividades relacionadas {l 

Contabilidade Pública; 

d) coordenação das atividades de modernização e informatJzação da 
administração financeira do Governo Estadual; 

e) conciliação do registro das despesas e receitas orçementànas e 
ex.tra·orçamenlárias do Estado; 

l) registro e atualização da divida pública estadual, ou seja, ativa e 
passiva; 

g) conciliação das contas orçamentárias, fmanceiras e patrimoniais 
do Estado; 

h) elaboração dos demonstrativos contãbeis exigidos pela Lei n' 
4.320, de 17 de março de 1964 e pela Lei Complementar n' !OI, de 4 de maio de 
2000- Lei de Responsabilidade Fiscal; 

i) realizaçA.o de auditorias contábeis, administrativas, financeiras, 
orçamentárias, operacionais e patrimoniais, nos Órgãos e Entidades da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo estadual; 

j) fiscalização da despesa estadual, em todas as suas fases; 

k) exame da regularidade da execução de contratos, convênios, 
acordos e ajustes e de outros atos de que resulte o surgimento ou a extinção de 
direitos e obrigações para o Estado; 

I) fiscalização da guarda e a aplicação de dinheiro, valores e outros 
bens do Estado, confiados aos dirigentes dos órgãos e Entidades da Admmistração 
Direta e Indireta do Poder Executivo estadual. 

m) elaboração dos relatórios e pareceres dos exames, das avaliações, 
das anâlises e du fiscalizações realizadas nil atividade de controle in temo; 

n) controle das receitas e despesas, bem como dos resultados dos 
fundos instituídos pelo Governo do Estado; 

o) execução de outras atividades correlatas que lhe sejam atnbu!das. 

II1 - do Nlollsto Administrativo: exercer as atividades voltad:~s para a 
estrutura e funcionamento das organizações públicas, gestão de pessoas e de 
logística, abrangendo: 

a) estudo, pesquisa, análise e interpretação da legislação de licitações 
e contratos administrativos, de pessoal e encargos sociais, inclusive p=~dcnciária, 
visando a gestão eficiente e transparente dos bens e serviços pubhcos; 

b) gestão de recursos humanos, incluindo a política de admissão, 
remuneração, controle da movimentação, capacitação e desenvolvimento; 

c) elaboração, execução, acompanhamento e controle da politica de 
aqui~ições e suprimentos de material c patrimônio dos órgãos c entidades da 
administração publica estadual; 

d) gestão dos bens imóveis pertencentes ao Estado do Amapú; 

c) desenvolvimento e execuçio das politicas voltadas para. as 
atividades de logística de serviços e atividades gerais nas ãreas de transporte, 
manutenção predial e de equipamentos, comunicação administrativa; 

I) gestão de convênios e contratos governamentais, incluindo a 
elaboração, o monitoramento c a prestação de contas; 

g) desenvolvimento de atividades de elaboração, implantação e 
avaliação de estruturas organizacionais, análise e rcdesenho de processos e 
aplicação de métodos e feTTamentas para a ,melhoria da gestão publica; 

h) condução do processo administrativo disciplinar; 

i) desempenho de outras atividades correlatas. 

IV • do Ano.Jista de TcCIIOiogià ' do Informoç&: exercer as auv1dades 
de desenvolvimento e implantação de sistemas informctizados, redes de 
computadores, banco de dados, internet c suporte compreendendo: 

a) desenvolvimento de sistemas informatizados a partir do 
conhecimento das regra.s de negócio, requisitos e funcionalidades; 

b) deflniçâo de alternativas fisicas de i mplrult:~ção c de arquitetura de 
sistemas, seleção de ferramentas de desenvolvimento e modelngcm de dados; 

c) especificação de programas c codificação de aplicativos; 

d) ddinição de infra-estrutura de hardware, software c rede; 

e) administração de ambientes informatizados; 

l) prestação de suporte récnico e treinamento ao usuário; 

g) elaboração de documentação para ambientes informatizados; 

h) estabelecimento de padrões para ambientes informatizados; 

i) pesquisa de tecnologins em infoml.ática c oferecimento de soluções 
para ambientes informatizlldos; 

j) coordenação de projetos em ambientes informatizados; 

k) desempenho de outras a tividades correlatas. 

V - do Ticníco em Informático: exercer ns atividade~ de as~1sténcia 
na manutenção c desenvolvimento de sistemas informatizados, compr~ndendo: 

a) auxílio no desenvolvimento e manutenção de s1stcmas 
informatizados; 

b) instalação e manutenção de sofl"·are e hardware; 

c) controle c monitoramento do ambiente operac1onal de r-:dcs de 
computadores: 

d) assistência técnica na instalação e utilização de equipamentos de. 
informãtica c seus programas; 

e) desenvolvimento de rotinas operacionais; 

I) suporte ao usuário; 

g) outros atividades correlatas. 

VI - do Assistente Admínlstrotlvo: exercer, sob orientação c super· 
visão da chefin unediata, atividades de atendimento e de natureza burocràtica nas 
ãreas ~d.mini,t.rntiva. conlibil e fmanceira, compreendendo: 

.. 
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a) atendimento e esclarecimento ao publico interno e externo, de sistemas informatizados, redes de computadores, banco de dados, internet e 
inclusive por meio de oficios, cartas. processos e outras ferramentas de suporte). 
comunicação disporúveis; 

b) preenchimento e auxilio ao usuário e o publico interno de 
processos, guias, requisições e outros impressos; 

c) instrução de requerimentos e processos, realização de estudos e 
levantamento de dados, observando prazos, normas e procedimentos legais; 

Art. 6 ° Os cargos efetivos da carreira de Gestão Governamental 
serão providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas, ou de 
provas e títulos. de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. 

Art. 7° O Concurso Público a que se refere o art. 6" serã realizado 
em duas etapas, na segumte ordem: 

d) recebimento, registro, distribuição, controle e acompanhamento da 
tramitação de documentos e processos, com uso das ferramentas de tecnologia da I - provas ou provas. e titulos, sendo as provas de caráter eliminatório 
informação disporúveis; c classificatório e os títulos, quando exigidos, de carãter classificatório; 

e) organização, classificaç~o. registro, seleção, catÍUogaçào, 
arquivamento c dcsarquivamcnto de processos, documentos, relatórios, periódicos 
e outras publicações; 

D redação de textos, oficios, relatórios e correspondcnc.ias, com 
observância das regras gramaticais e das normas de comunicação oficial; 

g) realização de procedimentos de controle de estoque, verificando o 
manuseio de materiais, os prazos de validade, as condições de annazenagem, 
realizando os devidos registros; 

h) auxilio nos processos de compras e contratações que envolvam, 
além dos procedimentos diretos, os relativos aos pregões, leilões e demais 
modalidades de licitação; 

11 · programa de formação;' de caráter eliminatório, destulado a 
proporcionar aos candidatos os conhecimentos e habilidades especificas para o 
desenvolvimento das suas atribuições, cujos conteúdos, duração e mecarúsmos de 
avaliação serão definidos em regulamento especifico ou no edital do concurso. 

Parágrafo úrúco. O concurso publico para provimento dos cargos de 
Analista de Tecnologia da informação c de Técnico em lnfom1ática consistirá 
apenas da etapa a que se refere o inciso I deste artigo. 

Art. 8 ° Os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso 
püblico terão direito, a titulo de auxilio fll'lanceiro, a percepção da importãncia 
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do vencimento inicial do cargo para o 
qual estejam concorrendo, enquanto estiverem matriculados c freqüentando o 
programa de formação. 

i) participação, quando designado, em comissões de sindicãncia c de Parágrafo úrúco. Os candidatos aprovados na primeira etapa, se 
processo administrativo disciplinar; servidores efetivos da Administração Direta, Autárquica e fUndacional do Governo 

j) registro, controle c manutenção c organização dos registros do Estado do Amapã, terão direito a afastamento remunerado para o programa de 
relativos ao cadastro e movimentação dos servidores estaduais c auxilio nos formação, podendo optar pela percepção da sua remuneração ou do auxilio 
processos de recrutamento, seleção e de capacitação; financeiro previsto no caput deste artigo. 

k) realização das etapas de programação c de realização da despesa Art. 9° A nomeação e o ingresso dos integrantes da Carreira de 
pública, com o auxilio das ferramentas infom1atizadas de gestão orçamentária, · Gestão Governamental ocorrerão na classe e padrão inicial da carreira. 
contábil c financeira; 

~ 

I) acompanham~nto e atualização dos registros sobre a execução dos 
convênios e contratos firmados pela Administração, com proposição das medidas 
para a sua fiel execução ou rescisão; 

m) coordenação e supervisão das atividades gerais de manutenção da 
infra-estrutura fisica e de equipamentos da Administração; · 

n) colaboração nos levantamentos, estudos e pesquisas para a 
formulação de planos, programas e ações do poder público. 

VI!- do Auxiliar Administrativo - Apoio à Gestêío: realizar, sob super· 
visão, tarefas rotineiras, de pequena responsabilidade, autonomia e complexidade, 
de apoio às atividades gerais, compreendendo: 

a) a tendimento e esclarecimento ao público interno e externo, 
inclusive por meio de oficios, cartas, processos e outras ferramentas de 
comunicação disponíveis; · 

b) fiscalização e registro de entrada e salda de pessoas e veículos nas 
dependências da repartição; 

c) recebimento, registro, distribuição, controle c acompanhamento da 
tramitação de documentos e processos, com uso das ferramentas de tecnologia da 
informação disponíveis; 

d) organização, classificação, registro, seleção, catalogação, 
arquivamento e desarquivamento de processos, documentos, relatórios, periódicos 
e outras publicações; 

e) realização de procedimentos de requisição de material, controle de 
estoque, verificando o manuseio de materiais, os prazos de validade, as condições 
de annazenagem, realizando os devidos registros; 

· Q auxilio nos processos de co'tnpras e contratações que envolvam, 
além dos procedimentos diretos, os relativos aos pregões, leilões e demais 
modalidades de licitação. \ 

.i 
VIII- do .-luxiliAr Adminlstrotivo-Motoristo Ofielol: conduzir, quando 

habilitado e designado pela autoridade competente, todos os tipos, porte e modelo 
de veículos de transporte de carga e passageiros de us'o ·da Administração, zelando 
pelas condições de funcionamento, de guarda e manutenção, assim como pela 
segurança de materiais e pessoas transportadas. 

IX - do hlxiliar Administrativo-Operador de Máquinas Puadas: 
operar, quando habilitado e designado, máquinas pesadas de uso nas atividades 
de infra-estrutura de saneamento e de transporte, zelando pelas condições de seu 
funcionamento, guarda e de manutenção. 

X - do Auxiliar Administrativo- Auxiliar OperacJOIICli de Engenharia: 
realizar a manutenção e pequenos reparos na infra-estrutura fisica e de 
equipamentos. 

Art. !1° São requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos da 
Carreira de Gestão Governamental: 

I - Diploma de Conclusão de Nível Superior de Graduação: para os 
cargos de Analista de Planejamento e Orçamento, Analista de Finanças e Controle, 
Analista Administrativo e Analista de Tecnologia da Informação; 

Jl - Certificado de conclusão do ensino médio profissionalizante na 

.-lrt. 10, Os servidores integrantes da Carreira de Gestão 
Governamental estarão sujeitos, para confirmação no cargo, ao estágio probatório, 
por um período de três anos, contados da data da posse e entrada em exercício. 

Parágrafo único. Durante o período de estágio probatório é vedada a 
cessão dos servidor~s ác que trata esta lei, a qualquer titulo, mesmo que para 
exercicio em órgão ou entidade estadual. 

TÍTVLO V 

DA LOTAÇÃO E MOVIMENT AÇ.Ô:O 

CAPÍTULO I 

DA LOTAÇ.Õ:O 

Art. 11. A lotação dos servidores da Carreira de Gestão 
Governamental será realizada pela Secretaria de Estado da Administração, 
observando-se a distribuição das vagas de acordo com o estabelecido em Decreto. 

CAPÍTVLO n 
DA MOVIMENT AÇ.Õ:O 

Art. 12. A movimentação dos servidores da Carreira de Gestão 
Governamental ocorrerá nas seguintes modalidades: 

1- por remoção, no ãmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo 
Estadual, por ato do Governador do Estado, mas a11enas para o exercício nas 
unidades administrativas integrantes , dos sistemas de planejamento, 
administração, fmanças, contabilidade, controle interno e tecnologia da 
informação; 

11 - por cedência, para excrcici,.ç em: outro órgão ou entidade, inclusive 
de outros Poderes do Estado, da União e dos MuniCípios, sem õnus para o Governo 
do Estado, por ato do Chefe do Poder Executivo. 

TiTuLO VI 

DO DESENVOLVIMENTO 

Art. 13. O desenvolvimento do servidor na Carreira· 'de Gestão 
Governamental ocorrerá mediante progressão c promoção. 

§ I ' Progressão é a passagem do servidor de um nível a outro 
imediatamente superior dentro da mesma classe e cargo da Carreira, desde que 
cumprido o intersti,cio de dezoito meses sem que tenha ausência injustificada, ou 
sofrido penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores 
Estaduais. 

§ 2' Promoção é a passagem do servidor estável de uma classe para 
outra imediatamente superior , obedecidos aos critérios de avaliação de 
desempenho e cumprimento de adequado interstício. 

§ 3' Somente será concedida a primeira progressão após o 
cumprimento do estágio probatório c confirmação no cargo, assegurada, para esse 
fim, a contagem do tempo de serviço desde a posse do servidor e entrada em 
exercício. 

área de tecnologia da infonnação: para o Cargo de Técnico em lnformãtica; .-lrt. 1-4. A avaliação de desempenho para fms de promoção do 
111 - Certificado de Conclusão de Ensino Básico Completo: para 0 servidor na carreira levará em conta os critérios de assiduidade, pontualidade, 

cargo de Assistente Administrativo· capacidade de iniciativa e não ter o servidor sofrido punição estabelecida em 
' ttt1 processo adminis trativo disciplinar, excluída esta vedação quando decorridos 03 

!V- Certificado do I ' Ciclo do Ensino Básico (antigo fundamental):. (~ês) ~os apóg
5
o
1
trãns,

1
·to em julgado ~a dcci:f.~ e;" ;e tratando_ de penalidade de 

para o cargo de Auxiliar Admirústrativo, Arcas de Apoio à Gestão, Motorista Oficial, a vertencta, e cmco anos, no caso c pen a e e suspensao. 
Operador de Máquinas Pesadas e Auxiliar Operacional de Engenharia TÍTULO VII 

DA REMUNERAÇ.Ô:O Parágrafo urúco. Para o cargo de Analista de Tecnologia da 
Informação será exigido, ainda, certificado de conclusão de curso de pós· 
graduação em rúvel de especialização expedido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta i horas, nas áreas Art. 15. A remuneração dos cargos do Plano de Cargos, Carreiras e 
de ~ttuação exiJ(ida no edital do concurso oúblico (desenvolvimento e implantação . Salãrios instituídos por esta Lei é composta pelo vencimento básico, conforme 
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estabelecido no Anexo 11, acrescido das vantagens de natureza individual, já 
tncorporadas, bem como as demais, de caráter geral, e os adicionais previstos na 
Lei n' 0066, de 03 de maio de 1993. 

Parágrafo llnico. A fiXAção dos padrões de vencimento básico e dos 
demais componentes da remuneraçio doa servidores obedecem: 

I - a natureu., o grau de responsabilidade e a complexidade dos 
cargos componentes da carreira; 

11 - os requisitos para a investidura; 

111 - as pecuüaridades dos cargos. • 

TÍTVI.O'VW 

DO PR0611AMA DE C~ACITAÇÃO 

Art. 16. O Governo do Estado instituirá um programa de capacitação 
direcionado aoa servidorea que optarem pelo enquadràmento à disciplina dem Lei, 
nos cargos de que tratam oa incisos VI a X do art. 3', consoante aa regras 
estabelecidas no art. 21. 

Art. 17. O programa de capacitaÇI.o tem por objetivo disseminar aos 
demais órgãos e entidades do Poder ~ecutivo os padrões de qualidade e eficiência 
no atendimento individual e direto aos cidadãos e formar servidores capazes de 
participar de projetos que envolvam a melhoria doa procesaos, qualidade no 
serviço pllblico e geat.lo de pessoas. 

Art. 18. A participação no programa de capacitaçlo serâ condicio· 
nada á aprovação em processo ae.Jetivo interno. 

§ I ' A seleção e o processo de capacitação ocorrerão sob coordenação 
e execução da Secretaria de Estado da Administração e da Escola de 
Administração Pública do Amapá. , 

§ 2' Após a participação no programa de capacitação, os servidores 
serão lotados nos ôrgAoa e entidades de interesse da administração estadual. 

Art. 19. Fica.atribuida aos servidores participantes do Programa de 
Capacitação a Gratili~çào de Desempenho de Atividade instituída pela Lei n' 
0639, de 14 de dezembro de 2001, consoante as regras nela prescritas. 

TÍTULO IX 

DA &AATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVItMDE DE 6ESTÃO 

Art. ZO. Fica criada a Gratificaçlo de Desempenho de Atividade de 
Gest.lo - GDAO, devida no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o 
vencimento básico do respectivo padrio em que se encontrar o servidor. 

§ 1' A GDAG será devida exclusivamente ao~ servidores ocupantes 
dos cargos de Analista de Planejamento e Orçamento, Analista de Finanças e 
Controle, Analista Administrativo, Analista de Tecnologia da Informação e Técnico 
em Informática, no exerclcio das respectivas atribuições definidas no art. 4', 
inclusive aos optantes que participem com ·aproveitamento de programa de 
formação ministrado sob a coordenação da Escola de AdministraÇI.o Pública do 
Amapá. 

§ 2' Durante a freqOéncia no programa de formação, os servidores 
optantes terão direito a GDAG no percentual de 15% (quinze por cento) do 
vencimento básico do respectivo padrão. 

TÍTVlO X 

t>A IMPLANTAÇÃO DO QVAbiiO DE PESSOAL 

Art. 21. t facultado aos servidores estaduais efetivos regidos pela Lei 
n" 0618, de 17 de julho de 2001, o direito à opção pelo enquadramento no Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários inatituld~ por esta Lei, desde.que preencham os 
seguintes requisitos: 

I - para os cargos Analista de Planejamento e Orçamento, Analista de 
Finanças e Controle e Analista administrativo: Qll.e já sejam ocupantes de cargos 
de administrador, assistente social, bibliotécário, contador, economista, 
estaUstico, produtor cultural, secretário executivo, ~iólogo, ~ico em assuntos 
culturais, têcnico em comunicação social, técnico em turismo e técnico em 
treinamento, pertencentes no Grupo Administrativo, subgrupo nlvel superior, no 
atual regime; 

11 - para o cargo de Analista de Tecnologia da Informaçáo: que jã 
sejam ocupantes de cargo efetivo de: Analista de Siatemu, pertencente ao Grupo 
Administrativo, subgrupo nlvel euperior, no atual regime, e possuam certificado de 
curso de pós-graduaçio em nivel de especialização expedido por instituição 
reconhecido pelo Miniattrio da Educação de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) 
horas, em, pelo menos, uma das áreaa: desenvolvimento e implantaÇão de 
sistemas informatizados, redes de computadores, banco de dados, internet e 
suporte; 

lll - para o cargo de Técnico em Informática: que já sejam ocupantes 
de cargos de Digitador e Perfurador, Programador, Operador de Computação e 
Operador de Audio e Transmissor, pertencentes ao Grupo Administrativo, 
subgrupo nlvel médio, no atual regime; 

IV - para o cargo de Assistente Administrativo: que já sejam 
ocupantes dos cargos de Datilógrafo, Agente Administrativo, Agente de 
Comunicação Social, Telefonista, Auxiliar Têcnico de Treinamento, Instrutor de 
Artes e Têcnico em Contabilidade, pertencentes ao Grupo Administrativo, 
subgrupo nível médio, no atual regime; 

V - para o ::argo de Auxiliar Administrativo - Apoio à OcstAo: que já 
sejam ocupantes dos cargos de Agente de Portaria, Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos - A - AOSD - A, Agente de Vigilância e Agente de Limpeza e 
Conservação, pertencentes ao Grupo Administrativo, subgrupo nivel básico, no 
atual regime; 

VI - para o cargo de Auxiliar Administrativo - Motori8ta Oficial: que jé. 
sejam ocupantes do cargo de Motorista de Veiculo Terrestre, pertencente ao Grupo 
Administrativo. subiUUpo nivel básico, no atual regime; 

VIl - para o cargo de Auxiliar Administrativo - Operador de Máquinas 
Pesadas: que jé. sejam ocupantes do cargo de Operador de Máquinas Pesadas, 
pertencente ao Grupo Administrativo, subgrupo nivel básico, no atual regime; 

VIII - para o cargo de Auxiliar Administrativo - Auxiliar Operacional 
de Engenharia: que já sejam ocupantes dos cargos de Artifice e de Awaliar 
Operacional de Engenharia, pertencentes ao Grupo Adm:inistrativo, subgrupo nivel 
bãsico, no atual regime. 

§ 1' Os servidores optantes deverão apresentar, ainda, Termo de 
Opção Irretratável, confonne modelo a ser divulgado pela Secretaria de Estado da 
Administração, no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado. 

§ 2' O enquadramento dos servidores optantes na carreira instituída 
por esta Lei far-sc-á mediante posicionamento no padrão que lhes assegure a 
contagem do tempo de serviço, desde a posse, para fms do inter&ticio previsto no § 
1• do seu art. 13. 

§ 3' Os servidores não optantes permanecerão regidos pela Lei n' 
0618, de 17 de julho de 2001. 

. Ar-t. 22 . Serão declarados extintos pelo Poder Executivo os cargos 
vagos decorrentes da opção de que trata o art. 21 d~sta Lei, todos previstos na Lei 
n' 0618. d~ 17 de julho de 200 1: . 

I - os cargos do Grupo AdmJnjstra~vo , subgrupo nivel superior de 
administrador, analista de sistema, assistente · social, bibliotecário contador, 
economista, estatístico, produtor cultural, ~cretário executivo, sociólogo, técnico 
em assuntos culturais, técnico em comunicação social, técnico em turismo e 
técnico em treinamento; , 

11 - os cargos do Grupo Administrativo, subgrupo nlvcl mtdio de 
J?igitador e Perfurador, Programador, Operador de Computação, Operado: de 
Audio e Transmissor, Datilógrafo, Agente Administrativo, Agente de Comunicação 
Social, Telefonista, Auxiliar Técnico de Treinamento, Instrutor de Artes e Técnico 
em Contabilidade; 

UI - os cargos do Grupo Administrativo, subgrupo nivel básico de 
Agente de Portaria, Awd.liar Operacional de Serviços Diversos - A • AOSD - A, 
Agente de Vigilância, Agente de Limpeza e Conservação, Motorista de Veiculo 
Terrestre, Artifice, Auxiliar Operacional de Engenbaria e Operador de Mé.quinas 
Pesadas. 

Art. 23 . Oa servidores regidos por esta Lei, inclusive os optantes, 
após o enquadramento, nao farilo jus à Gratificação de Atividade Administrativa 
instituída pela Lei n' 0976, de 03 de abril de 2006 e à vantagem de que trata a Lei 
n' 1.155, de 14 de dezembro de 2007. 

Parãgrafo único. e incompatfvel a percepção cumulativa da Grnti
ficaçlo de Desempenho de Atividade de Gestão com a GratificaçAo de Desempenho 
de Atividade de Auditoria criada pela Lei n' 0661, de 08 de abril de 2002. 

Art. 24. Fica institulda a Gratificação de Atividade de Assistência 
Juridica, devida aos servidores ocupantes do cargo efetivo de Advogado do 

subgrupo nivel superior do Orupo Administrativo de que trata a Lei n ' 0618, de 17 
de julho de: 200 I. 

Parágrafo único. A gratificação de que trata o coput deste artigo é 
fiXada em RS 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e sua percepção é incompatível 
com a vantagem institulda pela Lei n' 0976, de 03 de abril de 2006. 

Art. 25. O§ 1' e as alincas •a• e "b" do art. 8' da Lei n• 0639, de 14 
de dezembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"AIL.Jr. ..... ........................................ .............................. . 
§ 1' A gratificação será atribuída a todos os servidores, 
com exceção dos que exerçam cargo comissionado ou 
funçao gratificada, com valores fixos correspondentes às 
seguintes atividades: (NR). 

a) atividada de supervisão - valor mensal de R$ 794,00 
(setecentos c noventa e quatro reais). (NR) . 

b) atividade de atendimento e orientação ao público -
valor mensal de R$ 601,00 (aeiacentos e um reais). (NR). 

§ 2' ......................... ....... .................................. .......... .... • 
\ 

Art. 26. ApUcam·se aos servidores regidos por esta lei aa demais 
disposições da Lei n' 0066, de 03 de maio de 1993. 

Àrt. 27. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à 
conta das dotações consignadas no orçamento vigente. 

Art. 28. Esta Lei entra em virlor na data de sua oublicaçáo. 

Moc:ap6, 06 de Jane1 r o ~ 2009 

I M1t ( ~ 

.. 
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ANEXO I 

Quantitativo de Cargos 

... . :·=~··~~~=~?'Cargos ~\:. ~!.~:~:· .•. • J~, .. · ::i~ ...... :: · ,3~ .. ·u,:t·~ r '·.·-:· .. Quanticbsc 
Analist~ de Pl~c;jamcnt;;-ê O~~ento .• - 50 . 

1----=~Analista de Finanças c Controle . . 50 
Analista Administrativo 50 

Analista de_ Tecnologia da Informação _,:50,_ _ _ 4 
Técnico em Informática ISO 

·Assistente Administrativo 7.::!50~----1 
---,A-uxil-:-:.:-iar-=A':'dnuru""· : s trativo - AJ>2io à GestÃo S50 

Auxiliar Administrativo- Motorista Oficial 50_ 
Auxiliar Administrativo- Operador de Máq\linas Pesadas 09 

Auxiliar Administrativo - Auxiliar' Operacional de 11 
-----~En_gel}ho:=an,_,·"'-a ____ _ 

_ ____ T~OTA~L~--------

ANEXO II 
Tabelas de Vencimentos 

Anolista de Plont.j41Mnto t. Orçomt.nto. Anolista de Finanças t. Controlt. e Analista 
administrativo c Analista de Tecnologia do Informoçõ:o . . 

Técnico em Inform6tica e Assistt.nte Administrativo 

· Auxiliar Administrativo 
Áreas de Apoio à Gestão. Motorista Oficial . Operador de Móqulnos Pesados e 

Auxiliar Operacional de Engenharia 

LEI N° 1.297 DE 06 DE JANEIRO DE Z009 

' 

Dispõe sobre a remuneroçõ:o dos 
scrvidorcs do Policia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar do Quadro de 
Pessoal Militar do Enodo do Amapá . 

O GOVERNADOR DO EST~OO ôO AMAPÁ, 

Faço saber que o ASSt.mbléio Legislativo do Estado do Amop<Í 
aprovou e eu, nos temos do ort. 107 da Constituição Estadual. sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Ficam instituídos os subsídios devidos aos servidores da 
Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Quadro de Pessoal Militar 
do Estado do Amapá, na forma do Anexo desta Lei. 

Art. Z° Ficam revogados o inciso I e o Parágrafo único do art. 2' 
da Lei n' 1.124, de OI de outubro de 2007. · 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

ANEXO 

.-- . - ··-

POSTO/GRADUAÇAO SUBSÍDIO 

t-- -- - --
CQ~ONEL 8:25~ 

TENENTE-CORONEL 7.793,56 

MAJOR 6.786 ,79 

CAPITAO_ 5.626,0_~ 

~·T~NENTE -
5.021,30 

1--- -
2°TENENTE .. 4 .645,20 

1-
ASPIR.Al'ITE 4.118,68 

ALUNO-OFICIAL 2.941 ,15 
-

SUBTt<;NENTE - 4.094 ,42 

t• SARGENTO 3.552,63 
-

2" SARGENTO 1-
3.175,07 

3' SARGENTO 2 .654,6~-
' 2.049,59 CABO 

c-- - -
SOLDADO 1.871~ 

'- _ALUNO-SOLDADO . 1.144,76 

Macapá, 06 de janeiro de 2009 
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DECRETO N° 0031 DE 06 DE JANEIRO DE 2009 

-
DECRETO N° 0030 DE 06 DE J AN EIRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. mctso XXV. da ConsUtUiç:lo do E>tado do 
Amapá, c tendo em \OSta o conudo no Ofício n° 003/09-SED6. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atnbutçóes 
que lhe são eonfcndas pelo art. 119. mctso XXV. dn ConstJtUIÇiio do Est.1do do 
Amapá, c tendo em VISta o cont1do no Ofício n° OOI/SE6CPI . 

R E SOLVE: 
RE S O L V E : 

Designar Ano CriSt ina Va.scancelos Bezen-a, Chefe da Divis~o de 
Auditoria Operacional, para exercer, acumulativwncnte e em subsututçao, o 
cargo de Auditor-Geral do Estado do Amapá, durante as férias da utular, no 
pcrlodo de 05/01 a 23/01/09. 

Autorizar Alberto Puclro Góes, Secretário Espcctal da 
Covemadona, Coordenação Pol!tica e lnstituciona.l, para VIajar da sede de 
suas atributçOes, Macopci-AP, até a cidade do Rio de J QIM!iro, a fim de 
paructpar de rcunlllo no Sede do Banco Nacloool de Desenvolvimento Econômico 
c S ocial - BNDES, nos dias 08 c 09/01/2009. 

Mcu:cpó, 06 de jane i ro de 2009 Moeopci. 06 de janeiro dc2009 

Secretarias Extraordinárias 1 
- -- - ----.. 

~nvolvimento da l~tu~a)) 
Odival Monterrrozo Leite J 

PORTA R I A N" 010/08- SEDEIAP 

O Secret:lno Eopecial de Oesenvolvmen!o 
EconOmteo do Estado do Amapá, no uso das atnbU1ÇOes 
que lhe alo confelidas pelo Decreto n" 1441 de 02 de 
JunhO de 2004 e lelldo em vista o teor do Decreto n" 3090 
de 26 de JUI>o de 2007 

RESOLVE: 

Autonzar tomar sem efe.to. a por1ana de n• 
009106-SEOE de deslocamento do técnoeo JOSELITO 
SANTOS ABRANTES Assessor C6dtgo COS-3. da sede 
da suas atnbu•çOes de Maca~·AP atê a Cidade de Belém· 
PA. a fim de que possa parlic:.par de reuntOes de trabalho 
na SUOAM 111sando artculaçao de captaçao de recasos 
para o desenvolv•menlo de prOJetos de apotO ao Plano 
Amapá Produbvo, no perlodo do 26 de janetro a O 1 de 
fevere•ro de 2009 

De-se C ênc:.a, Pubhque·se e Cumpra-se 

GABINETE D~CRE:fiO ESPECIAL DE 
DESENVOLVIM~ E ON CO. em Maca~·AP 31 
G.. Oezembro de 2~"\.. 

. ~,, ~ 

f';.NTON/0 CARLOS DA SILVA FARIAS 
Socre~rlo E.soecl~l de Oosenvolvimento EconOmic~AP 

Órgãos Estratégicos de Execução 

~binete Ci'{il _ ~ 
~~s d;conceição Pere_!ra Góes da C~ta 

P OAT A • IA NO 104/08·GAUI 

R t ~O I V (I 

CHHIA OE GARINETf 

EXTRATO DO 11" Tf.RMO ADITIVO DO CONTRA'IO N' 
08712005· GABIICIVIL 
P4RTES: ESI8dn do Am.,. com 1 tr.tm·cn1tnoa do Clahtnetc do 
Governador. como eontrallllllc e EmprCSll J.C .\ Scrv1ç<>s 
E.spcx;iuli?.ados lida. como caroJIIda. 

CLÁl'SlLA PRIMFIRA - DA Fl)iDAMf,TAÇÃO U:GAl: 
A presente ahcroçlo contnltual cnconiJ'I fundamento no att.S7, tnCJ<o 
11. da l.el 8666193, e suas alteroçOes 

CLÁLSUU SECUNDA- DA Al TERACAO 
Pelo presente Termo Adltl\'0 fita alw.d& o CtMUII Tere<:1ra do 7' 
Termo Ad1t1VO, que pa>slri 1 "gorot com a segutntc redaçlo. 

Cl.ÁUSUU TERCETR~.- DA VTGEIKIA 
O prazo de v1gtncia de COI\TRATO ter' 101t10 o:rn 
0110112009 • 3t/1212009, com efictcta lesai •f''" a 
pubhcoçto tlu ltU e•U.W no Dtirio Oftelal ~o r,todo 
do Amapi 

Cl.Ál'SliLA TERCEIRA: 
l'em:ancccm malrcradas as dcrna1s d$u•ul., do contraro wg111ano ~ 
por ~lUt'm IMim, JUSl~ C conll'ltados. finna U J:fC~nl~ Ubli'U1nCnl0 
em 05 (CUltO! >tas de igual ICOt C [omu na prc.cnça dc JIW 

lc~ttmunhas 

Ter:no Adtu>o firmado po< I UII da Ccn<CIÇ.\) Pen:us Gots da Costa 
e Joelly Cnstma P1nhctro Amanl\fls 

~~~~~ Mil· , 
1\Ss<SS(>r Ttcn1<0- rNS~GASI!('.OV 

s• Ttrmo ·\dhr\lo 
Contrato n' 00712005 

Jl1S IIFIC\TIVA 

PariU! Estado ~o AtDaP' <•>mo Ccalrlllntt • J.C \ S.niços 
[sp«ialu.ad•" Lida. to1110 Conlnlada. 

Suhmcto a elc>ada COIISidcra<;lo dt Vossa Senhoril 1 

JU•IIflclll"> ob)CIIvando a pro~~ do relendo oor.uato. nos 
lerm<l> do Ali 57 III<ISO 11. p11a O pctlodo de 01/01'2009 • 
31 12/2009 

AS>Im em oo\tr.lncta I l.cl Compk:m<r.w n"HII.1000 !..:r 
Federal n• ~320164 c Lct n' ~ /At./93 dL<po>lo r» art S7 lnc1.1n 11. da 
le1 8661Y93. aacrada pcl., Lct> 8813.'f4. 9032N5. 9648198 c 
QS~ '99 <;olt<IIO 1 \'oua S.nhuna a rali-JCOÇl.l da f"C>Cni.C 
JU):IriCBCIVI e determmc wa ruhhuçlo 00 ~Àn!l Of&Cial dt., EsLJdc't 
para que produza seus dc1tos lcg11s 

EXTRA lO DO I' TF.RMO ADITIVO DO CO:On RATO :-.~ 
00512008-<;.\ BIICO\ 

Po\Rl ~-': t-.,lado do Amapt com a uucrYcmtm:ll dn (iabul('le ckr 
tn>•cma~"' t<'mO conlTSIMtc, e a PROUAP lmpr.-.a de 
Pr~-..amt.'11\o) c: Oados do AmapÁ. a1m0 Cl'lnlriltad .. 

CLÁtSI 'I.A PRI\11:.1RA- DO ~Ul1iD,Uif.!'«O l.EG•\t 
3 I·A presente attc~lo contratual encontra fundamcnro lesai no An 
24,1nciSO X'VI c art 57. 1nc1SO 11, da Lc1 8 666193. alterada pela.< l.ct> 
&8!3194. 9032195 9648198 e 9854"1'1 

CLt\,I;SlL\ SEGlrJ\DA: DA ALTERAÇAO 
2 l·l'elo prewtte Termo Ad1Uvo fico ali.Crado a Clausula Qlunra e 
CllliiSUia Onava do COI\trato onJIInal, paro comrattbiliw ao Pnncipto 
da Anualidade pmiStO pelo Ali. S7 dal.c1 n' I ~3 

WlJSULo\ OUlhlA- DA 
QRCM1 P• rÁRIA J: DO PRECO' 

DOTACÃQ 

S l·lu de>pesaS dccon'cmes com 1 c,,cçuça., deste contrato 
c~treflo a CO<IIA do Fonte de Roeu""' I O I, Pmgnuna dc 
Trabalho (}1122 001.2001 c Elemento de Despesa 3391 39. nn 
valor total de RS 15 359,28 (quuuc mtl. treuntos c Clnquerua c 
no~e reaiS c v1nte c 0110 centa~m.). sendo o \llor mtrU&I de RS 
I 279.94 (om m1l, dU2CtliOS c >CI.Cnla C IIO>C ICIIS C OOVCtltl e 
~uat10 «:ntavos), confonnc Nota de Empcnllo n' ---· 
<UJOI efeitO> fmancc11~1 ficam od.<triiOS a abcnura do 
~amento de 2009 

WIISl'l A OIT\\A; D.AJ:l(d:'<Jd 
8 1.0 pr111.0 ~- vtgtncll do contnto de-cra tntciar • ,..111 de 
Ol/0112009 • 31nlll009 podet~do w rrorrog:ul<> por tguat> < 
SUCCS'iJ\OS pe~. ate o hmttc: de 60 tses\CI"'tal me~. oce. 
termo< do :nmn li do 111 51 da Lct n' 8666193. CXliTI efic~t•a 
lcçal opOs a puhhca<;tn do .:u e>trato no 01atto Otic1al dn 
Estado do AmapA. l<nd<1 •meio c v.:nc1mento em d1liS de 
c).pedJtmc, devendo-se exclu•r o pnme1ro c ulCiusr o uJtJ.mo 
desJc que manudas as condJÇO.:. m• > •llllaJO'oU para 1 

o.lmtnJStraçi<• 

(I..ÁlSIIL.A TER< llllk 
J 1-Pennancc~m maheradas "'dcm11s cllttiuiO> do Conlrllo orog1nal 
E po< e<ramn ""''m. justos e conuatados, finn"'" •• rm<n:.: 
tnSIIUmcniO em 0~ (Ctn<O: VI .. de Igual (tO( C forma 11.1 prt ... nça de 
du&> tcsrcmunh .. 

rcrmo ACIIIVO firmado por l "" da COtiCCIÇio PciCir& Coes d2 ,.,.,.. 
c Ferrlllndo Ant6n1o ll~ra Mrne<•~ 

I" Trrmo .<\dlli•o 
Contnlo n• 00512008 

JlSTif'ICATIVA 

l'arl<l! l:.slldo do Amap' como CMtratanlt t PROD-'P. cmprtto 
dr pmcc.,.u'ltolo d• dados do 4maP', co111o <:ontntada 

Submeto 1 ekv•da con"tk.'floilo de Vo~.a Scn!tOI'II prtscr.te 
JUSIIfiCIII"a ObjCIIWMdo & protTO&IIÇio dO CO<IItaiO SUpllltiiÇIICJ<'IIado 

para o pcrlodo de 01/0112009 i 3111212009. 
Asstm em ott.e~lnc•• 1 l.c1 Complcmatrar n"IOinOOO. LCJ 

F c~ n' 4 320!64 c l.c1 n• 8 666193 d"'(lO!I<'I "o Art. Z4, InCISO XVI 
c an S7. 1neiso 11, da Lc1 1.666A3, alltflda pcl1> Lct< 3183/Q.I, 
903219S, 9648/98 e 9&54199, soltctto a Vuosa S.nhona a r111fiea<;ão 
desta JIIStlficattva e dctcrmiiiC sua publiuçlo no DtU!o OfiC4al dn 

.. 



... 
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Estado para que pmdu>n seus efeitos lesais. 

EXTRA TO DO CONTRA TO 1\' 00212009GABVGOV 

PARTES: Estado do Amap.à. por mtcnnédio do Gablntcr dt 
S<turuça las~tutlooal , como cnntrotuntc c c Emprw~ R N DA 
COSTA F. SOUSA· ME, como Concrntoda. 

CLÁl'SUlA PRIMEIRA- DO FU~DAMENTO LEGAL: 
I. I ·O presente contrato km por funda.mento lego! o disposto no Art . 

24, Inciso li d• Lei 8.666193, e suas altera<;ões. 

CLÁt:SliLA SEGUNDA- DO OB.n:TO: 
2.1 ·O presente Contrato tem por finolidlllle a prtstaçlo de s..-lços 
tspcdallz.ados tm maauttoçl o prcvcativa c corrttiu com 
rcposiçlo de pcços, nos apotclhos telefr.nicos e de fax. portõe.< 
automâticos c câmeras do circuito de monitoramento no Gabinete: do 
C.n>ernador e Rcsidtncia Oficial 

CLÁLSI!LA (}lAil.TA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
4. I· As dc:spc:sas decorrcnlcs do presbiÇAo de serviços espccializadM. 
objéto dest< <ontralo, correrlo à conta da prcvisao orçamcnttria 
llriundo dos rccursos alocados no Programa. cooformc de>erito 
ab~ixo: 

Progmma 04.122.0055.2111 . Elemento de Despesa 3390-39, fonte de 
recursos 101 . lJnidJdc Gcslora Gabioece do Coveroador I Gabinec< 
dt Segun nç.a lnstitudoul, valor global estimado de RS 6.960,00 
(seic; mil. novecentos c sessenta reais), sendo que: o valor mensal 
estimado, para 12 (dozt) me>cs, de RS ~.00 {quinhentos c oitenta 
reais), cujos efehos financeiros ficom adstiitos a abenura do 
orçamcnlo de 2009 

CLÁUSULA SETI~IA- DA VJGtNCLo\: 
7.1 • O prazo de vigencia será oontados terá inic1o em 01/0112009' 
31/ 12/2009. podendo ser prorrogado de acordo com a legislaçlo 
' 'igentc, com cfoc6cia legal após • publicaçlo do seu extrato do Ditrio 
Oficial do E.stodo. 

Conl!ato firrniiÔo pelo Ccl QO?M Braulio Rosru&i Gondim Cruz.t 
Raimundo Nl)l!Blo do Costa e Sousa. 

t;XTRATO DO I' TERMO Al>ITIVO no CO!'iTRATO N' 
00112008-GABI/COV 

PARTES: Estado do Amapa com a interveni~ncia do Gabinele do 
Governador. c;omo contraUU11<, e a Emprcsa S. P Pcrcirn Santos Ltda· 
ME, como Cuntr3t.'lda. 

CLÁliSU .A PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
1.1-A prtsentc altcraçilc1 corwratuol enconl!a fundamento no urt 57, 
inciso n, da Lei R~66193, alterod. pelas Le is 8883/94, 903VI5, 
9648198 e 9854199. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO: 
2.1 -Pelo presente Termo Aditi\'o fica alten~da a ClAusula Quinta c 
Clausula Oitava do Conl!ato original que passará a vigorar com a 
scguintc redaçao· 

Q.Ál.]!JLA OUCIITA DA DOTACÃQ 
ORÇA MEI!Tt\R!A; 
5.1-As despesas deconontcs deste Contnno correrão A coota do 

Programa de Trlbalho do Gabinete do Govemodor 
04.1 22.000!.2001, F.lcmcnto de Despesa. 3390.33, Fonte de 
Rooursos IOI no valor tocai estimado de RS 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais). sc:ndo o valor ini(aaJ 
L'>1ipulado em RS 40.000,00 (quarenta mil reais). Cujos cfcitus 
financeiros ficam adstritns a Abenura do Orçamento de 200Q. 

QÁI!SUI,A OITAVA- Q;\ EXECL<!'AO E VJCtNC L<\: 
8.1· O pl'llal cJe vigtlx'ia do ptcS4:ntc termo aditivo tert inicto 
em 01/0112009 até 31/12/2009. podendo ser prorrogado por 
iguais e succssi,os períodos, a!C 'o limite de 60 (sessenta) meses 
nos termos do inciso 11 do an 57 da Lei n' 8.666193, com 
cficiCJO legal "PÓS 1 publicação do seu exlnlto no Ditrio Oficial 
do r:stado do Amap.à. tendo início c vencimento em dill!l de 
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, 
desde que manttdas as cond1ções vantajosas para a 
odm1nistraçlo. 

CL4.USU.A TERCEIRA: 
3.1-Permancccm inaltemdas as doma&.• Cláusulas do ContraiO 
Onginário. E, por eslall:m justas c · ~dadas, firmam o presente 
Contrato em OS (c1noo) vias de rgual teor c forma. na presença de 02 
(duns) tcstemunh"" abaixo assinadas. 

Termo Aditi,·o firmado por Luis do Conceiçao Pereira Goés da Costa 
e Socono de Htima Marques P<reira 

JU!>TifiC:ATfV A 
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1• Tfrmo Aditivo 
Contrato n• 001n008 
Putcs: F.stadu du Am•p6 t omo Conlraltlntr t EmprtSI S 
Ptrtira Sanlos 1.'rOA.ME. como Contratada. 

Submeto a eiC\'IIÔa considtrnçAo de Vossa Senhoria a presente 
justi fica~in Õbjctivando a prorrogaç&> do contlato supramenc1onado. 
para o periodo de 01 /0112009 a 3111212fl011 

Ass im tm observância a Ler Comrlementár n' l0t.'2000. l.c• 
fcdcrol n' 4.320/64 c Lei n' 8.666193 disposto no !lll 57 Inciso 11, du 
Lei 8666/93, llitcrada pelas Leis 8883194, 9032195. 9648/98 c 
9854199, solicito a Vossa Senhorio a rntifoeoç.lo desta JUSUiicativa c 
detem1ine sua pubhcaç.lo no Diário Qficiol do E•tado r= que 
produza seus efeitos legais 

~CATIVA N• 001/2009- DGPC 

PROCESSO: 28820.000002/2009-DGPC. 
ASSUNI'O; Dispensa de Udtação. 
UNIDADE: Delegaáa Ci@rai de Policia Civil. 
OBJETO: ContrataçJo Emergencial de Empresa visando o 
fomedmen!D de passagens aéreas para a DGPC. 
ADlUOICADO; C. A. lfÃO FQRO- ME. 
FUNDAHEKTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso N da 1..et .,o 
8.666(93 e a~erações posteriores. 
VALOR MENSAL: R$ I:..UliMil&fllYin 

Justl~ a a • de Udtação e a 
conseqoente contratação da empr . A. l.fÃO FORO · ME, 
devido à situaçlo fática lipJflca- na hipótese legal r>"e-iista 
para a dispensa de I.Jdtaçllo, conforme se venftca peLa leitura do 
art. 24, N , da Lei no 8.666(93, in W!rbls: 

•Art. :U. t ~ ellcitJ#çSo: ": 

lV·--de~eouw 
Q/e~ /lfÍJII/c4 quMidc ~~de 
llllmdimt1nlo de lltwç6D que !*A «MMofur ,nJulzo 

-~·~·~-.... ~ ~ 11 oul1'o$ boiM, públkol ou 
PMtlall._, e -..m. J»r11 ()$ bMs ~ eo 
llblndl-.t» de s/tueçiD ~ ou alem/IDse 11 

,.,. - /IMCfl/a de -- 11 ~ - pti$Uifl 6er 
aNJdulde$ 1111 prazo múlmo de JIIO (cenl:tJ e oltenã) 
dles c:onsecutii!O$ e lnint:errvptrw, crmtM/os de 
~ de ~ 9'1 C61M111dede. _.., • 
~- resp«:t/ttw contntflls' 

A contratação de forma direta, por um 
período de 30 (b1nta) dias, justifica-se em razlo de inúmeras 
soiótaQ5es do 'lltula<es e Diretaes de lklidades Poftciais, bem 
como, da própria Justlc;a, foram protocoladas na DGI'C 
solicitando Ul'9f!lltes provídêndas quanto ao recãmbiamento de 
presos de justiça, trazidos de outros Estados para julgameo!D 
nesta Capital, além do cumprimo;nto de mandados de busa~ e 
apreensão de vefculos portanm, ~-$!! como plenamenb! 
adequada a contrataçlo emergencial vísar>do a aquisição de 
passagens aéreas, eis que o decuso de tetnpO necessário para a 
adoção de j)I'C)Cildlmento licitatório normal par.! a solução destes 
problemas ~na ~ adoção imediata das medidas 
Indlspensá-Jés para evitar danos maiores ao ~ic;os afetos a 
estas unidades polldals. 

A llOlltll Assessoc1a .lllrldica da Delegada 
Geral de Polida Ovl, eJnitindo PftCI!I' fa'ICI'ável à contratação 
direta da empresa C. A. LEÃO FORO • ME, OWJ NO 
0'1.750.115/0001·54, manifestou-se pela dispensa lldtatória, 
pois existe grande demanda na Odegada Geral de Polida, tanto 
nos servlc;os adminlsb'allvos como para ações poidais, coroo se 
constata pelos documentos autuados no ?rocesso em tt!la, 
justificando-se plenament~ a contratação emergencial, em 
condições Idênticas àquelas previstas na licitação anterior, 
enfatizando que a referida rontratação deverá obedecer ao 

prazo de 30 (trinta) dLas, em lllrtude do ~o j)l'esendal estará 
conendo paralelo, a ftm de que não cause prejuizos a 
administração. 

Assim, satisfeitos os requisitos l1!9<1iS, com 
fu lcro no Art. 24, Inciso N, da Lei Federal 8.666/93 e suas 
a1tera<;ões posteriores, e atendeOOo à exigência do Art. 26 do 
mesmo diploma legal, submetemos a presente Justlficaliva ao 
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Secretarias de Estado u 

(Administração 

Wellngton de Carvalho Campos 

PORTARIA N·OOOJ /2009. 8EAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do Amapá, no 
u so das atribuições que lhe foram confcridWJ pelos 
Decretos n ' s. 1497, de 16/10/ 92 e 0148, de 23/01/98 e 
lendo em vista que a Conússão de Processo Administrativo 
Disciplinar não teve condições de concluir os seus 
trabalhos no prazo inicial, por mouvos justificados no 
Memo n•. 001/ 2009· CPAD08/CA/SEAD. 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por mais 60 (sessent a) 
dias , os termos da Portaria 1020/008 , circulada no D.O.E. 
de 14/ 11/ 2008, paro a cond usllo dos trabalhos da 
COMISSÁO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR, institulda para apurar os indlcios 
presentes no processo Protocolo Geral n• 2008/63101, 
conforme o que estabelece o Art . 168, caput. da Lei 
066/ 1.993. 

Macapã· AP,O b dej'C\,V\t-1~ de 2009 . 

... moro.n.W~.-
& eretA rio dt Estado da Admioistraçlo 

!(Cultura ) 
João Alcindo Costa Milhomem 

PORTARIA N• 115/20011- SECU LT 

O Secretário de Estado da Cultunt do 
Amapá/SECULT, no uso de suas atribuições legais 
que lbc sào conferidas pc.l a Lei n•. 1073 em seu 
artigo 9•, inciso XVUI, seção n, anel O! lX. X c 
Decreto o•. 1089 de 02 de abril de 2007. 

R ES OLVE; 

Autoriz.'ll' o deslocamento ct> servidor 
RÔMULO MENDES SOARES, Motorista 
OficiaVGAB/SECULT, código CDI-2, da sede de suas 
alTibuiçOes em Macapá - AP até o municlpio 
Tanarugalzinho - AP. com a finalidade de acompanhar 
o Assessor Juridico desta SECUL T, no dia 2ó de 
novembro de 2008. 

n ê-se ciência, registre-se e publique-se. 
Macapá (AP), 26 de no,-cmbro de 2008. 

JOÃo ALcJh'C:'á.~:~~oMEM 
Secretário de Estado da C ulfura 

(Saúde 

Pedro Paulo Dias de Carvalho 

Excelent!sslmo SenhOr Delegado Geral de Policia Civil, para PORTARIA N° 1097/ 0S·SESA 
efeito de homologaç3o, e posterior publicação no Diário Oftdal • 
do Estado, a ftm de produzir os efeitos legais. _A SECRETÁRIA . DE SAUDE - ADJUKTA - ÁREA DE 

GESTÃO EM SAUDE, no uso de suas atribuições que lhe são 
Macapá-AP, 02 de janeiro de 2009. conferidas pelo Decreto no 0328, de 18.02.2008 e Portaria n° 

ED llOADf 

669/07-SESA, de 30.10.2007 e considerando o que a msta do 
Prot. Geral n• 2008/68024; 

DGPC RESOLVE: 
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Designar o servidor DOUGLAS MORAES DA COSTA -
Coordenador de Assistência FarmacêOOca - CDS-3, a se 
deslocar da sede de suas atividades - Macapá-Ap, are a Odade 
de Brasl1ia - DF, com obJetiVO de partlopar do Encontro 
Nacional de Coordenadores de Controle do Tabagismo, nos dias 
09 e 10.12.2008. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/ SESA· em Macapá-Ap, OI de 
dezembro de 2008. 

~-~ 
~~~DUARTE BIONDI 
Secretária de Saúde - Adjunta 
kea de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 1098/08-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE/ADJUNTA- ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso de suas abib\JiçlSes que lhe ~conferidas 
pelo Decreto no 3780, de 19.09.2007 e Portana n" 669/07-
SESA. de 30.10.2007 e; con51derando o que consta do Prot. 
Geral rf' 2008/6n98; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores MÁRIO PASSOS REJS 
- Agente de Saúde Pública, RONALDO DE ALMEJDA SOUZA, 
EJESUEL UMA PEREJRA e BENEDITO RAIMUNDO DOS SANTOS 
CALDAS - Guarda de Endemias, da sede de suas atividades -
Ferreira Gomes, até o Munldplo de OiapoQue, objetivando 
realizarem $de controle ~ malária e dengue, no período de 
10 a 22.11.2008. 

PORTARlA N° 1099 / 08-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Deaeto n° 3722, de 
18.09.2007 e, considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2008/67774, 

- Considerando a Lei no 1.033/06, de 21.07.06, alterada pela 
lei n• 1.081, de 16.04.2007, que Instituiu o Ftlndo 
Rotaijvo dos Estabelecimentos de Saúde da Rede 
Assistencial do Interior e da capital do Estado, com 
objetivo de atender despesas de rusteiO; 

RESOLVE: 

Art. 1 o - São fixados os valores do Fundo Rotativo, de que 
trata a Lei n• 1.081, de 16 de abril de 2007, para o 1° 
quadrimestre do corrente exercido, na forma do disposto na 
tabela abaixo: 

HOSPITAL 3390- 3390 3390- TOTAL 
30 -39 36 

HOSPITAL DA R$ R$ 
MULHER "MAE so.ooo,o 50.000,0 
LUZIA• o o 

TOTAL R$ 
50.000, 

00 

Art. 2• - Os recursos serão empenhados na ~ 
Orçamentária 2329, Fonte 0.107. 

PORTARIA N• 1100/08-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA - ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE, no uso de suas atribuic;ões que lhe slio 
conferidas pelo Decreto n° 0328, de 18.02.2008 e Portaria n• 
669/07-SESA, de 30.10.2007 e considerando o que consta do 
Prol. Geral n• 2008/ 69019; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor EUELSON MORAES 
MARQUES - Chefe da Unidade de Informática - COS-I, da sede 
de suas atividades - Macapá-Ap, até o M~ de calçoene, 
objetivando anaVsar a VIabilidade técnica, bem como 
equlpam!!nt05 e materiais necessários para atender a SOiidtaÇlio 
do Memo n• 093/08-UMSC, no periodo de 27 a 29.11.2008. 
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GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 01 de Art. 20- Os reaJrsos serão empemados na Ação Orçamentária 
dezembro de 2008. 2329, Fonte 0.101. 

~ -~--
OI'f:üDI\"t rTOJS.nCE't'"à DUARTE BIONDI 
Secret.ána de Saúde - AdJUnta 
Área de Gestllo em Saúde 

PORTARIA N• 1101/08-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA - ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE, no uso de suas atnbuoções que lhe slio 
contendas pelo Deaeto no 0328, de 18.02.2(108 e Portana n° 
669/07-SESA, de 30.10.2007 e conSiderando o que consta do 
Prol. Geral n• 2008/67885; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamenlo do semdor EUGIANE SOARES 
NETO - Técnica em Enfe~. da sede de suas ab'lldades
Semi do Navio, are Macapá-Ap, objetivando participar do Curso 
de Formação de Codlfocadores em causas Básicas de 
Mortl!llldade- SIM, no período de 30.09 a 02. 10.2008. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/ SESA: em Macapá-Ap, OI de 
dezembro de 2008. 

~ 
E-C"~~ARTE BIONDI 

Saúde - Ad)Uflta 
kea de GestAo em Saú:le 

PORTARIA NO 1102 / 08-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são confetídas pelo Decreto no 3722, de 
18.09.2007 e, considerando o que consta do Prol. Geral no 
2008/69781; 

- Considerando a lei n° 1.033/06, de 21 de julho de 2006, 
alterada pela Lei no 1.081/07, de 16 de abnl de 2007, que 
lnsUt\iu o Fundo RotaUvo dos Estabelecimentos de Saúde da 
Rede Assistencial do Interior e capital do Estado, com objetivo 
de atender despesas de custeio; 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Nomear os servidores CARLOS MARCO SANTOS 
GALAN e FÁBIO SILVA GÓES, a movimentarem 
solidariamente a conta corrente em favOI' do Fundo Estadual de 
Saúde/ SESA - Hospital de Oinlcas "Dr. Alberto uma· - Fundo 
Rotathlo. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas dever3o ser executaclas 
conforme define a Lei n• 1.081/07, de 16.04.2007. 

Art. 2• - AGl revogada a Portaria n° 13S/08·SESA, de 
27.0S.2008, po.bllcada no DOE n• -1267, de 13.06.'2008. 

Art. 3• - A presente portaria entra em vigor na data de 
assinatura 

GABINETE DO SEC 
dezetroro de 2008. 

PORTARIA N° 1103/08-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atríbuições que lhe são contendas pelo Deaeto n• 3722, de 
18.09.2007 e, ~ando o que c:onsta do Prot. Geral n• 
2008/682SO, 

- Consider1ndO a Lei rf' U l33/06, ele 21.07.06, llterlâi PIÃ 
Lei rf' 1.(.,1, ele 16.01.2007, que Instituiu o fUldo llotaiMl dos 
Estabeledmentos ele Saúde da Rede Assistendal do lntl!rior e 
da cavMI do Estado, com objethlo de atender despesas de 
custeio; 

RESOLVE: 

A.-t. 1 o - S3o fixados 05 valores do Fundo Rota!No, de que 
trata a Lei n• 1.081, de 16 de abnl de 2007, para o 1° 
quildrimestre do <Xlf1'ente execdcio, na forma do d1sposto na 
tabela abaiXo: 

HOSPITAL 3390- 3390- 3390- TOTAL 
30 3!1 36 

'fet-ll'RO --DE R$ R$ R$ R$ 
REFE~CIA 4.000,0 4.000,0 2.000,00 10.000,0 
EM DOENÇAS o o o 
TROPICAIS 

TOTAL R$ 

,___ 
• 10.000, 
j __ oo __ 

GABINETE DO SE 

dedezlde2 

Or. PEDR P U 
SecretMo ( 

PORTARIA N° 1104 / 08-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA I ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE, no uso de suas atnbuiÇões 
que lhe são contendas pelo Decreto n° 032.8, de 
18.02.2008 e portana n° 669/07-SESA. de 
30.10.2007 e; considerando o que constl do prot. 
Geral n• 2008/70047; 

RESOLVE: 

Designar as servidoras TEREZA ALBUQUERQUE DE CASTRO -
Responsável por Gh.Jpo de AtiVIdades de Nível III - CDI-3 e 
EDMILSAN BRITO GOMES GONÇALVES- Secretária Executiva
CDI-2, a se deslocarem da sede de suas atividades - Macapá
Ap até a adade de Bra511ia -DF, com objetivo de partidparem 
do• Seminário da Ouvtdocia do sus da Regl3o Norte, no periodo 
ae 08 a 11. 12.2008. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: Macapâ-Ap, 02 de 

dez~. 

D~AS ~ARTE BIONDI 
Secretána de Saúde - Adjunta 
~rea de Gestão em saúde _ 

PORTARIA NO 110S/ 08-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA - ÁREA DE 
GESTAO EM SAÚDE, no uso de suas atr1bl.ições que l'le slio 
conferidas pelo Deaeto n• 0328, de 18.02.2008 e Portaria n• 
669/07-SESA, de 30.10.2007 e considerando o que consta do 
Prot. Geral n• 2008/68152; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores MARIA AUREUANA 
SAMPAIO DOS SANTOS - Enfermeira, MAROUA FERREJRA DE 
CARVAlHO DOS SANTOS e ZIDETE DIAS COELHO - AOSD, 
IOLANOA LÚCIA GONÇALVES BASTOS - Chefe de Controle de 
Doenças Jrrnmprevenívels - CDI-2, NILTON NUNES BARBOSA 
- motor1sta, da sede de suas atividades - Macap3-Ap, até 05 
Municípios de Vitória do Jari e Laranjal do Jari, objetivando 
realizarem supervisão em salas de vacinas e monitoramento da 
campanha de vacinação contra rubéola, no periodo de 02 a 
08.t l.2008. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/ SESA: em Macapá-Ap, 02 de 
dezembro de 2008. 

PORTARIA N• 1106/ 08-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA - ÁREA DE 
GEST lo EM SAÚDE, no uso de suas otríbuições que lhe são 
oonferidas pelo Decreto rf' 0328, de 18.02.2008 e Portaria no 
669/07-SESA. de l0.10.2007 e considerillldo o que consta do 
Prot. Geral n• 2008168146; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores MARIA SUEU OINIZ 
NERJS ISIDORO - Chefe do Monitoramento Matemo Infantil, 
Adolescente e Saúde Oral - CD!-2, LEIUAN HAGE DOS SANTOS 
- Chefe do Monitoramento de Doenças Crônico Degenerativas -
CDI-2, NILTON NUNES BARBOSA- motorista, da sede de suas 
atividades - Macapá-Ap, até os MunidPIOS de ltaubal e Cutias, 
objetivando realizarem rnonltDramento da campanha de 
vadnaçOO contra rubéola, no período de 20 a 23.10.2008. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/ SESA: em Macapá-Ap, 02 de 
dezembro de 2008. 

~ ~2EBIONDI 
Secretária ele Saúde - Adjl.rltil 
Área de GestAo em Saúde 



Maca á 06.01 .2009 

PORTARIA No 1107/0B·SESA 

A SECRfTÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA - ÁREA DE 
GESTAO EM SAÚDE, no uso de suas atribuições Que lhe são 
conferidas pelo Decreto no 0328, de 18.02.2008 e Portaria no 
669/07-SéSA, de 30.10.2007 e considerando o que consta do 
Prol Geral n• 2008/68019; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da servidora FLÁVIA MAIA CAMPOS 
• Enfermeira, da sede de suas atividades - Macapá-Ap, até a 
Cidade do Rio de Janeiro - RJ, objeUvando partidpar do XI 
Congresso ~lelro de Controle de lnfe~ao e Epidemiologia 
Hospitalar, no período de 19 a 24.11.2008. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 02 de 
dezembro de 2008. 

PORTARIA ~o 1108 /08-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo De<:reto no 3722, de 
18.09.2007 e, considerando o que consta do Prot. Geral no 
2008/65861, 

- Considerando a Lei n° 1.033/06, de 21.07.06, alterada pela 
l ei no 1.081, ele 16.G4.2007, que instituiu o Fundo· R~Ii\io dos 
Estabelecimentos de Saúde da Rede Assistencial do Interior e 
da Capital do Estado, com objetjvo ele atender despesas de 
rusteio; • 

RESOLVE: 

Art. 1 o • São Oxados os valores do Fundo Rotali\io, de que trata 
a Lei no 1.081, de 16 de abril de 2007, para o 10 quadrimestre 
do corrente exercício, na forma do disposto na tabela abaixo: 

HOSPITAL 3390- 3390-39 3390- TOTAL 

ftiosPITAL 
30 36 
R$ R$ - R$ 

ESTADUAL oe 90.000, 30.000,00 120.00 
SANTANA 00 000 

TOTAL R$ 
120.0 
0000 -

Art. 2" - Os recursos ser3o empenhados na Ação Orçamentária 
2329, Fonte 0.101. 

Art. 3° - Esta Portar1a entra em vigor na data de assinatura. 

PORTARIA NO 1109/0S·SESA 

A SECRfTÁRJA DE SAÚDI! -ADJUNTA/ ÁREA DE GESTÃO 
• EM SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 

pelo Decreto no 0328, de 18.02.2008 e Portaria nO 669/07-
SESA, de 30.10.2007, e considerando o que consta do Prot. 
Geral no 2008/70007, 

RESOLVE: 

Relatar, a seMdota JOCICLEIOE SOUZA DA SILVA - AUlCiliar de 
Enfermagem, lotada no Hospital Estadual de Laranjal do Jari, 

- para desempenhar suas allvidades fundonals na Unidade Mista 
de Saúde de Tartarugalzinho, à contar de 01.12.2008. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 02 de 
dezembro de 2008. 

~--:::? .... 
Sea-elária Saúde - Adjun:a 
Area de Gestao em Saúde 

PORTARIA NO 1110 /OS·SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA/ ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso de suas atrlbulç~s que lhe sao conferidas 
pelo Decreto no 0328, de 18.02.2008 e Portaria n• 0669{07- . 
SESA, de J0.10.2007 e; c.mslderando o que consta elo Prot. 
Geral n• 2008/70134; 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESOLVE: 

Art. 1° - Instituir e nomear os técnicos relacionados abaixo, 
para que, sob a Presidência da Pr1meir~; constitufrem à 
Comissllo Técnca com a atrlllulçJo especifica de avaliar os 
processos de enquadramento dos seNidores, que possuem 
Qualificação Profissional, comprovada e em Consonânda com o 
Art. 2•, Inciso IX e Art. 34, Inciso V, Parágrafos 1, 2 e 3, 
conforme Lei n• 1.059, de 29 de dezembro de 2006: 

Heralda Palmerim Costa - UDP/SESA 
Tereza Cristina França Almeida -Assistente Social 
José Natanael Gama dos Santos - Téi:. Em 
Enfermagem 
Alessandra Vllhen~ Barbosa Nunes Ag. 
Administrativo 

Art. 20 - A referida comissão ter.! o prazo de trinta {JO) dias, à 
contar da data de publicação no Dlálio Oficial do Estado, para 
condus~o dos trabalhos devendo ser prorrogado. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/ SESA: em Macapá-Ap, 02 de 
dezembro de 2008. 

~~ ~,· 
.,.;~~UARTE BIONDI 
Secretiria de Saúde - Adjunta 
~ de Gestão em Saúde 

PORTARIA NO 1147/08-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA - ÁREA DE 
GESTAD EM SAÚDE, no uso ele suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 0328, de 18.02.2008 e Portaria no 
669/07-SESA, de 30.10.2007 e considerando o que consta oo 
Prot. Geral n• 2008/73985; 

RESOLVE: 

Designar a. servidora JACIRfNE ALENCAR DE SOUSA - Gerente 
de Subgrupo de Atividades do Apolo Administrativo à Comissão 
Permanente de UdtaçJo - CDS-1, pata em substitui~o e 
acumulativarnente, responder pelo Cargo em <:;omissão ele 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - cos-2, 
dt.r.~nte o impedimento da respectiva titular, em gozo ele férias 
regulamentares, no período de 18.12.2008 à 09.01.2009. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SfSA: em Macapá-Ap, 17 de 
dezembro de 2008: 

1 :=:::> 
~E DAS'NE'OBDÕifttTE BIONDI 
Secretária de Saúde - Adjunta 
Area de ~o em Saúde 

(Pian~jarriento, Qrça~~nt~. ~_tes~l:f:@ 
Haroldo VItor de Azevedo Santos 

EXT11ATO DO CONT11ATO N. • 011108-SEPLAN. 

INSTRUMENTO/PARTES: O Governo ~o Estado do Amapã : 
GEA, como CONTRATANTE. allavés da Secretaria de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Tesouro • a &mprliSa System 
Informática Ltda - EEP, como CONTRA TAOA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: 
Obriga-se a CONTRA T AOA por força deste instnmento. a 
execuçao de serviços de engenharia destinado a implantaçao 
de Rede de Oados/Voz dedicada para o sistema de informauca. 
no PrédiO-sede e Anexo da Secretaria de Estaclo do 
Planejamento, Orçamento e Tesooro- SEPLAN do Amapã, de 
conformidade com o projeto, especi~s e determlnaçOee 
que Integram o Edital, seus anexos e as prÓpostas da 
contratada: 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os setviços dever3o atender ás 
normas, especlncaçoes e métodos da ABNT (Associaçao 
Bráslleira de Normas Técnicas). 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO VALOR, OOS RECURSOS E 
DO REAJUSTAMENTO: O presente contrato tem seu valor em 
RS 289.200,00(duzentos e oitenta e nove mil e duzeniDs reais) 
de conformidade oom a planilha de preços da CONTRA T AOA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica expressamente estabelecido 
que os preços ~tos pela CONTRATADA. incluem todos os 
custos diretos e lndltetos requeridos para execuçao dos 
serviços. previstos na Cláusula Primeira deste instrumento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Para pagamento dos serviÇt>s 
decorrentes deste contrato os recursos orçamentários sao os 
consignados no Orçamento do Governo do Estado do Amapá, 
para o exercido de 2odl!. a cargo da Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Tesouro - SEPLAN. Programa: 
Gestao Eficiente e Transparente. Açao: Gestao da lnfonnaçao 
e da Tecnologia da lnformaçao, Fonte 0101 - Transferência da 
Unlao, Elemento de Despesa: 3390-39 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Juridica. Nota de Empenho n• 
200BNEOOOt091de 1511212008. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: • Os preços serao lixos e 
lrreajustâveis. 

CLÀUSULA Dt;:CIMA QUARTA - DA VIGêNCIA: O presente 
contrato de prestaçao de serlllços ter:. vigência a partir da data 
de sua IIS$ínalvra at6 90 (noventa) dias consecutivos. apOs a 
ordem inicial de serviÇt>. 

OATA DA ASSINATURA: 1511212008. 

SIGNATÁRIOS: HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS, 
Secretário de Estado do Planejamento Orçamento e Tesouro. 
EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS. System lnfonnatica, 

(Mobilização Social 

M.arllla Brito Xavier Góes 

M•capt 2111112008 

ASSUNTO: Dispensa de LlcbçJo 
UNIDADE: Secretaria de Estado da lncusao e MobijizaçJo 
Social 
OBJETO: Contra\açJo de Empresa especialiZada na 
prestaçJo de serviços de kmpeza e manutençao de 
aparelho de ar-condicionado. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: M . 24, inciso 11, da Lei 
8.666193 e normas complementares. 
PROCESSO: 200816n.O. . 
FONTE:10t. Pl:ograma de Trabalho:632001 e Elemento de 
Despesas: 339039. . 
VALOR TOTAL: R$ 5.5 t 5.00 (Cinco Mil aumentos e 
Quinze Reais) 

Senhora Secretaria, 

Tra ta a presente justificativa da formulaç~o dé 
contrato por esta Sims com a Empr~ L. A. Bezerra-ME, 
para prestaç!o de serviços de impeza e manutenção de 
aparelhos de ar-condicionado. 

Assim, 1 c:ontrataçao diAita encontra fundamento 
legal no artigo 24, i~ 11 da Lei 8.666193 e alteraçOes 
posteriom,jlna Y8Z que o valor total global esbl de acrordo 
com o principio legal aupr«!Jiendonado. Justificam ainda a 
referido contratação: 

1. O preço ofeitado atende os Interesses da 
administraçto desta Sims e é compatlvel com o praticado 
no mercado local, em conformidade com pesquisa de preço 
constante no prccesso. 

2. H6·~ na contrataç3o doe eerviços. 
3. A referida empresa • desenvolve a~vidade 

econOrnlca que ee enquadra com o objeto sollclado . 
.C. A Slma dispo. de recursos orçarnent.irios para 

executar a referida despesa. 
Anin, a contrataçJo encontra foodamento legal, 

urna vez que prwnche todo$ os requisitos legais, conforme 
manifeataçJo juridi<:a eles~ Sima. • 

Portanto. para salvaguàrdar os interesses da 
administraç!o desta Sims e estando demons!J8<la a 
hipótese incidente deata eçlo, submete a presente 
juatitiCIIIiva 6 apreciaç!o e ratificaçto de V06$8 Excelência 
e. · na oport~. · devida e c:ompelenle 
publicaçlo deste. no Diml 'ai d Estado. respeítan4o o 
Principio da Publicidade o · o de ef~ deste 
ato. 

TERMO DE JUSTIFICATIVA n' 0«108- NAFISIMS 

Maca~. 10 de novembro de 2008. 

PROCESSO: 2008162833. 
ASSUNTO: Dispensa de UcilaçJo. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: M. 24. inciso 11 da Lei 
8.666193. 
OBJETO: ConlralaçJo de empresa especializada na 
prestaçJo de serviços contábeis. 
UNIDADE GESTORA: 31030t-Secretaria de Estado da 
lnclusao e MobilizaçJo Social. 
PROGRAMA DE TRABALHO: 632001 - Manulenção 
Administrativa. FONTE: 101 , NATUREZA DA DESPESA: 
3390.39 - Outros Sen~oços de Terceiros - Pessoa 
J..-ldlca. 
VALOR: R$ 8.000.00 (Oito Mil Reaos). 
FAVORECIDO: Conau•ec - Contabilidade e Consultoria 
Emore!!rial. 



Maca á 06.01 .2009 

Senho<a Secretárta. 

A presente justifiC<Itiva refere-se a contrataçAo da 
Empresa Consullec. cujo o objeto é a contrataçAo de 
empresa especializada na presllçio de ~rviços 
contábeis. 

Justiflc&-se a pnesenle contralaçAo com base 
nos seguines fatos : 
1. o preço ofenado atende os Interesses da 
Adminislraçlo da Sims, e compatível com o praticado no 
mercado local; 
2. a referida empresa desenvolve atividade económica 
que se enquadra com o objeto soli<:ilado; 
3. a Sims dispOem de rec~nos O<Çamenlârio para cobrtr a 
referida despesa; 
Assim, com lundamento legal no art. 2~. inCiso 11 da Lei 
6.666193 e suas aneraçOes posteriores, prima-se pela 
relaçAo contratual. 

Pelaa razões acima expostas , e 
aos pmdpios da Administração PU e 
submeto a presente Juslificaliva a ossa Se a, para 
fl!ls de ralilicaçAo e posterior · o em · rio OfiCial 
do Estado, como condiçao de e · deste ai 

... 
SecreUrla da Ee 

ASSUNTO: Inexigibilidade. 
UNIDADE: Secretaria de Estado da irctrslo e Mobiliz.açlo 
Social 
OBJETO: Consunoria para Secretaria Extraordinâril de 
Políticas p;n as Mulleres (SEPM). 
Fl.tjOAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, 11, ti c Art.13, VI. da 
l el8.666193. 
PROCESSO: 2008 /7<4066 
FONTE:101, Programa de Trabalho:622001 e Elemento de 
Despesas: 339036. . 
VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (Dois Mi e Oualrocentoa 
Reais) 

Senhora Secretw, 

Trata-se a presente justifativa da possibilidade de 
esubelucer coooalaçio da proiss~ l olta Adeuo que 
tem como objeto realizaçAo do laciiladora no Worl<shop da 
Rede de Alendimenlo à t.Uler VItima da V!Oitncia - RAM. 
O presence contrato enconn fllndamenlo legal por 
inexigiliid..se de licbçlio e a inviabilidade de compeliçao, 
consubstanciado no Art. 25, 11. ti c Art.13. VI, da Lei 
8.6M/93. 

Juslificando assim il conlrelaçAo da profissional 
Leaa Adesse, uma vez que preenchidos todos nequioitos 
legais, bem como que a c:ontrataçao seja efetivada no valor 
lotai de R$ 2.400,00 (Dois Mil e OINitrocenlos Reis) . 

Com a fnaliolade de lranopartnda do proceuo, 
submetamos a análise jurfdica, sendo a manileslaçJo 
favorállei ao • pleito, bem como hà disponibiidade 
orçamentária. 

"In casu' , Wtifica.se que hà pelfela subsunçao do 
falo trazido á bailil, á norma acma refereriCiada. Portanto, 
para smagunar 01 i\teressea da admilisti3Çio desta 
SIMS e , estando demonstrada a hipótese i1cidente desta 
açao, submeto a pn~aenle justifa á apredaçJo e 
ratirlcaçJo de Vossa Senhoóa, e na · • IOIIdta a 
devida e competente P<illicaçao 111, no Oficial do 
Estado, respebndo o Prtn pio da Pu e, como 
condlçio de eficàcil deste ato 

ASS~.tjTO: Dispensa de licilaçio 
UNIDADE: Seetellria de Estado da lnctusao e t.loblizaçlio 
Social 
OBJETO: Contratação de Empresa especializada na 
preslaçlo de serviços de relotma em li'NI residência para 
funcionar o Centro de Referência e m Assisl6ncia Social -
Projeto t.tinha Gente. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 2~ . da lei 8.666193 e 
normas complementares. 
PROCESSO: 2008/702..?0. 
FONTE:10t . Programa de Tlilbalho:310101 e Elemento de 
Despeoas: 339039. . 
VALOR TOTAL: RS 7.916.26 (Sete Mil Novecentos e 
Dezesseis' Reais e V111te e Seis Centavos) 

Senhora Secrelaril, 

A presente justifaliva refare-se a contralaçl o da 
empresa MIRANDA CONSTRUÇOES L TOA. confonne 
objeto supra cl.ldo. 

Jusliflca-ae 1 referida conlrataçlo com base ncs 
seguinles falos: 

t . o preço ofenado atende os interesses da 

( DIÁRIO OFICIAL) 

AdminisrataçAó da Sms, e compallvel com o pratiCado no 
mercado local; 

2 a referida empresa desenvolve atividade 
econOmica que se enquadra com o objeto soliotado; 

3. a Sims dispõem de recursos orçamentários 
para co~rit a relerlda despesa. 

As'Srn. a contralaçAo enoortra fundamento legal, 
uma vez que preenche lodos os requishos legais. confonne 
manifestação jurídica desta Sims. 

Portanto. para salvaguardgr os lnle<esses da 
adminlslraçAo desta Sims e estando demonstrada a 
hipótese incidente desta açao, sJ~mete a presente 
justifiCativa á apreciação e ralifiC<IÇâo de Vossa Excelência 
e , na oportunidade, solicita a d · e competente 
publicação desll. no Diário Oficial Est o, respeaando o 
Pmcipio da Public.4ade como lçio efiCácia deste 
alo. 

Qi~~·:!~_11!o"?"de<l~'i~m_g3 
Maria Anésia Nunes -- --- - - - . 

. JliSTII'I 

Açaes do Prondlmtalo Admi•l•tntlvo 
P.A o"'416/l008 
f'uatla•tllo L<&al: Ar~ 25, capol da Ltl •• 8.666/9] • Alltnç6a 
posltriorn 
Adjadlt116rlo: AMAUTO AMAPA AUTOMÓVEIS LTDA 
Valor: RS 115.100.00 (<tato r qolazt 11111 r oiloc .. loa nalt) 

Em cumprimulo 101 dttrrmi .. ntu dp Lrl a• 8.666 dtll dr julho 
dr 199l r 1111 alltrl(ks. 1 pmulr RATinCACÃO C.r-,..6 
objctiYlDdo culur drsprsas com a aqolsiçto dt "'" .. kulo ti po 
plck-ap poro aludrr b atcusidadu d< •·iaccu ao iatrrlor do 
tslado rtftrratH 101 pfOCriiiiU duuvolvldos DHIIJtcr<llrla. 

A rtftridl totidtdt r l hlta ao Âmbito do E.<tado 1 fouccer 1111• 
objtto, pod<ado o prtltll< ~rouno Jtr uquadndo •• 
loui(ibilidadr dt Uriuçlo, cacoetruclo amparo lreat ao Ar~ 2~. 
Capai da L<l Ftd<nl 8.666/9] t 1lttraçks tfttuclu pdu l.eis e• 
U&ll94 < 9.6411193. 

Por utas ruks t drmoastnda 1 ~lpót<lt laddu tr duto açlo, 
submrttmos a prtStntt J•sfirKa tln • .septrlor aprrcilçlo r 
rllinuçlo por V. txa. c 111 coucqDratr poblicaçlo 1 1 lrupr .. sa 
Olkial do [su do, pan qur st compram u ulcfarlas do art. 26 
do rdtrltla DlploJBa l<1al, coodlçks dt clk4cla dutt ato. 

Autarquias Estaduais 

(Diagro ) 

Rosivai_G.~o;c.nça~=lv..;.es.;.,..:..d.;.e,;..A..;Ib;.;u;.;q:.;ue~rq;;:u;,;ec_ ·-
EXTRATO DO t• TERMO ADITIVO DO CON'lltATO ,.,_~ 
00312001-DIA.GRO 

PARTES:Apia de l>rltu e !Npoçlo AfP'>II'C-ia·DlA.GRO. 
tomo CO}ITRATANTE e A.O.NACJEL DOS SANTOS - ME.como 
CONTRATADA 

CLÁUSVLA PRIMEIRA • DO OBJETO • O pmcnl< Tenno 
Aclith'O ttm por objeto JI'0'1'0P' o ptUO de ~· tons- na 
CWiusulo nova (di allerlÇio), do CuntraiO Orieinal, a panir do :lia 02 
de jonriro dt 2009, focando sua vi&b><ia até o dia 31 de Dc:ztml>ro de 
2009 

CLÁUSULA SEG!JI\liA • 00 FUNDM!El'ITO l.EGAL· O 
,....,,. Conao10 t<rn respaldo lep l f 1.' do M ico 2S, ""'SO 37. 
Inciso XXI di <.:onstituiçJo Federal, Aniao 12 • 4.• • Aniao 116 e 
119, Incisos I • xxvn da C'onsriouiçlo do Eirado do Amopí, sob a 
IUICla da Cana eonvil< n'OOiflOOI, ,...,..,.,_.. o mesmo pela ~i 
foderal n'8.66&93, suu ahcnç&t e termos da propoola. 

CLÁUSULA TERC&IJUo. • DA DOTAÇÃO ORÇA~ENTÁIUA 
As dnpeus decomn~cs d o objc1o, eon<Tio i conta de ......,..,. 
upeclf1<01 <OnJianacJos na fonte n.• 0101, PtoiiJ&mO de Trabalho n.• 
04122000120010000, Na~utna'de~>rspoao ... · ~39030 e 339039. 

CLÁUSIJI.A QUARTA - Todas u dernois Cllü<ttlu do Conltato 
n'OOJ/2001-DIAGRO,nio atiagidas pelo p,....lt Tmno Adi1ivo 
f~CA~R rati fiCAdas .. 
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F por eswctn a...'-'! 1m &)UStad.a..< tnl rtlaçAtlao C"Ofltnllo dutt Tf.RMO 
AVI TI VO. ;!$Smam o mdmo c:m 05 (cu-..:u), ~·t.u dt l&ulll leot ru 
pr~ atk duas tdtenlaclus C&mbém n fun assl.llõM.!as. 

DADA TA DA ASSINATIJRA:02 DE JAI'oot.IRO DE 2009: 

SJGS ATPARJOS: Asslum HU Tt:rmo Adldvo Rodnl C".o•çah·~, 
Allloquerqot peta CONTRATMTI e Adulo du Grll(u Matiel 
dos Saotoo pd a CONTRATADA 

Maupi. 01 d~ Janeiro dt- 2009 

llXTRATO DO t• TERMO ADITUVO CONTRATO !'>~ 
t06noti-DIACRO 

PARTES: A&boc" de: Drl<u e lnsptçln A~a.<Jl~GRO, 
corno LOCATÁJUJ\ e a Sta. MARLI SANTOS NERES. como 
LOCA flORA 

Cl .• ÁUSULA PRIMEIRA: DA FUNDA.~El''TAÇÁO LEGAL. O 
pn:S<nle CO:-ITRATO lrm respaldolepl nn M . 2l. !l.do an1go H e 
Ar1. l7. 1ncuo XXI da Con,. it,.çlo fodtral, Ali 12. j 4 •. Arl. 116c 
119. lnmoc I c XXVII da Conshruiçlo do F"ado do Amapi, sob a 
tulcla do disposto nn An. 24, lnc tso X da lc1 n. • S.666193. a.hc:reda 
pelas ~i• 8.883•94, 9 Ol219S, 9.64&198 t 9.8S4199, L<1 Compkmtnw 
n•JOI, dt 04 OS.2000 < ~~ n.• 4.320, do 17.0l6ol. 

CLÁUSlll.A SECvNDA - DO OBJETO: O presente TERMO 
ADJT[VQ tem pof objrtt1vo pronopr o pru.o de vtcmcia constank na 
cliusuha sexa do Contrato ongin1l a partir da assinltura dale, 
ficando sua vigência a.te l i de dezembro de 2009. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMNUÁIUA 
E DO PREÇO.: lU dcapesas decon<nlcl oom a <.<~ deste 
TERMO ADITIIVO, <"'""" l coota dos n:cunco oriwv:loc 
t'I'O<Ificos eonsi)lnldos na F'"'te 0101, categoria ec:OOI<Imic:a 33'1036 
do programa de lnbotho n.• 0412200120010000, no valor 1oul de RS 
6.000,00(1). 
A LOCAT ÁIUA pap<i • LOCADORA. pelo atuao< I do imôvtl 
id<ntificado na Cliusula Squnda C'"'tnlo oripnal. o va.lor de RS 
SOO.OO (Qiúnbmtos Reais) rncnslis, <IÚO popmen!O ..,. fei1o na 
Tt101110ria da LOCATÁRIA, •-cidade, ID! o cü IO(doz) de cada 
mts sep~lnro ao vomido, dur•l< o período dt SUl vifltncia, 
1011lizando o valor atimado de RS 6 000,00 (Stis Mil Reais), 
- por tooU di LOCATÁRIA o papmtnto de IOdos os 
imposiOI c tu.as que incidam ou vt:nham a incidir sobrt o dito imóy·cl. 

DATA DA ASSINATURA: 02 dt jantiro de 2009. 

SIGNATÁRIOS: IU.siNm elle Contraio ROSIVAL GONÇALVES 
I)! ALBUQUERQUE como LOCATÁRIA e o Sra.MAIW 
SANTOS NERLS-LOCADORA 
Macapi (AP 02 de laneiro de 2009. 

ROSIVAL~QUE 
Dirtl., 1'--OI AGRO 

LOCATÁIUA 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADI11VO NJ CONTRATO 
N'OOII/2005-()IAGR() 

PARTES: Agenda ele Det.N e Jn1peçio 
AofopecuaN - DIAGRO, como CONTRATANTI! e 
o Sr. w .. oe~ doe Santoe Ferr.~rKomo 
LOCADOR. 

CI..AiJSULA PRIMI!IRA • DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente TetmO Aditivo tem noopeldo ~ no Art 65, tncllo 11 
de lAI 8.11S8/93 e Cla;l$\lla Sexta do Contraio n'00812005-
DIAGRO a o Pa- .\JUIOIAGRO 11"01212008. datado do dia 
05.08.2008. 

ClAuSULA SEGUNDA • DO OBJETO: O objetivo desse 
Termo AdiiM> 6 prorr- o pruo ele vlg6ncla eonstan~e da 
Clausula Slxla do Contrato oriSginal a partir da aaàii.atura 
dealll, fiC8ndo """ vlg6ncla at6 o dia 31 de deZIImbro de 2009, 
no loQI de 12(doze)) m-•· 

CI..AiJSULA TERCI!IRA - DA DOT~ OilçAMEHTÁRIA E 
DO PREÇO: As ~ dac:o<TentM com a eMCUÇio -
Termo AdiiM> c:orrwto a con11 doi ...:ut101 ortundol do 
Programa da Tr~balho 2012208012001, ,_ til 
R-.rso:001. IUtunu ele Deepeu:S3.to.ll.no v.tor lotai 
til R$ 8.000,00(Sell m1 !Uls).O pagam1nto S8fj lletuado 
mensalmlnlll pela DIAGRO. medtanlll recibo de pagamento no 
valor ele R$ 500,00 (Ouilllenlol relaa). subseq!le!ú o lmOvel 
esta sobre a nosponaablldade da OII'.GRO .. oe quais incluem e 
comporta no1 recursos neceosàrloa ã perfn eucuçao do 
ObjeiNo do Contrato. 

CLÂUSULA QUARTA - Todaa as demais Ctau.Jiam do 
Contraio n'00812005-01AGRO, nlo atiogldao pelo presenl8 
Termo Aditivas fam ratifiCadas. 

SIGNATARIOS: AaslnMI aste t.nno tKitlvo Sr. 
Rotlvlt Gonça!WD Albuquerque pela LOCATARIA 
ao Sr. Anool doe Sartlos F.,..lre como 
LOCADOR 

DATA DAASSINATURA02 DE Janeko DE 2009 

... 
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Maca á 06.01 .2009. 

@Iagr~ ====:--:=:-:===~ 
Rosival Gon9alve_s de Albuquerque 

Ca4I SSÃD PERMANDITE DE LICITAÇÀO - CPL 

A \' ISO DE TOMADA DE PREÇO N" OOJ/20011-CPL 

O Processamento de Dados do Amap6 

PRODAP, através de sua Comissão Permanente rle 

Ltcitaçào-CPL/ PRODAP, devido alteraçõ•s n o Edital, ovi!lfl 

a quem se interessar a panicipar da Tomada de ~ços n• 

003/ 008-CPL, Tipo . Ke110r preço IContrataç lo ele 

Emprua para Preat açlo de 8uvlç.,. de Llmpeaa, 

Couervaç.i.p e Hi&ie~>o l, pelo período de 12 !doze) meses. 

de acordo com as especificações contidas no Anexo I e 11 

do Edital, s ua abertura irá acontecer as 09:00 horas, do 

diu 21 / 01 / 2009, na Sala de Reunião do Prodap, sito à 

Rua São José s/ n · Centro, nesta cidade de Macapli. 

Para maiores esclarecimentos aos 1icitnntes, 

o Edital r.ompleto estará disponivel e poderli ser obtido, 

nti: 3 ltrc's) dias üteis antes da data prevista para abertura 

d•stn Tomada d• Preços, no endereço da CPL, acima 

citado, mediante compr011ante de depósito efetuado na 

CEF, Agência 0658, Operalêo 006, Conta Corrente.n"438- · 

0 / PRODAP/Recursos Próprios, no valor de RS 50,00 

{cinctüent.a reais), em horãrio normal de expediente, dos 

07:30 ll• 12:00 e das 14:30 às 18:00 h oras. Informações 

pelo t•lr.fone 196132 12-4212. 

I Sociedades de Economia Mista 

=~ 

~@_E);;::EA..:.=· ===_=:_=-~~-=J1_ 
Joslmar Peixoto de Souza =::1 

AVISO 
PRI::GÂO PRt:si:NCIAl N"OU/20011-CIJC F.A 

A (oo<panhia de U<:tricid•de do Am~
CEA. otroves d< sua Comissllo de l.icitaçllo, conlUnic• às ftrmas 
interessadas. QUI: torna sem deito o cancclanlCnto da lici1açâo 
Pres;Jo Pres<ncial n• OI S/03.('UCEA. 

ons: lnfomuw;l'>es no Saio da Coonis.sAo de Licitação da CEA. no 
h<oririo de 07:30 às 11 :JO c 13:30 b 17:30. 

Mnc•pA, 16/121200& 

,f 

AVlSO 
PRt:GÃO PRESENCIAL N" 020121108-ClJCEA 

A Companhia de Eletricidade do i\mopi· 
• Cf:A. através de sua Comissln de Licit11çiio. comunica às tirmas 
intcrc~~ada~, qu~: toma sem efeito o cancelruncnto da licnaçào 
Pr<gllo Presencial n' 020108.CUCI!A. 

OBS: lnfornlllçõc;s na Sal; da Cnnussao d< Licilaçlo da CEA, no 
IM>ráriu .te 07:30 às 11:30 c ll:30 u 17:30. 

Macap!, 1611212008 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(ÃSSem~~~islativa do E_sta~~) 
Oep. Jor~e_Amanajás _ _ _ ) 

~ORlARIA N.0 14oW2008·Al 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLIÕIA LEGISLATIVA 00 
ESTADO 00 AMAPA. oo uso de 5uas altibuiç6e5 regimenta is 
e legais {art. 10 da Lei 0066/93 e Lei 1 05-412006) e nos 
critérios fixados pelo Ato da Mesa Oirelora de n• 00712007 -AL 
e Portaria de n' 124312008-AL, 

RESOLVE: 

I • Conceder Progresslo Funcional aos serviclores do 
Oulldro Eletivo da Assembléia Legisbtiva do Estado do 
Ama~. a contar 1' de janeiro de 2009, com base nas 
AvaiaçOes de Desempenho nonnatizadn pelo Ato da Mesa n" 
00712007-Al e Portaria de n• 124312006-Al, relativamente ao 
perfodo aquls~lvo de.2008, conf01111e o Anexo I deste ato. 

11 - Esta Portaria entra em vigor na dala de sua publica~o. 

111 - Revogam-se as disposiç6ernlr~rio. 

Maca pá- AP, 22 de dr-J;;py 2008. 

Oei)Utado ~~r(] v 

A\IF.XO J DA I'ORTARIA ~· l"""'' ::r>Ol' - AI 

AY.\Lih~'.\0 ))~ J)F$EMI'ENHO 

PROGRESSÃO f UI'C: IOKAI. I)QP!mJODO ,\Q:JISII 1\'0 DF. :<<•• 

CAUOOII:'IA DATA Oi JtUEII:tNc.ltl 

Ad,;'i'l~:;:;o;:r"'•"d';,...,. ·-f-,G"'üma-r-;;!-'!'":-'"'" ROsa -~~~-
Loglalatlvo Borbooa . Q:J-oul-92 18 

Jooo Ccome de 

hA-ge:-nt:-e - 
AUistenle 
Le9alativo 

~~C!·..,~~~~~~~-oti~-.. ~lo~do,----+~ZO-<>m!:!! ·92 -l--..!1!!.(_--1 

RosádoAim~ 
Mendol 01~-92 

01-out-92 18 
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~--l~~~c~a:---1!--..!0o~1-out~·:..n'-lf-_..!.1s!!.._--l 
Si~ 

Claudia Pleanço dos 
Paaoo Soledade-
Francisco 1c1enot 

01-out-92 18 

01-out'!!:"'-"92'-11-_..!.18.__. 

Belemo de Oli\oeira _ 01-out-112 18 

IYOnO Bonooo Mirnnda 01-c<J1-9t . t8 

._Leomar do Ccota!..!B!!!ruc.l!!i!e4-J<Oct:1-oul:l!!!.•'-!·92~-l--1!!8!-_ < 
Mamo lo li,;,. Coolo 01-out-92 . __!L__ 

, Rooallna Fariaa Soaroo Jl)-<ct-92 _ 18 
~~--.~~~---+~~~~~~ ----
$eo;lutan~ 
L~fsbtivo 

Amadeu Moraes de 
Souza 31 --~92 18 

18 ~lmir Ferroifa da Sm 31 -itl~92 

~~~ivefla Alws 
31

.Ju1_
92 

Francisco Garcia de 
Uma 
tvaNfdo Magno de 
Oliveira 
JoAollcirboea 

18 

31-Jul-92 !.!.__ 

3 t -Jut-~~z'-1 __ --!.17~-i 

31-iul-92 18 

18 
~-

Jonas Pereita NJncs J 1-M-92 

Sil'lio E' to de Lima 
h-==.-::---~Sa~n~tos~Fi~ot~ho~---4 _1_1-jui-9Z 

Agente de 
Transporte 
Loglstallvo 

18 

Antônio T IY8rM do 
Rosãrio 
Jerônimo de Jesus 

01-... -112 

~Gilbefiõ Vooiow do J()."un-
92 

Souza 30-lun-92 

24 

18 

18 
Jooo Roberto Marques JG.Nn-

92 
.·t •

18 ~ =., Ol"~i<e-ira_de-J.~~=~ 
Amcrin 30-"un-92 - 18 
R<>bsM /lvodr6 da Silva 
leôle l!Hun-92 18 -

Rooatvode Brito 01·set-92 1l Arioneuda de Soc:Õiro 
Ramoa dos Santoa_ 0,;1-=t,.,-!12,._+---"18,__~ ~. 

Vigilincla 
Loglsl.tlvo 

~teAu1Uiar 
Oporactonal 

~!=.":.t,"'::-
0 1-oul~ __ 18 __ 

~~.0 ---l-'0"'1,~-o~ul!!::·;::,92'-t--!1.!!8_ 

18 ~":bonw AJmeifia-+..!0!!.7~-d!!!e!:z.~99~- _ 

1-'dos::,;AAc;.":c:ÍOI. ·:,_----if-Q1-c<J1·~92!..._f--1!_!18c____J 

~=-~~~mü00~-4-~01~-~t~·92~~--18 -

~06 
leia Pires NoarAo 

18 

!.!.__ Tknlco em 
Redaçlo 
Loglalalivo 18 

EdgaJ Aaguato Sena 
Matos 
~Rodrigues 
Coelho 

03-<>ov-92 

JG.Iun-92 

18 

18 

18 - -

18 

Eliellon Voano ela Silw 01-out-92 ta 

~~~i~~- ~- --~0~1-out~-~92~f-__!1!!_8 __ ~ 

Siooeinl 01-ce!-92 23 1-
Orlando Gadelha do 

~oZ"IWroncfa Ot-sel-92 zo 

Canluério .. -----~O!l;1-:'!!!!o9Z:!!f.-l---..l1~8--~ 

Graciono Dlaa do Sá 
~----------I-~O~I-c<J1~-~92~f-__!18!!._--i 

h-~~------~~~nDM·~~·F~oN~inM~o~J~~~4-~0"1~~~~2-t--- ~ 
Ticni«> Ami\c:Q< Benjamim do 

~lida loifo Fooreifa 

:l().jtJII-92 

JO.i<oMI2 

18 

18 

Ivan Gomes da Sitval!_-1-..:!!! "':1!."!!'"~·92!!._.J-_ _!!18!.__ 
:~:clée Viltfena doe lCJ..tun-

92 

Màri:. das G1acas Dias 
Maria Oinair da SiNA 

1-:G"'oe::;· ;''-;-:::-:-:=- _ 
Maria doo/lvojoo 

":-'un-92 

JO-jun-92 

JO-o.n-.!12 

t8 __ 

17 

18 

18 

Ltgillatlvo ~Alberto . 01-!"1~-t---'ZO"'----l 

Coutinho VoaMa 01....n-82 18 

~~~=:~~~.~~..!<Oct:1·~~~-~~-l---"16,_~ 
Soares 
Kalia Cilane Gemaque 
00 Sttva 
Lourival Pinheiro 

: !!orao• 
Luiz Henrique do Brho 
Coola 

03-nov-92 18 

01-out-92 18 

01-sd-92 18 

:W.Out-92 

30-jun-~92f_J _ _!.!18~-

J01un-92'-Je--!1!!!8 __ 

~==;=:'==;:=--! Ramos do Sotoza 

(!oDER L_ EGIS~IIVO) :::"".: §t~ 
• - - ~!la~ 

Marti Inês Rodoig~ ... 
Mafaldft Ot-out-92 

18 

18 
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@~Eft . LE~ISLATIVõ] 

- · frribunal d~Justiça do Estado ) 

Des. Agostino Silv~!~o-~~n_i_o_r _ _ __ ~ 

RESOLUÇÃO N" 463/ 2008-TJAP 

Dispõe sobre o Diário do justiça 
Eletrônico do Tribunal de justiça 
do Estado do Amapá e dó outros 
providências. 

O TRIBUNAl DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

NMJ'Á, no uso dos prerrogativas que lhe são 
conferidos pelo artigo 125, § 1°, do Coostituição do 
República. pelo Decreto (N) n° 0069 I 1991 e pelo 
artigo 13, de seu Regimento Interno !Resolução n° 
006/2003). 

CONSIDERANDO o dever de atingir·se os 
objetivos insculpidos no CoostitUiçõo Federal. 
:oncernente à rozoóvel d~roçõo do processo e oos 

meios que garantam o celeridade de suo tramitação, 

bem como o observêncio dos Princípios do 
?ub!icidode, do EficiêncJO, do Simplicidade e de 
Economia dos Atos Processuais; 

CONSIDERANDO o d~posto no porõgrolo 

un1ca da ort 154 do Código de Processo Civ1l, 

clterodo pelo lei n° 11.280, de 16 de levere•ro de 
2006, e no lei n° 1 1.4 19, de I 9 de dezembro de 
2006, 

CONSIDERANDO que os recursos 
tecnológicos atualmente disponíveis permitem o 
publicoçco dos elos judiciais e administrativos no 

Rede Mundial de Computadores com segurança e 
celeridade 

CONSIDERANDO, • lmalmente, o que 
estabelece o lei Estadual n° 1.266, de 21 de 
ourubrro de 2008. e o que rostou decidido no 473 • 
Sessêo Ordinário do Plenc Administrativo desta 
Corte. realizado em 12 de novembro de 2008. 

RESOLVE: 

Art. 1° Rogulomenror o funcionamento do 
Diór•o de justiça Eletrãnico como órgão de 

comunocoção oficial do Poder Jvdiciério do Estado do 

Amapá pore pubhcoção e divulgação dos otos 
proc;ssuais e editais 

§ 1•. O Diário do Justiça Elerrãntco substituirá 
o Diário Oficial do Estado do Amopó pera o 

linclidade de publtcoção e de divulgação de que 
cuida o 'caput' deste artigo, sendo veiculado 
gratuitamente no sitio do Tribuno! de Justiça do Estado 
do Amapá no rede mundial de computadores, 

§ 2". No interstício de trinta dias, contados do 
publicação desta Resolução, as publicações e 
divulgações referidos no • coput' deste artigo 
ocorrerão nos versões impressos c eletrônicos, no 
Diário Oficial do Estado do Amapá, prevalecendo, 
paro os efeitos de contagem de prazo e demais 
implicações processuais, o conteúdo e o publicação 
do versão impresso 

§ 3g. Em cumprimento ao § 5° do art. 4~ do 
lei n° 11.419/2006, a presente Resolução será 
publicado dianomente, pelo prezo de !tinto dias 
consecutivos, no Diórro Oficial do Estado do Amopó 
paro amplp dt~ulgcção aos 'interessados. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

§ 4g_ Ao lermo do período mencionado no 
parágrafo anteribr, os publicações e os divulgações 
de que trato o 'coput' deste artigo serão oficialmente 
veiculados apenas no Diário do Justiça Eletrônico, 
poro todos os efeitos lego is, cessando os publicações 
pelo imprensa Oficial. · 

Art. 2Q_ As edições do Diário da Justiça 
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Amapá serão 
assinados digitalmente, atendendo aos requisitos de 
oulenticidode. tnlegridode, volidc:.de jurídico e 
tnleroperobilidode do Infra-Estruturo de Chaves 
Públicos Brasileiro - !CP-Brasil 

Parágrafo único. A Presidêncta do fribuncl 
designará os servidores titulares e subsltlulos que 
assinarão digitalmente o Dió110 do Justiça Eletrãnico. 

Art. 3°. A responsobilido'de pelo conteúdo do 
material remetido á publicação ê do unidade que o 
produziu. 

§ 1°. Cabe à unidade produtora, até os 
dezesseis horas dos dias úteis, o encaminhamento 
dos resenhas poro publicação na edição do Diário 
do justiça Eletrõnico do dia útil subseqüente. 

§ 2". Os expedientes não poderão sofrer 
modificações ou supressões, após o encaminhamento 
ó publicação, demandando novo publicação poro 

eventuais retificações, renovados os prazos. 

Art. 4° Coosidero-se como doto do 
publicação o primeiro dia útil seguinte ao do 

divulgação do inlormoção no Diário da juóliço 
Eletrônico !Art. 4°, § 3°, da l ei n• I I 419 / 2006}. 

Art. 5°. Compete ao serviço de Tecnologia· do 

Informação do Tribunal de Justiça o manutenção e o 
pleno luncionomento dos sistemas mlormatizodos, 
bem como o disponibilidade do sitio do Tribunal de -

justiça do Estado do Amapá no rede mundial de 
computadores, internet. 

Art. 6". Os direitos autcrois e de publicação 
do Diário da Justiça Eletrônico perlenc;m ao Poder 
Judiciário do Estado do Amapá, ficando autorizado 

sua impressão, mas vedada o commciolizoção. 

Art. JV. Os casos omissos serão resolvidos pelo 
Presidência do Tribunal de justiça ou pelo 
Corregedoria-Gero! do justiça, coolorme suas 
respectivo~ competências ou· olri_buíções. 

Art. 8°. Ficarn revogados os disposições em 
contrário. 

Art. Cl". Esta Resolução entrará em vigor na dto 
do suo publtcoçôo. 

Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e 
cump!o·se. 

Gabinete do Presidên ·a, em 19 de novembro 
de 2008. 

EXTRATO 00 SE.XTO TERMO ADITIVO AO C0flo7RATO 
PÚBLICO 

J. l"~liiU~ lt:NTO PRII"CIPAL: 
r:P i\ 1 RATO 'I" 043•200-1-TJAP 
11 Pi\JHES OA AÇÃO CONTRATUAL: 
l'O" TR \T.\NTE: TRIBfi>.:AL DE JUSTIÇA 00 ESTADO DO 
A'..I~I'A 

r ONTtt.\lAOA: TELE MAR NORTE LESTE SIA 
111 - DO Oll.JF.TO: O PfCSCittC Tenno Aditi•o tem por objelo 
rt''HH•)t"' A ,,~crt<.I.J do Cnnlt:)l(\ n" 043/2004, por ma1s um pcriodo 
tJt ;j() (~CI)) II'K~es 
1\ - DA VICt'ICIA E DA PRORROGAÇÃO: Pelo prcocntc 
ft.•rmn .~~ohu ... •J, 1 viatnda dC'I Contrato n~ ()4J/2004~TJAP fu 
''"~)' ' ''~·u:fó1 po1 mai~ 00 ~M:ts) m~es. contt~dos de OI de Janeiro L-'9 
~· j~n.lt9 dt_1ll!l'l. no; lermo; do :lltip1 57. tnco~> 11. dn -Ler 
~ h(Y..) 0 J r ahLTaÇÕC~. podendo ser ptoml!lk!a. cxcep..: ;.,nalmente. 3 
t.•ih•,,,, JJ Admmistraç.lo. por mais um pcn-'ldo ~~ ..,.•é 11 (do7.e} 
I:V~\·· 
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I - 00 VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Pelo 
rrcscnlc Termo Adili ' o o valor do Conlnllu n" 041'2fX)4..TJAP 
<.•ri""d•> pa~> o pcriodo de 06lscis) mt:Ses do exM:k:Í<l de 2009 • .cri 
de RS 4111.~,00 (qu1troceatns e um anil " qulohcntos rnls). c 
con<r.í !J conb do Orçamento do Tribunal de Justiça para 2009. de: ' 
""""-"-' c·om Nolll de Emprenho a •<T emitida após a publica.;õo da Lei 
On;-un-.ol;ina Anual LON2009. Ekmento de Despesa 3390.39 . 
Ser' i., o-.. ~t> T~ciros - Prsso3 Jurldica. . 
I I- DO FIIND.~MENTO LEGAL: Lei Complancntar n' IOt, de 
I ).I ,I., n>·.uo <lc 2L)()(l; ~ n• 4.320, de 11 de mllrço de·f%4, Artigo S7, 
,..,;,,, 11, da Lei n• R.6M, de I de j unho de 1993. c k<roç<l<s 
P<J>Lcrio•re;; Cláu$ula Quarta Contrato n" 04 004-TJAP: 
I'Jl'(r'\M' ,\ihninistl3tivo n'' <Xt971 008~00. 

2008 

~ \ 1 RA I' O 1)0 OÊCIMO QII,\RTO TERMO'.\OITIVO ~O 
I 'ONTRATO N" U061l~TJAP 

L:.J!~.HJll!ME~'Hl.!JlJ~QI',\L 
c 0'· r ~~10 v·oxx,-:'004-TJAP 
li - 1'.\ I!I.t:S O~ AÇ.\Q_ÇONTRATli,I L, 
CONTRATANTI::. IRIBüNAL DE JUSTI(' A 00 ESTADO 00 
-'\ ~1APÂ 
CO~TR•ITADA. C NOGUEIRA SOI,;S"- ME IEMPREUMt 
~ LI .=..P~~ O ptncnt~ ' '"uum~..,nu tan por l)bjcto prorrogar a 
\'Ôgéncia do ContraiO n• 00(11'2004-TJAP, por um paiodo, 
nc.qx:in1ml, ric 12 (do7.e) meses. 
lX .. .-~.QQIAÇ.\o __ QRÇ~Mt:_NIÁ&IA;_,As dc:spcsas dcicorreroles 
<lc~tc· Tcm10 ,A.ditivo tulalizario a importância de R$ l.ln.712,56 
(um milhlo~ nato " srtenll e dois mil. ldeftatos e oitenta e elo I• 
l'l"Ah c clnqiltnla e leis c:enta,-os) c de..-t!Tio ocorrer pelos Créditos 
Ot\'amenrário~ do CONTRATANTE, após a publicaçio da Lei 
lln;omcnuiria Anual - LOA/2009. sob o Elernalto de Oe<pesa 
.U IJO .n - l<>c•çAo de Mâo-dc·Obn. 
'!.:: ~!M .. _\]!IÍJ!QA,__Pclo presente lnstrumrnto. a vigtncia do 
Ct•nllutu n" 00á('21Xl4-TJAP ser:í prorrogada por mais 12 (dou) 
mtsn . contadO!t de 01 de i••tiro a 31 de dezembro de 2009. vcdad.l 
ll(l\ ,\ prorTilg.'lÇ·~~ nos tmnos da legtslaçio em vi$0r. 
U .:.IL'MHMUI'[Q LEGAL: 
Lei Cvmr.kmc-ntao 101. de 04 dé maio de 2000; lei n" 4.320, de 17 
de "'"''''de 1%4: Attigo 57. incoso 11. § 4' , da - n' &.666. <k 
: r í~~>'ll ,,ltel<lda !><~' Lri n' Q.648. de 2HlSI98· Cláusuk OitaYll 
1 D• Yt~én.:i• l do Conl to n' OIJ6I JAP: Pmce>So 
Ad1n1nistratt>'() n" ()()9572:200 

JUSTIFICATIVA N" O 
PROCt:SSO ADMINISTRA TJ\'0: 
ASStrNTO: INDENIZAÇÃO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Ut: CONSTRUÇÃO 
FL~DAMt;NTAÇÁO LEGAL: Art. 60, Pan!grafo Único, ele Art. 
59, Parágrafo Único, da Lei n• 8.666193. com rcdaçao da I ~i n' 
9.641119R. 
ADJl!DICA'I'ÁRIO: L. GONÇALVES GARCIA - ME; PEREIRA 
MELO & SOARES LTDA - M~- e c.F RAMALHO DF. SOUSA

. ME 
VALOK TOTAL: RS f{),IJJ,7~ (Drz mil, conto t trinta t trh 
rui5 t attrnta t dnc:o rtnta\'OS) 

t:•relenllssinto S.nbur PruidtDlr, 

1 ratam os presen tes autos du pagamento dos valores devido a lltulo 
dt •ndcni,.açao As empresas PEREIRA MELO & SOAR F$ L TOA .. 
ME. CNPJ N" 01.9069l\4/0002-IR: I. GONÇALV~S GARCIA · 
ME, CNPJ N' 08.271.037/0001-21 c L F RAMAI.f-10 DE SOUSA 
ME. CNPJ N' J4.942.227/000 I-78, refcn:nt< à a4u·;içao de 
rnatcnai> util izado,; na adaptaç40 do anligo predto da PAE em 
l.aranjal do Jari, objei!Y&Itdo a inslalaçào do Nücleo Pro\'i<orio dos 
JuiZ.:Jdo< C'lvcl e das Micro e Pequenas ~noprcsas. nos valvrc• RS 
1.023.00 (Uum mil t vinlt t lrit rui.<): RS 1.084.~ (Hu11 mil r 
oitr nra quatro rtai l t cinqOtnta tt•ta\'01~ t RS 8.02(,,2~ (Oito mil 
t' viatt seis ruis t virJtc e d ato ttntavos), respecth'Mt(nlt 

A Douta Assessoria Jurkhca da L>in:tori• <ieraJ. manifestnu·SC nos 
scguinte5 termM· ·Assim entendemos que a citada rclaçao é nula 
conforme dispõe a Lei de Licitaç.."'\ts c: Contratos Administrativos em 
vigor. Scn:lo \'eJ&nlOs· 

An.60. (~ conr..nttos c seus aditamentos serto lavrados nas 
repartições interessadas. as quais manlerau arquivo cronolclgieo dos 
seus au16grafos e registro sistemidco do seu extrato, salvo os 
relativos a tlirtiW> 1uis sobre imóveis. que se fonnalizam por 
instrumento lavrado em u rt6rio de notas, de t\Jdtl juntandtJ~se cópia 
no processo que Ih< deu origem. 

Partgrafo Unico. E nulo e de nenhum c:Ccitn o contrato verbal com a 
Administraç<\o, salvo o <k pequcna.s compras de pronto pagamcnt"· 
assim ~ntendu:las aquelas de nJor não !iUJ)erior a 5% (cinco por 
cento\do linoile estabelecido no arL 23. inCISO 11. alinea ••• desta Lei, 
rcitas em regime de adiantamento ,... 

A douta Assessoria Juridic• expõe:. ainda; • .. caracreri7~da a 
nulidade. o serv•ço fora efetwamente preslado, nllo podendo a 
Administração valer-se de aiovtdade panicular <em a devoda 
retrih<uçao Portanto, resla a mesma o <kvcr de tndcnow 1 cmpn:sa 
pelu s.:no tço prestado constante da NOta Fosc.1t encanada nos aulas, * 
luz do que dispOc o artigo 59, Parágrafo Unico. seguinte: 

Art. S9. A tkdaraçllo de nulldatk do cotUrGJo or/mlnislfatiWJ 
IJ~Nra rttrooJivamenf~ ;mptdittdo os t{~ittn jutldicos qu~ â~. 
ordirràriOirlOfte. dn•trio produ<}r , afim tU dtscollStltult tn }6 
prnduz}dns. . 

Par6grqfo únlctJ. A nulidade n4o exnnt!ra u Admini.rtr~o(·tln do 
Uver dt. ittdtml;at o contrat11d0 ~lo que t.U~ hou~r ,xn;:uMdo 1111 
a data tm qut elo for dlciilrRdu t por oldtos ptejuizU!f 
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regu/armtnu compro\•adtn·, ronllmto qut nao lht stja imputdvtl, 
protrUJv~ndt>-se a ttsponsabilídadt dt quenr lht dtu causa." 

Ad hunc modo, verifica-~ in cosu. que fOram atendidos tutlos os 
A:quisitns legais e facluai~ baJi1.ndorc."$ da aç:!o ~dministrauv~:~ t:m 
paula, tais como: a exctpciono\ic.ladc da pr~t3Çâo dos sen•iços. a 
ra.z.àu da escolha da fornecedora t 3 jusuticativa do preço. Dai 
concluinnos que a contr.uaçAn sub cxanK: enquadra-se, perfeitamente. 
no hipóresc de INDEN17.AÇÁO, in<culpido no anigo 60, Parà~rafo 
Único. t!c artigo 59, parJgrafo único da.Lei ~-edetal n • 8.666193 e 
alrc:rações. • 

Pelo cxrosw. pm sah•aguardar os m1ercs.~es da AdmimstntÇAo 
deste Tribunal, e d<monstnrda a hipótese incidcnle cksta a,ao, 
submetemos a pn:.~entc: Justi ficmi"ta à apreciaç:OO e homologaçao de 
Vossa ExcciCncia. ao mesmn tempo em que solicitamos a sua 
publ ica~ao na lmpn:nsa Oficial, paJa que se cumpra o disposto no 
arlogo 26, da Lei de l.icitaçôes e Controlas em vigor, condoçilo de 
efic.itio deste ato. 

Macop:I-AP, 29 dt dezembro de 2008. 

Bel. ~t.int Y1sC'oocrlos 
-Pml~ do CPUTJAP-

ATA Dll DIS'I1UBOIOO B/00 RB

OIS'11UBOI00 00 lli!PARTAM>NTO 

JUDICIARIO 00 11U8t.IIW. DE 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Ao(a) 20 cll.l(el do.,.. de DBZII<BRO do ano de 2008, 

1:2:00 horas, reali.tou·ae a DUtr1bu1cao e/cu R.ed.i.s

tribJie.a.o dos Proce•eoe abaixo ~l•cionadoa, conforme 

no~ do Regi.rn:!nto Interno. 

~SOS OlsntiBUIOOS 

-SECOO UNICA 

KMJll\S CXlRPUS 110. 00024l4-l/l008 

~ :SANDRO JalB!nO DA SILVA 

PACII!NI'B : llDINEI JAADIM SBRRN) DIAS 

AUr. CXll\'l'Oll :JUIZO llB DIREI10 O.. l YAA1. CRlMl!W. llll "'""-"' 

RElA1CRIAI •De&. OILBSRTO PIKHEU<O 
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A'!'A 011 OISTRIBQICAO E/ 00 RE

DISTRIBUICioO 00 DEP~ 

JUDI CIARIO 00 TIUBtlNAL OE 

JUSI'ICA 00 ESTJIDO lXl JIIW'A . 

Ao la l 24 dialol do,_ de DUlMlRO do ano de 2008, 

l:Z :00 hcru, realizou-De a Diltrlbuicao e / o.J Red.ia

trl.buicao do& P'rocesaoe abaixo nlacic:aaOOa, confo.ore 

nocm&a do Regimento Interno. 

Pl'.OalSSOS O[S'llUBIJIIXlS 

J\JSTICA 00 E:SC\00 00 ~A. - SECCAO UNICA 

Ao(o) 19 di.a (a l do l'lCI de lliiZE>GIRO do..,., de 2008, 

12:00 hora.l, l"'!!l.liz.ou-ae a Diatrib.úcao e/OJ R.ed.ia 

trlbuiao doe Proceuoe abilho rel&cionadoa, eontonre 

normu do Reqirrento ~temo. 

~ CIVEL 110. 001ll976-1/2008 

~ : RAD«..N!l.\ o::t.\JIIIS CAAOOso 

A1MXAlXl : JOOO P-'DI.O ~ 0.~ 

APEl.\lXl •BAilO) P~ SA 

RI!I.\'!Qt IAI :De o. WIZ C>JU.0S 001BS O::OS 5AN1'00 

No. 0002430-l/2008 

~ •F!>OOIIIDO ANI'CIIIO DE PAAIAS AIRES 

PACII!Hn! :INl'OifiO ALVES Dll H1iNEZ11S 

)Ur • CXlA'rOR:JUI2Xl ODU:ITO l VARA CRIKINAL E AO!> KIL M.\CA 

ltELAroR(A) :Des. IXlCL\S E.'V>.NCZLISTA lWClS 

IIAIIF.AS CORPUS No. 00024 32-3/2008 

IMPrnW<I'E : ~ LOIZ IWi.\lJ!AES PICAI«)) 

PACIENI'e •IWI!iL SANmiA PlCAIICX) 

AUr. COATOR' JUIZO De DIREI10 DA 2 VARA OUMI!iAL i)Q Ml\CliP 

REI.Al'OR (A) •Doe. LUIZ CAIU.06 GC»<ts O::OS SAHroS 

No. 0002433-l/2008 

IMPrrl!M"'l! :AilRIM'B AlXlUSTO DIAS ALVEs 

P-'CIE!m; •JOSE Kllm!IJIO 

Am. COATOit:JUIZO DB Dtl<f:I'IO O.. 3 VARA CRIMINl\L OS JoaO.P 

ll!V.TOit (A) : Dea. IXlGIAS MN:lm.IST>. R»>lS 

No. 0002431-l/2008 

IMP!mW<n! 'Hl\lUA 00 9ClCOIUUl O lAS De MEDEIROS 

PACIEN111 :COORCS 1<L2BERs(N Btzi!RAA >Om!m> 

Arrt. C'OATOR:JUizo DIUrn> VARA 'llliDtJW, JtJRI MIICAPA 

REIJ\'roR(AI :Deo. IO!ILOO AlQJIAL D8 1<S1.L0 CASn<O 

-TRDIWAL PLENO 

MAN!lAtXl DE ~(KSI No. oaoU .. - 4 / 2008 

I D<PtTRAHTB •DEOI!t..9Ctl IIENRIQUZ SlLir.\ 08 MIRAll!lA 

~ :t.ocrV>.LOO DA SI LVA CXl6TA 

l.NFOR>Wm< 'SI!CRI!'rARIO DI! ESTADO DA AlMINlS't'RAOO IX> 1\19. 

ll!V.TOR(A) •Des. IXXltAS IMINGBLISTA RAIOS 

ATA DE DIS'I1USUI CAO 8/CO Rll

DIS'nUSUIO.O 00 DEP~ 

JOOICIJ\IUO 00 TRIBU>W. 08 

JUS'l'lCA DO ESI'JIJJO lXl N<MA. 

ATA DI! DIS'lllrBtJIO.O E/00 RE

DISI'lUBUIOO 00 DEI'ART»G<<t!! 

J!IDI t:URl O 00 '!'lliBiliW. llll 

JUSI'ICA 00 ESTADO 00 lW>PA. 

Ao lo) 21 dia lo I do - de OEmllaQ do ano ele 2008, 

12:00 ho~, re.a.lizou· ee .a Dbtri.buicao e/OJ Redia 

tri.buicao doa i'r'Oeeeeo. ~ixo rela.ciCQI.doe, ocnforr:e 

normu do Reg'iznento Interno. 

· CAMAAA WlCA 

1CAAVO No. 002294-11/2008 

AGRA~ :>U<IOPIO O! C\/rtAS 

A1MXAlXl 'C>.SSIUS ct.U lBI:lS C\RVAIJCl 

NlAAVAIJO :MrNIS'mUO P!IILICX) KS'tiiDU>\L 

-SECC>O OOICA 

IWIRIIS a:~<PUS No. ooo:~t3S-3/20o8 
~ :JOSE RCNWlO SERRA ALVBS 

PACIJDn'E : SIIARDISOII SOOZA O::OS SANI'OO 

Allr. CXlATOlt:JUIZO llB DUI!rnl DA VARA 00 TRllltOL\L 00 JUIII 

Rl!lATOlt (A) ' Des . CARMJ ANI'a<IO 011 SOOZA 

IWlEAS CllRros No . 0002436-J/2008 

IMPimiAiml : IG\SHING'I'QI OOS SANI'OO OUJ>\5 8 cxmto!SI 

PACil!Nnl ' H>.RCBI.0 BARBOSA OOS SANroS 

NJr. CXtAroR' JUIZO DA VARA WIC>. OE 1<1\ZACAD 

RII!.ATOR IA) :Deo. lt::IIILOO NWU1L D8 MKL1.0 CAS'l'RO 

- TRIBLIN1\L PLENO 

No. 0001350·4/2008 

lKP~ : FA.2l!NI». PUBLICA 00 I'C.NlClPIO OS SAm'AlU'. 

A1MXAlXl •ALESSANI>OO 08 VESUS UOIClil OS B1UT0 

~ :DES~ ,GILMRTO PII<I<ElRO 

REJ..\'!Qt (A) :De.. RADU<oo HOrCATO I'OIStiCA 1/l\LES 

>WllWXl OE S>XltlR.\HCA(KS) No. 000ll51·4/2008 

1HPE't'R11m'E •C>.M>I<A.IUIICIPAL 011 SANTANA 

ADV0CWX> : LUC.I\00..00 Jlk SIL~ CDS'TA 

I~ :PREFl!I'IO >«JNNCIPAL D13 SANTANA 

REI.\'I'CR(AI •Dee . BDJN.UDO Hl\lUA JIOORI= DE SOIJZA 

PROCEssos RBDIS'I'RlBUIIX)S 

-TRIBONAL PLBNO 

No. OOOllU-4/2008 

l MPI:t'RAHTE :~ KBNRIOUB srt.VA DB ~ 

AD\ICXiAOO : WC'IVA1Dl OA. SILVA CJlS'tA 

~ : ssputtARIO De: !'.STACO I». ADClNISTRACAO 00 »>o\ 

ltE1.'.nlR IAI ' De&. OII.Bl!ltt'O P!IO!E!IOO 

08S •DIS'I'UBUIOO 0JUOlNAIJ€Hl'E E>< 19/1.2/2008 

RELAT. (Am') •De9. IXXltAS EVl\IGILIS'rA IWClS 

HABEM CDRPVS No. 0002411 -J/:2008 

IMPI!'!Uiml : """""" ASSIS 

PAC'tDfl'E 1 iRlTCJl RAM)S IXl5 SAN'roS 

AJ1r . c::oA.'I'OR:JUl2'D OH DIRE!'!'O M 1 VOA CR.I:MINAL DA !9.CAP 

No. 00024 38-l/2008 

IMP1!'l1Wm: •t<I.I!IlER ASSIS 

PACIBNI'Il :!!L.IZBU lllDIKS DOS SANI'OO 

AIJr . COATOR:.rotZO C!! DIREITO DA 1 VARA <JUMINAL DB >QCAp 

ut.\'!Qt (A) : De&. llOCLAS EVA!G!L1STA RAKlS 

liA P!:AS COI!PI'S N' 24:10f2008 
lmrrcrantr: KLET'IER ASSIS 
Pocirntt: t:l.l7..f:'U NUNES OOS SANTOS 
.\utoridadc Coatono: J\JIZO OE UIREITO DA I' VARA 
CRIMINAL DA COMARCA DI:' MACAPA 

"DF.CIS . .i.O 

Vtstos , ele. 

KLEIJF.R 1"-\SCtMENTO ASSIS, adVO!!Od<>. 
impetrou ordem de J/o~J Corpw li!u1atdrio, c-om expresso ptdido 
de liminar. em lavor de f. UZE L' 1\UNF.S DOS S.\~TOS que se 
encomra preso prcvc;nttvamente desde OH/Ili200S. tteu~• dn pniticn. 
em tese. de tráfico. associaç.no c tráfico entre F.srad~l". cr ime~ 

oipificados no1 artigos 33 e 35 ele 40, inciso V dn Lei 11.34312006, a 
fim de afastar dedsAo do Ju1z da I" Vara Criminal d<t Comarca de 
MacapfJ que maniC\'C a sc:gregaç:lll do paciente, negandu o pellillo de 
liberdade provisóna. 

r\h=!P o impeuantc, cn1 síntese. que por ucas1ao de 
opuaçik> dcflal!"'da pela Puhcia f ederal no d•• 08112.'2009, o 
racicnlC teria Sido prc.'\0 tm SupostO Oacrantc: jliOiwntntC Com JOS( 
Mnrie OaBsta Uarros. Clilcmcy Sih·" L•mn, Lu•s Carlos Silva Teixcua. 
Clmer llellen Oli.,.etra Melõmo e Critun RarMS dos 1.\antos. pusão 
C\11l manudn pclu J111zo de Prinu:iro Grau 

Aduziu ainda. que o JUit de pr imeiro grau ncgmr ao 
pac1~nte o pedido de liberdade pro't'lsória, c em cmurapanida relaxou 
a pri<Oo eon fl•grante de Elmer llellcn MoiOniU, r><>r austncoa de 
matcnalidade dclitiva. a despeito de J pris.Ao dos acusados tr:r ocorndn 
na me~ ma oportunidalk e pelos nl:smos foux 

Requerru hminam-.enh: n concessàO da ord..:m. com 
con~q~enoe e'pcdiçAo do alvar.i de soloura c no mtrotu a concessão 
ddinat1\·a da Ofdcm. 

A inicial f01 tn$1ruhb com cópta dos autos da 
lluuno 9S931200K e 959112008, onde c0r1>1am. dentre ourros 
doC1tmcntns. cópi~t dos ducumcntus pes.~•'lah do flXtcnte, decltuaçAo 
de: rrnbalh•..l nutOnomo. cnmprO\"ljO!e de residl!ncia, dcch3o do .Iuiz 
denegando o pcdodo de liberdade pro>rsória, fJ0/ 121. 

E o brtH rt1atitrio. 1\uso • Cundamrntar t 
dttldir a llrninar rtquerido. 

~esta oponumllade aprt:CiartJ ~·só o pcdtdn de 
hmtnar, pd:~ inv~ligaçâo da pn:smça de SCUS requ&St\OS ltgaiS, ft 

~abc:,, ofumus homjuriJ c o pnkulum In mora 

Compulsando os uuros. ad•.onto logn qu.: n.1o logsci 
identificar o pressu(X>Stos autonudor~ ila c~sao hm1n:Jr 
nltitr.JUht 
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Ê que: a concessao do b..-..:licoo da liberdade 
prO\'ISoria a um do~ acusados:. isoladamcntto:. n:lu tem o condAo de. 
por s•. l&rll\lir n mesmo btneficio aos dc:rnai~: p óltõl tanto 1\ã de sct 
considerado se: nàu rc~tam evidenciados nM au1os tlementos que 
rtcorncndaon a manuk nçllo da prisao c a< peculiandad<S que 
difmnc•am cada um dos en\·olv•dos. 

Infere-se dos autos que o paciente, fora autuado ~m 
Oagrantc dur""" a opcroçllo da Policia Fcder.~l, cuja unidade 
cspccialtzada hi qllll« 03 meses investiga qul<lrilha de traficantes de 
entorpecentes que distribui .. paua de cocaina .. na capital sob o 
con>ando de Luiz Cllrln< Si lva T <'"<trL cnnhecid<> como Carfonhos. 

Ao indc:fcrir o pcd1do de lib<rdade p<ovosór ia do 
pacicnlc, R-In a autoridad( jud1cial com ba~ no fato circunSiartelal. 
colhido n:J sumãtia fase inquisilorial preliminilf. dC' que o pacttnl~;: 
cslana c:nvol\'ido, 

t t>go. mcdiMIC dect<êo fundamcnladn, o JUiz tido 
por COltor concluiu rtla necessidade em manlr:r I custódia cautelar do 
pacicnk, para ganntia da ordem püblica. oonvcniência do instruçlo 
criminal ~ stgursnça na aplicação da lei, confornh: di.~pnsln no art. 

3121lo• CPP. 
Adernai" t pn:ciso dor crtdito 110 Jui< d<: Primeiro 

Grau, que c a aurO<idadc mais PfÔXima dos flllos. 

Ptto npotlo, I!\ DEFIRO o pedido de llnunar. 

Cnlham·se informações da :.utnridadc jtt<hcial 
indigitada ooatura 

Com a) infnrm3ÇOts. abram-se vi.ç,la.;; dt1S MJfo~ A 
d,,uta Procuradona de Jusl1 ça. paro a mrulifestal(ào de seu C'f!cio 

dn!IC 
Após, cncaminhtm·se ns autai ao rdalOr on~tn:ino 

lnlimcm·sc. 

M~~eapá. 29 de do:Lt:mhm de 2008 

Dt~mblrgldor RAI.\lt:NOO VALES 
Plantonr!ola" 

J
V\ O.AA' CA*c:v...•\;w. 

B<l 111 RIA DARL .' E C. BAII~OSA 
Direi a de StcrCI ta da Socçiln Unoca 

em cxcrcicio "' 

&J.lF.AS CORrLS 1\' UI.J!lQOI 
lm~trlnt<: KL~BER ASSIS 
l 'atirntr: ERIT0:-.1 atAMOS OOS SA.'Il OS 
Autoridadt Co11oro: Jlli7.0 DE DIIICITO DA I" VAilJ\ 
C'RtMtNIIt. DA COMARCA DF. MACAPA 

"D E CI SÃO 

Vi~ns. etc. 

KLEBF.R 1\ASCIMt:I\TO .... SSIS, adv<>&ado. 
impetrou orden> de 11•~><•• Corpus lib<rc6rio. tom e.•prcss<l p:dido 
de liminar. em fa.ur de ERITON RAMIJ!; DOS SANTOS que se 
encontra PfCSO prcventivnmtnte desde 08/1212008. acusado d• prilkL 
e-n tese. de ui lico, at~itçAo <: 1rálic~o) r:ntrt Eslados. crimes 
tipir.cados no! artiJos 33 c JS ele 40, incisu V da I c i li 343/21)0(), a 
lim de ofastar dccislo d1> Juiz da I" Vara Crimonnt da Comuca de 
Moc'll3 que: manteve a sqrcgaçlo do (lOCicnlc. negando o pedido d.: 
l•hcrdack pnwisOria. 

Ah::g11 o inlpetrante. c:m ~intese. que por ();asila de 
opcraçllo dellagrad• pela Pol icia ~cder al no di• 0811212009, o paci<ntc 
tcril sido prtSO em suposto fll!lranlc junllm<nlc com .lõ« \laria 
B3tista Sll'fO$, Ciilcincy Silva Linta. Lui~ Carlos Silva Tcl'teir.t.. Elmer 
Hctlen Olovcira \lttOnio e Ehscu Nun.., dos Santos, pnslo co-111 

mantida pelo Jui.ro de Primeiro Grau. 

Aduziu ainda, que o juil de primeiro gr1u negou "" 
pxitnk o pedido de libtrdode'provisllria. com contrap111ida relaxou 
a prisfto em flagrante dt Elmer Hclicn MciOoio, por aulàl<ia de 

• mtlkriolidadc. a dcspei!O de a prisfto dos .cus~ ter ocorrido na 
mc5m3 oportunidade c pelos mesmos fatos. 

Requereu liminarmtolc a Con(CSslo da urdem. com 
<OitscqOcnte upcdiçao do alvari d<: solturl e no mófilo a <oncesslo 
deftntti\'l da ordem. 

A tniCial foi insuuida com c:ópia dos OliiOS da ROiina 
· 9~9 1 /038 e 9S92/0R, onde constam, denll< outros documentos, cópia 

do< documentos pessoais do pocitnle, dccl>nçllo de uabalho 
autônomo. compM'IIIlle de rcsidenci•. dcc:t>Ao do Juiz denegando o 
pedido dc libcrdad( provisória, f. 06/120. 

t o hr<n rt11t6rio. P ISS<t • rundllllt otar t decidir • 
limín1r rtqutrid». 

Nc:sta oportunidade lp<cciarti tilo-só o pedido de 
liminar, pela invcsti g.l't'Ao da prestuça de .1\.(us rtquisitos legais. a 
saoo. ojM-.IHHtl}lrriJ c o~tlo./Miflllt moro. 

Compulsando n< autos. adilll>o logo que nlo ~c1 
identificar o prcssupostn< ut.Corizadorts da concc:ssfto liminar 
plcilc:Jdn. 

É que a conces>&> do b<neflclo da li herdade provis6<ia 
a um dos ncusados. i>Oiadamtnte, n!to 11.'11\ " condao de, por 1\, 

gamntir o nlcsmo bcncfido 1101 demais; para tanto ha de ser 
considerado se nto restom cvidenctadn< ""' autos elcmcntos que 
recomendam a manutt."nÇio da prisao c as peculiaridades que 
dife:rmeiam cada um dos en\'olvidc». 

lnfcrc· st dos autos que: o paciente, fora autuado em 
Oagrnnte durant~ a operaçlo da Policia Federal, cuja unidade 
e.<peeializada ht quase o~ meses investiga quadrilha de tralictntcs de 
c:ot<Jilltcences que dis>rihui "past1 de cocafna" na capital sob u 
com31ldo de LuiZ Carhrs Silva Ttixtira. conhecido corno Carl inhos. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Ao ondc:ferir o pcdtdo de lib<rdad< pro,·~orta do 
pacn."fltc. R:·lO a autortdade ju~1al com bil5c no fatu circunstancial. 
colhtdo na sumhna fssc inquhitCM"I.ll prthmmar. dt q11t o pac•rnte 
cstan~ (11\o tll\' •do. 

Logo. mediante ~t<'ISi1o fundarm.,ltad~t , o 1uiz udo por 
coa&•w ccnclutu ptla 01.."<-"e!ndc&dc rm tnanter a ..:uli.l,·-dut cautrlar do 
paciente, para taranttl da I.X'dcm pUblica, con-.cnitnd.a da mslruçln 
crimtnal c segurança n. aplica;Ao da lei. conforme: disposto no art. 
3\l.Jo CPP. 

Ad.:mai >t é prteiSO dar aidtiO no Jutz de Primc•ro 
(irau, ~uc t a auloudadc mais J)fÔ:\IIHa du~ far.rn; 

P<lo f\ posto, !NDE• um o f<Ctlido de hnunar. 

--- - Pág. 14 

Conludo. sobreleva nolar que conquanto possível pela 
regra 00 Parágrafo Único 00 art 1 • da Lei n• 8.429192. a 
concessao de ~minar oonststente no bloqueio de bens dos 
acusados. devendo, indusive, recair sobre aqueles Que 
assegurom o 1ntegrat ressarcimento do dano e sobre o 
aczéscrmo patrimonial res<Jtante 00 suposto enriQuecimento 
ihclto. deve-se Obedecer aos principoos da proporcionalidade e 
da razoabiWdade, manifestados na demonstraçao inequtwca oo 
Qffi!;JLfvf'IL.Íli..JI1D! e 00 l!m1!1~. na espécie, não 
podendo privar a parte processada 00 necessaroo a sua 
subsistência. tampouco. e><ceder o vator patnmonoal que se 
pretende ressarcir ao palrimOnlo público em eventual 
procedéncia da açAo. 

Njo é outro. aiás, o entendimento sustentado pelo 
Ilustre Monistro TEORI AI.B .. O ZAVASCKI1 para quem "O 

Cotham·sc iofnnnoçOcs do outc• idade Juditlll objeto m-iei 11nt»ffllel de COIII!rlçjo áo ,,._ ·fMns 
indigitada coatora _ pett~vels, }I que _.. - ~ • - _.,. 

Com as ,nfornlaçt"Jcs. ahnm·St vistn.s dos lllh.,., M douta 
Procuradona de Justiça, pari a !l\ll•fe>taçto de seu o6c1o. 

HC 
Após. cncaminherl-se os autos,.. rdator O<i~tnário do 

Intimem-se. 

MOC8P*. 29 de clci...111hm de 2008. 

O ... lllblrcodor RAIMl':'IDO VAU:.S 
fllantoni~t:l" 

llr. r......._~,..~ 
lkl M I RIA DAR ;j[ C RAR~Qs.o\ 

D11c1f .. de Setrc aria d• Sc:cç.lo Untca 
em excrdcM.I 

CMMAÚNICA 
AGRAVO DE INSTRUMENTO H" 2.272108 

AGRAVAHTE: R. P. C. ME E R. P. C. 
AVOGMJ/c liolARCIA VAL~RIA SOUZA FONTES DE SALES. 
AGRAVADO: 11. P. OO E. DOA. 

"Trata-se de Agravo na forma instrumentalizada, com 
pedido de efeito suspenSivo, inletpOSto por R. P. C. li E e R. P. 
C. em lace da decialo inter1ocúórla ptOierida pelo M.M. • JUz 
de Direito da 4• Vara Clvel e de Fazenda Públleot de t.lacapâ 
que. nos autos da At;ÀO CIVIL PÜ8UCA - Processo n• 
7.52412008 - ajuizada pelo 11. P. DO E. 00 A.. ooncadeu a 
lininar pleiteada pera dedarar 1 Indisponibilidade dos bens 00s 
agravados, mandando ainda, bloquear RS 1.000.000.00 (001 
mlhilo de reais) nas contas de cada um dos r6us da referida 
Ação O vil Pl:tllica. menos do E. 00 A.. • 

Sustenta, em sintese. que ao comirlo do que foi 
afirmado na d~ reoonida, o t.l. P. E., em nenlun 
momento. demonstrou perigo na demora ou fumaça do bom 
cireito capaz de justitlcer a conceS&Io da liminar que, aliás, 
Mgundo o& agl'lvantM, sequer foi requerida pelO aulor 
reconida em sua petiçlo Inicial (llie). 

Nl<Jz a impeltlnêncla ela decido recorrida. eis que 
IOfll dos lrnnes 00 pacldo. desc.acando que, diferentemente do 
que ocorre no Mandado de Seglnnça, em Açlo Ovil Pública • 
conoesslo da linlnar depende de sollcllaçio expressa do autor 
eis que pelO art. 12 da Lei 7.~7185 nec:etdrto se tai a 
demonsttaçlo de seus requisiloll. 

Prosseguiu atgOO\entanoo a necessidade de 
concessão de eleito suspensivo diante do risco de grave lesão 
aos impetrantes, tanto de Oldem emocional como no 3mblto 
econOmloo. enfatizando a inellistênda de comprometimento da 
prestaçlo jurisdicional futura já que etüstem processos de 
ex~o em curso. objetivardo o pagamento oos valores 
devidos, em cujos autos as parias, IncluSive. celebraram aco<OO 
Jucicial devidamente homologado (&ic). 

Ressalta que não obstante as alegações 00 Minislério 
PlA:llioo no sentido de que o arordo celebrado entre as partes 
tere disposiçOes da Lei n• 302197. tal QUe$ tio i* foi swclonada 
nos autos da execução 3. 736197 em que se destacou a 
legalidade e 1 validade dos ijusles r~ eis que sob o 
crivo do poder Judlc:i*lo (sic). ' 

Colacionando jurisprud6nc:ia que entende favorecer 
seus argunentos destaca Que qualquer bloqueio. de bens, 
sobretudo o faturamento da empresa deve - feito de lorma 
aboiolutamente exc:epctonai • nto em Mele de apreciação 
liminar, pttncipalmente no caso concreto. em que os eleiloe da 
decisJo, caso mantida. Impedirão o luncionamllllo oomerdai da 
empresa, gl(8lldo graves e imMirslveis prejutzos - seus 
empregados, lomeoedoras e dientes. 

AIJ ftnal, suscitando a lragllklade das aiegaçOes do M. 
P.. oonc:ll.i por requ- o oonheciment:l e o proyimenlo 00 
recuso conced.ent»se, linlnarrnente. o eleito suspensivo 
pretendido, determinando o imedialo desbloqueio de todas as 
oortas barártas da ti!INrldade doa ~. vedando-se 
bloqueloa futlltos, assim como. a lndlsponblzação 00s bens 
OOs agravantes. confirmando-se. no mélllo a decido lminar. 

· Instrui o pedido com os docum«11os de f. 29 a 86. 
Instada a prest.w in~ a M.t.l. julu o faz as f . • 

juntando cópias OOs Processos de Execução de n• 3.736197; 
3.488197 e 3.445/97 

Ette o relll6<1o. 
Analiso rwsta oportunkiiCie 1pena o pedido ·de 

feito luaf)en&ivo. 
Deslarte. pretendem os agravantes a concessao de 

liminar para se atrbk eleito SUSf*lSMI O ded&ao de bloqueio 
e lndisponltlMidade de seus bar-. por entendecem que em 
momento alg001 ficara demonstrado o perigo na demora ou a 
fuma~ do bom direito capazes de justi~car a ronc:essão da 
decisJo agravada que. segiM'tdo os reoorrentes, sequer foi 
pleiteada pelo autor na Peti~o Inicial, bem como porque 
entendem que a manutenÇio da medida liminar &earre~ dano 
de dWicil reparaçAo nllo apenas a empresa. mas na 
personalidade de seus titulares. 

A tutela de urgtncia. espécie de IUtela jurlsdldonal de 
caréter provisório, formada i base de cognlç6o sum6ria (não 
exauriente) sob o aspeclo da sua prollrrdldade • apropriada a 
sltuac;Oes em que se busca garantir a efetividade da função 
jurisdicional, eventualmente sob emeaça de dano ou de 
procnstinaçlo no Cú'SO 00 I)I'C)CeSSO 

ponNel ,_ • e~t«:uçlo ~ tM -~ 
~Miórlll ( ••. ) A /ndJ.,on/I:IIINMde nlo ' sobre IOdo O 
l»frlm6nlo petl/t<dvel, mu 11f*N1 sobre llens sufidenees 
e Mieqwdos ,.,. supor'W o moniMie de e.,.,twl 
~lo de ,....,-dr ._ou de,..,.,. --'"~mos 
~lrlmonlals h!Mdos H/dtMnente, Nlo _.,. posslvel • 
lndlsponlbllidMie pwa, ....,._,., g...,flr Mura 
condefYçlo de ,.,.. de multi ~ }I que • llniO 1 
lei nlo ..nMz• ( ... ) - .,.,.,_ cno cumpre ~ 
,.qu...,te demoostrw o rwqulslfo eM veros~ilhMÇI, 
lndispensMI• qwlqwr IMdide ~,.,.. 

Na hipótese ~ embora posslvel a Qção 
de que houve peclido de liminar - indispontilidllde de bens - a 
M. M. Juiza 4l..QIIII concedeu o que n.Jo foi requeri(lo, ou seja. 
decisão que implica vwdadélra eotulelar antecipatória. 
confundindo os Institutos. ao determinar como fOrma de 
eletivaçãe da medida. o bloqueio via BACENJUD de RS 
1.000.000,00 (um miMo de reais) nas contas correntes de 
cada um, OOs co-réus na AçAo Civil Püblica. dentre ees os 
agravafltes. o que. na minha vi&ao, afronta a Pfopordonalidade 
e a razoabiWdade da medida. L11f!li.' porque COOSlbstanoa 
efeitos mais danosos que o própriO objelo pteiteaoo na N;ão 
Civil Publica. qual 4 eja a anula~ dos acordos cetebfados 
eotre os E. do • e a Empresa agravame. prosseguw>do-&e na 
execuçAo 00 restante 00 cr6dito: 1 !111ft, porque a efetivação 
da decisão. certamente. inviabillzari a continuidade das 
em2fesas eniiOividas eis que o bloqueio as pttvarlo. sen6o no 
todo, mas em grande parte de &eu patrlmOnio finanoeiro, 
consubstanciando risco a sua manutenÇão, LlJil, porque 
consubStanda -oadeira cau1elar ~ntecipatórla exauriente. 

L.amenta·se que se desconheça, tanto no pedido 
Inicial, quanto na decialo recorrida, as dWerenáações 
oonceiluais de lmlnar e anledplçAo de tut•. conlundindo·se 
os seus pressupostos. certo de que ·como }I se •llmloll. 
medldl CICI8IIIIr e medfde •netcip.t.srle áo pt"OrineniOs 
subsllne/áll..,fe dlstlnfoa, fll/eifOI a condiç6N e 
ptNSIIpolfOs difwwrtls. "(Teorlo A/11/no Zlvascki. ob. p. 
118). 

Nlo se deve igno(ar Qué • antec:i~ de tulàa tem 
seus llrrdamentoa no an. 273, Incito& 1 e 11 do CPC, enquanto a 
liminar eslá prevista no art. 804 do metmO Código. São 
insUtulos diferentes. que exigem pedido lormal e especifico. não 
sendo lldla • sua concessio de ofldo: 

""flllndo dMp6e e•,__,. o llf. Z7J do 
Código de Procwso CM~ I MIIK/plçlo de lute/a depende 
de "requerlmenfD tM pMteM, VIII dlzr. tsU sujeita 10 
principio dispositivo, nlo podendo .., ~.de olklo 
pelo juiz• (Teorl Albino z.vudtl, oll. p. 117} 

conteúdo exauriente exarada na decisão agravada exigir-s.ia. -
como nos ensina TEOR! ALBINO ZAVASCK~ outros 
preauposiOS: 

"OifWenfemente do que ocone no processo 
c..,., (onde "'juízo de plluslbllidlde quarJfo 10 dlte/ID e 
de problb/HtMde qc11nl0 lOS 1'1101 1/eg~). I lllleel~»Çio 
de ~ de IIMrlro Sup6e ~-..IIÇI qu.nfo 10 
fundam..,IO de dite/lo, que dec:om de (relativa) U rfeZI 
qu•niO • lleffllde dos filiO&. (Cfr. AMICipaçlo cN Tutell, P
Tt 

Por ouro lado. não se pode peroer de vista que os 
provimenl06 liminares ou antecipatOflos devem obecWncia ao 
"Principio de _. reWiçlo possNel". preoonizado 
novamente pelo iustre Ministro TEORJ AI.BINú :AVASCKI' ia 
~ 

"(, _)o Juiz~ nlo i livre ,.n •stabelecw 
OI 1/m/fH de Mfec~, ,_ /ao depende de •eu /UitO 
dlst:rlclonM/o. IM vwdlde, JMTI delemlitw • e.rtwndo tM 
M~lo deww o juiz ~ llel 10 principio tM 
menor resfrlçlo polaiYel: porque lmpotfl Hmitaçio ao 
dlteiiO fund.,...,,_, i seguranç. ~ a antec/paçlo sJe 
-'-itos de lute/a ~ an llflillm• no l/mlt1 
~ .. necesúrlo j ~ do o.nro direito 
~.._Clll.!lillwadono~· _ 

Ademais. há que se oonlld- a nai\J'eza jurídica de 
cada litigante eis que a liminar Incide lndislntamente sobre o 
patrim6nlo tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas 
que, por suas peculiaridades. não se oonfundem. 

Com eleito, em reiaçlo a empresa agravante, a 
jl.li~ p6~a tem caminhado no sentido da possibilidade 
de bloqueio das contas ou da penhorablldade do fatrsamento 
da empresa desd<~ que não invtablttze a prOpria manutençAo de 
sua atividade eis que, sendo 1 conta cooenle bancária 
imP<esclndivel ao normal fl.rleíonemento da ompresa. 
oonstib..óndo-se no &eu capital de giro, dela nio pode ser, no 
todo, privada por bloQueio. arresto ou perilora, consoante 
preoedenles do Superior TribUnal de Justiça, mut811& 
mutendlr. 

"( ... ) A Jurltprodfncl• do Trlbun1l orle- no 
sentido de '"~a pen/1«1 sobre o faturamento tM 
tmpt'tsl 1 hlpófesas .. ~lonlis. lf • TOIIIIM, ae ,_ 
oulro modo n1o pudeT .., Aflsfeho o biW.SSe do credrK 
011 quando os IMns oferecido• j penhon áo Insuficientes 
011 lnellaz .. ; gll'ltltll do juizo. • ,.,,., com o objetivo 
de dar ellcklll ; pre.st.lçlo jurlsdlcJoflli, a.m... •dmlfldo 
.... modllldMJe de pen/lotL • · lfllltJ-tt. !ltC!tSdrln 00 

llllllllO.. que 1 !!l!!bpcJ n,to CCII!UI(Otllffa • IO/ylbl/ldadl de 
--- (--)" (STJ • RE'P 2113211 I RJ - AeL M/nlstiO 
SAL\170 DE RGUEIR6JO TEIXEIRA • 0J 0~1. _, 
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Nesse contexto, entendo que a medida oonsltitiva 
exarada na decisão recorrida deve limitar-se a indisponibilidade 
dos bens imóveis pertencentes a empresa agravante e, mesmo 
assim. diante de eventual inexistência de tais bens. sobre parte 
do faturamento da pessoa jurldica. sob pena de pôr em riS<õO 
sua própria existência, além de consubstanciar anteclpa<;ao da 
própria pena ou da obrlgaçAo que se pretende na ação 
principal, caso venha a ser julgada procedente. 

Assim, conquanto a indisponibilidade de bens da 
empresa agravante se me apresente, em tese. razoável eis que 
deçorre da própria disposiçao legal do citado art. 7• da 
chamada Lei de Improbidade Administrativa. o bloqueio via 
BECENJUD até o vala< de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) na conta corrente da empresa sem a inequlvoca 
demonstraçAo do D!lfk,u.1JI.m.Jn..JJ19!il e do~~. 
consubstancia. no caso concreto. medida anontosa a própria 
continuidade da atividade empresarial, pondo em risco a sua 
existência. 

Quanto ao agravante pessoa fisica, vislumbro que nao 
obstante nesta oportunidade processual se tenha acenas um~ 

visão perfunctória dos autos principais, de plauslbilidade do 
Juizo. verifico da análise dos documentos acostados ao 
processo que o objeto da Açao Civil Pública, em cujos processo 
se deferiu a decisão ~minar recon1da. cinge-se "na declaração 
de nu/~ das W s (03) v•n~s reallzadu conforme 
constant.s dos •utos das questionadas execuções, fXK 
ser.m cqnsJdendos •tos lesivos 10 ~trlmõnio público" 
como, aliás, bem definido pelo próprio M. P. na petiçAo de r .... 
destes autos. 

Tanto é assim, que o pedido constante na peça 
vestibular da Ação Civil Pública limita-se, basicamente. a 
requerer "a decluaçio de nuNdade dos Tennos de Acordos 
firmados nos ~tutos de e.recuçjo de n•. 3. 736/97; 3.48&197 • 
3.445197, ~belecendo-se o prosseguirMnto ~lar das 
respectivas uecuçNs a" o pag•mento tola/ elos ~bltos, 
como de direito • de }ustiç•"· 

Ca<n efeito. as provas carreadas aos autos, 
notadamente as cópias dot três acordos questionados pelo M. 
P. e traZidos ao meu conhecimento através do Agravo de 
Instrumento n• 2281/08, f., d11monstram que os mesmos foram 
celebrados e subsCritos, !ao-somente, pelo E. A., na pessoa de 
seu Procurador Geral, e pelas pessoas jurldic.as R. P. c. - ME 
Autos da ExecuçAo n• 3445197 ·: T. B. LIMA E OUTROS • 
Autos de Execução n• 4738198 - e C. S. LTDA - Autos de 
Execuçao n• 3488197: tOdas representadas pa< seus legítimos 
proprietários, respectivamente, R. P. c .. T. B. L. e E. V. DAs .. 
que exararam suas assinaluras no ftnal dos mencionados 
acordos. 

Nesse contexto, verifico que o agravante. pessoa 
física, quando WbiiC(eveu um dos ajustes que, supostamente, 
ensejaram os mencionados danos ao património público. objeto 
da Açao Civil ajuizada pelo ~. o fez na condição de 
representante legal da Pessoa Juridica com quem aquele loi 
celebrado, razão pela qual vislumbro, ao menos nesse 
ma<nento processual. a Impertinência no alcance subjetivo da 
decisão agravada eis que não poderia incidir seus efeitos sobre 
o patrimônio de parlieulares não slgnatârios dos acordos tidos 

, PC< ~egats. ainda que, em tose, pudessem ser beneficiados 
' pelos mesmos sob pena de subverslo da regra encartada no 

art. 472 do Código de Processo Civil. 
Aliás, esse racioclnio eiiCXlntra respaldo na linha de 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça. ~ 
mJIJBJ1!Ji§. 

n( ... ) A norm~ do art. 472 do CódifiO de Processo 
Civil, qu. ved• 1 lfllpll•çio dos efeitos da caiu julgildll 11 

terceiros que n•o for~tm put. nu ;oçO.s em qu. 
celebrados os acordos judklais, tam~m impede 
IICO/hlmento do pedido dlt ~rte llutota. (ST J • REsp 1022:U 
I RJ - Rei. Mirrlsúll MARIA THEREV. DE ASSIS MOURA ·DJ 
2~312007). 

E. ainda: 

A sentenç<~, mesmo homologalilrla, nk pode 
dispor sobre direito de c'*J/to 11/helo, sem 01 prN~~nça do 
lnteressedo (art 47, do CPC). Assim (X;Otrflldo, a decluo à 
Ineficaz em relaçlo ilquele que nk ~clpou do processo 
à lon dos /Imites subjetivos dll coiu julgada. 
Conseqü.ntemente, restando lnopon/1191 o julgado, o 
critllto mantém·•• Integro, sendo passivw/ IN exlgibllld•r*l. 
(STJ • REsp 381no I PR - ReL Minislro LUIZ FUX • DJ 
1411012002). 

Assim, consldenmdo os limites objetivos da Açao Civil 
Pública, que tenciona, tão-somente, a anulação dos acoroos 
celebrados nos autos das execuções supramencionadas e o 
prosseguimento das execuções, em principio haveria se anular, 
em tese. os eleitos da liminar concedida na Açao Civil Pública 
em relação aos bens do agravante pessoa flsiea. Contudo, tal 
declsAo Incidiria na mesma imprecisão da decisão recorrida, 
porque !ornaria exaur1ente a própria ação. oom risco de se 
cometer equivocas. diante do conhecimento sumário que se 
empresta ao exame da liminar. 

Destarte, há que se reduzir os efeitos da liminar -

exauriente em profundidade plena no plano vertic•l ' -
concedida na AçAo Civil Pública em relação aos bens doS 
agravantes, principalmente quanto a medida constritiva de 
bloqueio de verbas financeiras via BACENJUD. considerando a 
coisa julgada, o Nmlte da açAo, Inexistência de pedido formal, 
fatos e circunstãncias judiciais essas, que melho< apreciarei no 
exame de mérito deste agravo de lnsttumento, justificando-se, 
contudo. a indisponibiNdade de seus bens. 

Ca<n esses fundament06. ressalvando-me o direito de 
rever meu posicionamento, ~ .tl!LJ!!àt. o....J11.11Q 
~...m..l!rui!AA apenas para .!l.!lmni1ru. ...o 
~-º:!llll!q via BACENJUD até o valor de RS 1.000.000,00 
(um milhao de reais) nas contas correntes bancárias dos 
agravantes, mantendo-se, contudo, até o exame deflnillvo deste 
agravo a indisponibilidade de seus bens imóveis e, por 
conseguinte. determino: 

a) Notifique-se a d. Magistrada prolatora da decisão 
agravada do Inteiro teor desta, bem como para que ordene, 
denlro do prazo de vinte e quatro horas, os desbloqueios das 
contas correntes dos agravantes, desfazendo as determinações 
anteriores constantes da llmina· recorrida. 

b) Determino que as mais de mil folhas d~ 
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documentos enviadas nas infa<mações pola d. Magistrada, 
desnecessariamente, sejam autuadas em autos apartados. 
flcando no escaninho do Gabinete. para não se lumultuar o 
manuseio doS autos. 

c) Intime-se a parte Agravada para os fins do art. 527, 
inciso V, do Código de Processo Civi. 

d) Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça: 
e) Após, voltem-me os autos conclusos. 
Publique-se 
Intimem-se. 
Macapá, AP. 29 de Dezembro de 2008. 
(a)DES. HO~ffi~~MARAL DE MELLO CASTRO 

......__ '>r~ 
Clamy k O. ndelra S.rbosa 

Diretora da Secret ria da Cllmara única 

CÂMARA ÚNICA 
AGRAVO DE INSTRUMENTO N• 2.280108 / 

AGRAVANTE: C. S. LTDA E E. V. S. 
ADVOGADO: CRISTOVÃO COSTA MIRANDA 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ. 
RELATOR: OES. ME1.LD CASTRO 

"Trata-se de Agravo na forma instrumentalizada. 
com pedido de efeito susPensivo. Interposto por C. S. e E. v. S. 
em face da decisão inte!10Gut6<ia proferida pelo M.M. • Juiza de 
Direito da 4° Vara Civel e de Fazenda PiAlllca de Macapá que. 
nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Processo n• 7.52412008 
- ajlAzada pelo M. P.OO E. DO A., concedeu a Wminar pleiteada 
para declarar a Indisponibilidade dos bens doS agravantes. 
mandando ainda, bloquear R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) nas .contas de cada um dos CXHéus da referida Açao Civil 
Pública, met'tO!I do E. do A.. 

Inicialmente. destacam os agravantes. em síntese 
tática, que o M. P. E. ajuizou AçAo Civil Pública contra o 
recorrente em ütisconsórdo com o E. do A. e outros. pa< 
vislumbrar, em tese. irregularidades lesivas ao patrimooio 
público nos acordos judiciais celebrados nos autos dos 
Processos de Execuçao de n• 3.468197; 3.445197 e 3. 736/97, 
entre o E. do A .. através de sua Procuradoria Geral. e os 
executados objetivando a extinçao dos processos com o 
pagamento das dividas de lorrna parcelada - 180 vezes- e em 
vala<es menores que o débito principal . 

Sustentam a necessidade de sustaçAo da medida 
liminar, principalmente porque, ao contrário do que foi afirmado 
na dec!Sao recorrida, o M. P. E.l, em nenhum ma<nento. 
demonslrou perigo na demora ou fumaça do ba<n ooeito 
capazes de justificar a conc:es~ da IIm inar que, aliás. 
.segundo os agravantes, sequer foi requerida pelo auta< em sua 
petição Inicial (sic). 

Aduzem a impertin~ncia da decisão reconida, eis 
que ao emendar sua petição lricial o P. de J. reque<eu 
genericamente apenas a lndisponib~idade dos bens daqueles 
que figuram no pólo passivo da Açao Civil Pública. sem 
qualquer pedidO de bloqueio via BACENJUD ou de fixação de 
limites para a concessao da Indisponibilidade (slc). 

Prosseguiram argumentando que. diferentemente 
do que ocorra no Mandado de Segurança, em Açllo Civil 
Pública a concessão da liminar depende de solicitaçAo 
expressa do autor eis que pelo art. 12 da Lei 7.347/85 
neoessário ;e laj. a demonstraçAo de seus requisitos, o que 
nao ocorreu. · 

Afwmam a necessidade de concessão de efeito 
suspensjVQ diante do desacerto da decisão recorrida e do risco 
de grave e lnestimavet ~o aos recorrentes, tanto dff ordem 
emOCional como no amblto patrimonial, enfatizando a 
inexistência de comprometimento da prestaçao jurisdicional 
futura já que existem processos de execuçao em curso, 
objetivando o pagamento dos valores devidos, em cujos autos 
as partes, Inclusive, celebraram acordo judicial devidamente 
homologado (slc). · 

Ressalta que não obstante as alegações do M. P. 
no sentido de que o acordo celebrado entre as partes fere 
disposições da Lei n• 302197, tal questão já foi solucionada nos 
autos da execução 3. 736/97 em que se destacou a legalidade e 
a validade dos ajustes realizadoS eis que sob o Crivo do POder 
Judiciário (slc). 

EnfaHza que qualquer bloqueio de bens, sobreludo 
o faturamento da empresa deve ser feito de forma 
absolutamente excepdonal e nao em sede de apreciaçAo 
liminar, principalmente no caso concreto, "!" que os efeitos da 

decisao. caso mantida. lmpedln1o o funcionamento comenda! 
da empresa. gerando graves a Irreversíveis prejulzos aos seus 
empregados. lome<:edores e clientes. 

Colacionando jll1sprudência que entendem 
favorecer seus argumentos. sustentam, uma vez mais, a 
fumaça do bom direito. principalmente peta licitude dos atos doS 
agravantes. bem como, o perigo na dema<a já que a medida 
fustigada privara os recorrentes do rumprimenlo de suas · 
obrigaçOes financeiras, além de Inegável abalo ma<al (sic). 
concluindo por requererem a concesslo do efeito suspensivo 
pelas razOes InVOCadas. 

Requerem, também, o conhecimento e o 
provimento do recu~so a ftm de que seja reformado o despacho 
concessivo da fimlnar recorrida determinando o desbloqueio 
Imediato e total das contas bancárias da Ulularidade das partes 
agravantes, vedando-se bloqueios futuros, assim como, a 
indisponlbilizaçào de seus bens, confirTnanclo-se. no mérito a 
decisão liminar. 

Instruíram o pedido com os documentos de f. 34 a 
97. 

Este o relatório. 

Analieo ne81a oportunidade apenas o pedido de 
leito suspensivo. 

~nho pa< necessário ressal1ar, de plano, que a 
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deci~ judicial questionada neste Agravo de lnstnmento é a 
mesma atacada no Agravo de Instrumento n• 2.272108 que 
aguarda Informações da M.M. Juiza prolatora da decisão 
reco<rida, razão pa<que não havia. até en~. apreciado o 
pedido de efe~o suspensivo pleiteado, o que faço nesta 
oportunidade ante a juntada no Agravo n• 2281108- de mesmo 
objeto - dos acoroos em lace dos quais de insLr"ge a Ação Civil 
Pública, sob a alegação de dano ao patrimônio público. 

Destarte, prefendem os agravantes a concessao dtt 
liminar para se atribw eleito suspensivo à decisão de bloqueio 
e indisponibilidade de seus bens par entenderem que em 
ma<nento algum ficara demonstrado o perigo na demora ou a 
lumaça do bom direito capazes de Justificar a concessM da 
decisão agravada que, segundo os recorrentes. sequer foi 
pleiteada pelo auta< na PetlçAo Inicial. bem como parque 
entendem que a manutenc;.'!o da medida liminar acarretará 
dano de dillcil reparação não apenas a empresa. mas na 
personalidade de seus titulares. 

A tute4a de urgência. espécie de tutela junsdicional 
de carllter I)(Ovlsório. formada á base de cogniçAo sumária (não 
exauriente! sob o aspecto da sua profundidade é apropriada a 
situações em que se busca garantir a efebvidade da lunçào 
Jurisdicional. eventualmente sob ameaça de dano ou de 
procrastinação no curso do processo 

Contudo. sotxe4eva notar que conquanto possível 
pela regra do Parágrafo Úrico do art. 7 • da Lei n• 8 429192. a 
concessão de liminar consistente no bloqueio de bens dos 
acusados. devendo. indusive. recair sobre aqueles que 
assegurem o integral ressartimento do dano e sobre o 
acréscimo patrimonial resultante do suposto enriquecimento 
illcito, deve-se obedecer aos princípios da propa<cionalidade e 
da razoabilidade, manifestados na demonstraçAo inequlvoca do 
~!JIIIJ....!IJ...IM!I e do IJI/IJJJLllsiDi...lJIM, na espécie, não 
podendo privar a parte processada do necessário a sua 
subsistência, tampouco, exceder o valor patrimonial que se 
pretende ressartir ao paltimOnlo público em eventual 
procedência da açao. 

Nao é outro, allb, o entendimento sustentado pelO 
ilustre Ministro TEORl ALBINO ZAVASCKI' para quem "O 
objeto material suscerfllel de consfrlçjo slo apenas bens 

. 
·penhonl.-.ls, jí que somente em rei•~ a esses sera 
pouivel promo'Vtl' a exec~ forçMJa da sentença 
conden1116rl• ( ... ) A indl$pOIIIbllidade nlo é sobn todo o 
patrlm6n/o perrhor;vel, m.s ·~· sobre befls suficientes 
e adequados par• suporfM o montante de e.-.ntual 
condenaçlo de ressarcir dllnos ou de rewtuir acnlsc/mos 
patrimoniais havidos llidtamente, Nio sonl possi.-.1 11 

/ndlsponlbilid~tde pua, slm~smente, oarantir futura 
condenaçio da pene de multa pecun/irla, ji que • únto a 
lei não autoriza ( ... ) om quelquer uso cumpre ao 
req_..nte demonstrar o requisito da wrosslmilhança, 
lndlspenúvel• qualquer medida cautelar" 

Na hipótese ~xaC1JÍ11§. emba<a possivet a llaçAo 
de que houve pedido de i mlnar - indisponibi~dade de bens • a 
M. M. Juiza Ulll2 concedeu o que nao foi requerido. ou seja. 
decisão que lmpHca verdadeifa cautelar antecipatória, 
confundindo os lnstilutos, ao determinar como forma de 
efeUvaçAo da medida, o bloqueio via BACENJUD de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) nas contas COifentes de 
cada um dos co-réus na AçAo Civil Pública, dentre elas os 
agravantes, o que, na minha vlsao, afronta a propa<donaüdade 
e a razoabilidade da medida, !..Jiflll, porque consubstancia 
efeitos mais danosos que o próprio objeto pleiteado na Açao 
Civil Pública, qual seja a anulaçAo dos acordos celebrados 
entre os E. do A. e a Emptesa agravante, prosseguindo-se na 
execução do res tante do etéd~o: a l!lat. porque a efetivação 
da dedsão, certamente, lnviabllizarã a continuidade das 
empresas envolvidas eis que o bloqueio as privarão. senão no 
todo, mas em grande parte de seu patrimooo financeiro, 
consubstanciando risco a sua manutençao, !....l!t!. porque 
consubstancia verdadeira cautelar antecipatória exauriente. 

Lamenta-se que se desconheça, tanto no pedido 
Inicial, quanto na decisão recorrida, as diferenciações 
conceituais de liminar e anlecipaçAo de tutela, confundindo-se 
os seus pressupostos, certo de que ·como j5 se afirmou, 
medid• cautelar e medido antecipatória são provimentos 
subsÃncl~tlmente distintos, sujeitos a condiçõ.s e 
pressupostos diferentes. "(Teoria Albino lavascki, ob. p. 
111). . 

Não se deve ignorar que a antecipaçAo de tutela 
tem seus fundamentos no art. 273, Incisos I e 11 do CPC, 
enquanto a liminar esta prevista no art. 804 do mesmo Código. 
São lnstilutos diferentes, que exigem pedido fa<mal e 
especlftco, na o sendo licita a sua concessão de oficio: 

·segundo d/spóe expresumenlll o art 273 do 
Código de Processo C/1111, a antec/paçio de lute~ depende 
de "requwimento da pane", v•le dlnr. esta sujeltll ao 
principio dispositivo, n1o podendo ur concedidil de oficio 
pelo juiz" (Teorl Albino lavasckl, ob. p. 117) 

Ademais, com a profundidade do plano vertical de 
conteúdo e><aurlente exarada na decisio agravada exigir-se-<a, 
como nos ensina TEORI ALBINO ZAVASC~I, outros 
pressupostos: 

• Dlferenlllmenle do que ocon-. no processo 
C<Jute~r (onde h• juizo de p/lluslbilldade q~WJto 110 dlnlfo 
• de pro/JIIbilldede quanlo aos fatos •legados}, a 
antecipaç•o de tut.la de tNrlfo supõe 119rosslmilhança 
querrto ao fundamento de direito, que deCOtTe de (relativa) 
cerfeu quarrto a ~•de elos fiiiiOs. (CII'. Anteclpaçio da 
Tu le/a, p. 79 

Por outro lado, não se pode penler de vista que os 
provimentos Umlnares ou antecipatórios devem obediência ao 
"Prlnc}plo da menor rtslr/çjo posslvel". preconi_!:3do 



Maca á 06.01.2009 

novamente pelo ilustre Ministro TEOR! ALBINO ZAVASCKt' ia 
Y§r./lis: 

"( ... ) o Juiz cettamente nio é livre paf11 
estabelecer os limites da anteclpaçlo, nem Isso depende 
de seu juizo discrlclonklo. Na verdade, Pil/71 determinar a 
extensão da antecipação deve o juiz observ~ncla fiel ao 
principio da menor restrição po$5/vel: porque lmpotta 
limitação 80 direito fundamental • segurança juridica, a 
antecipação de e"'itos d11 tutela somente ser;i legitima no 
limite estritamente necessário i salvaguarda do outro 
direito fundamental, consldef1Jdo no caso prevalente" 

Ademais. há que se considerar a natureza jurídica 
de cada litigante eis que a liminar incide Indistintamente sobre o 
patrimOoio tanto de pessoas tlsicas quanto de pessoas jurídicas 
que. por suas peculiaridades. não se confundem e detém 
posições jurídicas dfferenciadas nos acordos que se buscam 
anular. 

Com efeito, em relação à empresa agravante. a 
jurisprudência pàtria tem caminhado no sentido da possibilidade 
de bloqueio das contas ou da penhorabllidade do faturamento 
da empresa desde que não inviabüize a própria manutenção de 
sua atividade eis que, sendo a conta corrente bancária 
imprescindível ao normal funcionamento da empresa. 
constituindo-se no seu capital de giro. dela não podP. ser, no 
todo. privada por bloqueio. arresto ou penhora. consoante 
precedentes do Superior Tribunal do Justiça, mutatis 
mulandis: 

"( ... ) A jurisprudência do Trlb<Jmtl orienta-se no 
sentido de restringir a penh0171 sobre o faturamento da 
empren a hlpótous excepcionais. 11 • Todavia, se por 
outro modo n•o puder ser satJsfo/to o Interesse do credor 
ou quando os lwns oferecidos .t penhora são lnsufickmtes 
ou Ineficazes à g~rantl~ dfJ juízo, e também com o objtJtivo 
de dar eficácia à prestação jurisdicional, rem-se admitido 
essa modalid~de de penhora. 111· ~~icW~J!Q 
ml!,nlo. aue, penhora n'o co~-W~ fá 
®!i~ ( ... )" (STJ • REsp 286326 I RJ - Rei. Ministro 
SAL VIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA • DJ 0210412001). 

Nesse contexto, entendo que a medida constrltiva 
exarada na dedsào recorrida deve limitar-se a Indisponibil idade 
dos bens Imóveis pertencentes à empresa agravante e, mesmo 
assim, diante de eveotual Inexistência de tais bens. sobre 
percentual razoável do faturamento da pessoa jurídica. sob 
pena de pOr em risco sua própria existência, além de 
consubstanciar antecipação da própria pena ou da obrigação 
que se pretende na ação principal. caso venha a ser julgada 
Procedente. 

Assim. conquanto a indlsponibi ~dade de bens da 
empresa agravante se me apresente. em tese, razoável eis que 
decorre da própria disposição legal do citado art. 7° da 
chamada Lei de Improbidade 1\dmlniS~ativa , o bloqueio via 
BECENJUD até o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) · na conta corrente da empresa ser., a tnequi110ca 
demonstração do fl!I~....JTl.!/!9. e do fvmus bonj lyr~. 
consubstancia. no caso conereto, medida afrontosa a própria 
continuidade da atividade empresarial, pondo em risco a sua 
exl>tênda. 

Quanto ao agravante pessoa tlsica. vislumbro que 
nao obstante nesta oportunidade processual se tenha apenas 
uma visão parfunctórta dos autos principais. de plauslbllidade 
do Juizo. verifico da análise dos documentos acostados ao 
processo que o objeto da Ação Civil Pública, em cujos processo 

se deferiu a decisão liminar recorrida, cinge-se "n~ declara~o 
de nulid•de d~s três (03) transações realizadas conforme 
constantu dos autos das questionadas erecu~s. por 
serem considerados atos lesivos ao patrimônio público" 
como. a6ás. bem definido pelo próprio M. P. na petição de f. 82 
destes autos. 

Tanto é assim, que o pedido constante na peça 
vestibular da Ação Civil Pública limita-se. basicamente, a 
requerer "a declaração de nulidade dos Tennos de Acordos 
firmados nos autos de uecução de n•. 3. 7 36197; 3.488197 e 
3.«5197, restab<Jiecendo-se o prossegvimento regul., das 
respectivas execuções até o pagamt~nto tobll dos débitos, 
como de direito e de justiça". 

Com efeito, as provas carreadas aos autos. 
notadamente as cópias dos três acordos questionados pelo M. 
P. e trazidos ao meu conhecimento atavós do Agra\10 de 
Instrumento n• 2281108. f., demonstram que os mesmos foram 
celebrados e subscritos. tão-somente. pelo E. 00 A., na 
pessoa de seu Procurador Geral. e pelas pessoas jurldicas R. 
P. C. ME - Autos de Execução n• 3445197 · : T. B. L OUTROS 
• Autos de Execução n• 4738196 • e C. S. LTDA - Autos de 
Execução n• 3488197; todas representadas por seus legitimas 
propnetârios, respectivamente. R. P, C., T. B. L e E. V. DA S., 
que exararam suas assinaturas no final dos mendonados 
aCI>t'dos. 

Nesse contexto, verifiCO que o agravante. pessoa 
fis1ca, quando subscreveu um dos ajustes que. supostamente. 
ensejaram os mencionados danos ao património públicO. objeto 
da Ação CiVIl ajuizada pelo Q2!que(. o tez na condição de 
representante legal da Pessoa Jurídica com quem aquele foi 
celebrado, razão pela qual vislumbro, ao menos nesse 
momento processual. a Impertinência no alcance subjeti\10 da 
dedsão agravada eis que nao poderia incidir seus etenos sobre 
o patrimOnlo de partiQJ!iJres não signatânos dos acordos tidos 
por üegais. ainda que. em tese. pudessem ser beneficiados 
pelos mesmos sob pena de subversão da regra encartada no 
art. 472 do Código de Processo Civil. 

Aliás. esse racioclnio encontra respaldo na linha de 
precedentes do Superior Tribunal de Justlço. lllJ.I1§J~ 
liJJJlMdl.§: 

"( ... ) A norma do art Çf2 do Código de 
Processo Civil, que veda a ampliação dos efeitos da coisa 
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julgMta ~ ... .Htn.flRjJl~.lm J>;!rtJulU ... ~'-~ 
cpltbnldos os • aco.CJ&s_J!ID~I/s também ...i.mJlMJII. 
~Z~Ih]!ll§.IJ/$1~ partuJlJJI.GI. (ST J ... REsp 802234 
I RJ - Rei. lrlinistra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA ·DJ 
2610312007). 

E. ainda: 
d.....Ua111tça._p;mmp hom.919gi12fti....Mg....M_~ 

~RQ!...Wbrf .slirutrui~lllheiQ~HIIJ...LilfJtHltt;Lí/9 
in1tcnH®...(!f1._ 47, do ~.&J . .Au!Jn_gçprren®~i~Q 
LJnefiCIZ .at...a!~io ~q~IHL.Dií/ P!lrtiCif'QU QJ) 
Qf9.Cet:u~__LIJI,c ®L 1/rp}tes tllk/ttiY~_çglsf. julgada. 
~iien,.l!lei111~~:~:;t,!ld!1... laopor!i'f8l.....sl...)JJ}Jm;!o, . o 
~.&uniU!Mm·se lnlf!9ro .... UDIJ~.R4.»1vel de eJiigib/Ji!IMiot 
~J · ...BbR..391'[lO { f }I - fiel~ MinístrQ. LUIZ FlJX • DJ 
W-ºLlQ02). 

Assim. consoderando os limites objetivos da A<;ro 
Civil Pública, que tenciona, tão-somente, a anulação dos 
acordos celebrados nos autos das execuções 
supramencionadas e o prosseguomMto das execuções. em 
principio haveria se anular, em tese, os efeitos da fimlnar 
concedida na Ação Civil Pública em relação aos bens do 
agravante pessoa fisica. Contudo, para se evitar a mesma 
imprecisão da decisão recorrida, por<;ue tomaria exauriente a 

própria ação. com risco de se cometer equívocos. diante do 
conhecimento sumário que se empresta ao exame da liminar. 

Destarte. há que se reduzir os efe•tos da liminar -
ltxauriente em profundidade plena no plano vertical' · 
concedida na Ação Civil Pública em relação aos bens dos 
agravantes. prindpalmente quanto a medida constritiva de 
bloqueio de verbas financeiras via BACENJUD. considerando a 
COisa julgada, o limite da ação, inexistência de pedido formal. 
fatos e circunstâncias jUdiciais essas, que melhor ap~eciarei no 
exame de méfito deste agravo de Instrumento. justitlcando-se. 
contudo. a indisponibilidade de seus bens. 

Com esses fundamentos, ressalvando-me o direito 
de rever meu posicionamento, ~ p'!!!!.....Q...!ftiJ2 
susoenslvo p~ apenas para ~lnªL....Q 
J1llbiQQ\!liQ via BACENJUO até o valor de RS 1 000.000,00 
(um mllhao de reais) nas contas correntes bancárias dos 
agravantes. mantenco-se, contudo. até o exame definitivo deste 
agravo a indisponlt>ijldade de seus bens imóveis e. por 
conseguinte. determino: 

a) Notifique-se a d. Magistrada prolatora da decisão 
agravada do inteiro teor desta, bem como para que ordene. 
dentro do prazo de •1inte e quatro horas, os desbloqueios das 
contas correntes dos agravantes, desfazendo as determinações 
anteriores constantes da timinar recornda. 

Considerando que já houve a prestação de 
Informações em outro agra110 de co-réu- AG 2272-08 •. rotativa 
a esta mesma ACP e que a matéria é, nesta oportunidade. de 
direito. já apresentadas cópias dos acotdos realizados peta 
parte interessada, dispenso novas Informações. 

Finalmente, determino que as mais de mil folhas de 
documentos enviadas pela d. Magistrada. desnecessariamente, 
sejam autuadas em autos apartados, ficando no escaninho do 
Gabinete, para nao se tumlituar o manuseio dos autos. 

b) Intime-se a parte Agravada para os fins do art. 
527. inciso V. do Códtgo de Processo Crvü. 

c) Ouça-se a ,douta Procuradoria de Justiça; 
d) Após, voltem-me os autos conclusos. 
Publique-se 
Intimem-se. 
Macapà, AP. 26 de Dezembro de 2008. 
(a)OES. HONILOO AMARAL DE MELLO CASTRO 

....,.=_:._~,,,...J-rlb._,-. 
Clamy H O. Ba c!eira Barbosa 

Diretora da Secreta na da camara Única 

CÁMARA ÚNICA 
AGRAVO DE INSTRUMENTO tr 2.281108 

AGRAVANTE: J. J . DE M. C. 
A VOGADO: CRISTOVÃO COSTA MIRANDA 
AGRAVADO: M. P. DO E. DO A. 

'Trata-se de Agra110 na forma instrumentalizada. 
com pedido de efeito suspensivo. Interposto por J . J. DE M. C. 
em face da decisão inter1ocutória proferida pelo M.M.• Juiza de 
Direito da 4" Vara Clvet e de Fazenda Púbfica de Macapá que, 
nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBUCA - Processo n• 7.52412008 
- ajuizada pelo M. P. DO E. DO A., concedeu a liminar 
pleiteada para declarar a indisponibilidade dos bens do 
agravante. mandando ainda. bloquear R$ 1.000.000.00 (um 
milhão de reais) nas contas de cada um dos co..,.éus da referida 
Ação Clvn Pública. menos do E. do A .. 

lricialmente. destaca o agravante. em sintese 
fá tica. que o M. P. E. ajuizou Ação Civi l Púbfica contra o 
recorrentê em litisconsórcio com o E. do • e outros. por 
vislumbrar. em tese. Irregularidades lesivas ao patrlmOmo 
público nos acordos judiciais celebrados nos autos dos 
Processos de Execução de n• 3.488/97: 3.445197 e 3.738197, 
entre o E. óo A , através de sua Procuradoria Geral. e os 
exe<:Utados objetivando a extinção doS processos com o 
pagamento das dividas de forma parcelada - 160 vezes - e em 
valores menores que o débito principal. 

Sustenta a sua Ilegitimidade para figurar no pólo 
passivo da demanda ao argumento de que não participou de 
nenhum dos acordos apontados pelo M. P. E .. nao podendo 
por eles ser responsabilizado. pugnando por sua exdusão do 
pólo passivo da lide. 

Assevera a necessidade de sustação da medida 
liminar. principalmente porque, ao contràrio do que foi afirmado 
na decisão recorrida, o M. P. E .. em nenhum momento. 
demonstrou perigo na demora ou fumaça do bom direito capaz 
de justificar a concessão da liminar que, aliás. segundo o 
agravante. sequer foi requerida pelo autor em sua petição 
lnidal (sic). 
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Aduz a illpertinéncia da decisão recornda. eis que 
ao emendar sua petição micial o P. de J. requereu 
genericamente apenas a indisponibilidade dos bens daqueles 
que figuram no pólo passivo da Ação Civil Pübi!Cil. sem 
qualquer pedido de bloqueio via BACENJUD ou de fixação de 
limites para a concessão da Indisponibilidade (sic). 

Prosseguiu argumentando que, dfferentemente do 
que ocorre no Mandado de Segurança, em Ação C1vil Púbnca a 
concessão da Uminar depende de solicitação expressa do autor 
eis que pelo art 12 da Lei 7.347/85 necessário se faz a 
demonstração de seus requositos. o que não ocorreu 

Afirma a necessidade de concessão de efe1to 
suspenstvo diante do desacerto oa dCCisáo recornda e do nsco 
de grave tesão ao Impetrante. tanto de ordem emOcional como 
no ámbito patnmonial. mesmo porque o blOQueio "'a 
BACENJUD é medida de caráter excepe100a1 e subsoa1âna em 
relação a outros meios e doligénoa capazes de satislazerem a 
pretensão do exeqüente 

Colacionando jurisprudência que entende favorecer 
seus argumentos, enfatiza. uma vez ma1s. a fumaça do bOm 
direito, principalmente pelo fato de que o agravante não 
participou de quaisquer dos acordos menoonados pelo M. P 
bem como. o perigo na demora ja que a medoda fustigada 
privará o recorrente do cumprimento de suas obngações 
financeiras. além de inegável abalo moral (slc). concilindo por 
requerer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. 
bem como a concessão do efeito suspensivo diante do 
bloqueio determinado na sentença. 

Requer, também, o conhecimento e o provimento 
do recurso a fun de que seja reformado a dedsão concessiva 
da liminar recorrda determinandÕ o desbloqueio imediato e 
total das contas bancárias da titularidade do autor. vedando-se 
bloqueios futuros. assim como. a indisponibilização dos bens 
do agravante. confirmando-se. no mérito a decisão liminar. 

Instrui o pedido com os documentos de f. 23 a 65. 
Este o relatório. 
Analiso nesta oportunidade apenas o pedido da 

liminar para efeito suspensivo. 

Tenho por necessáno ressaltar. de plano. que a 
dectsao judicial questionada neste Agravo de lnstn.mento é a 
mesma atacada no Agravo de Instrumento n• 2.272106 que 
aguarda Informações da M.M. Juiza prolatora da declsao 
recorrida. razão porque nao havia, até então. apreciado o 
pedido de efeito suspensivo buscado. o que faço nesta 
oportunidade ante a juntada pelo agravante dos aconlos em 
face dos quais de Insurge a Ação Civil Pública. sob a alegação 
de dano ao pal/imOnio público. 

Destarte, pretende o agravante a concessão de 
liminar para se atnbl.ir efeito suspensivo á decisão de bloqueio 
e Indisponibilidade de seus bens por entender que é parte 
ilegltima para tigura1 no pólo pasSivo da ação eis que nao 
partlcipou de quaisquer dos acordos judiciais questionados pelo 
M. P. nos autos da Ação Civil Pública. da qual resultou a liminar 
recorrida, bem como, em momento algum ficara demonstrado o 
perigo na demora ou a fumaça do bOm direito capazes de 
justificar " ooncessào do decisão agravada que, seg.mao o 
Agravante. sequer /ora pleiteada pelo autO< da ação. 

lnobstante nesta oportunidade processual se tenha 
apenas uma visão perfunctória dos autos principais. de 
ptauslbilldade do Juizo. verifiCO da análise dos documentos 
acostados ao processo que o objeto da Ação Civil Públoca, em 
cujo processo se deferiu a dedsào liminar recorrida. que o 
objeto do pedido cinge-se " n• declaração rh nulidade das 
tnb (03) transações realizadas conforme constantes dos 
autos du questionadu execuções, por serem 
considerados atos lesivos ao patrimônio público" (slc) 
como. aliás. bern defnido pelo próprio M.P. na petição de f. 71 
desles autos. 

Tanto é assim. que o pedido constante 03 peça 
vestibular da Ação Ovil Pública limita-se. basicamente, a 
requerer "a decla~áo de nulidlde dos Tennos de Acordos 
nrmados nos autos de execuç;io rh n•. 3. 736197; 3.4B8f97 e 
J • .US/97, restabelecendo-se o prosseguimento regular das 
respect/v;~s erecuç6t1s até o pagamento total dos débitos, 
como de direito e do justlr;• ". 

Com efei to. as provas carreadas aos autos. 
notadamente as cópias dos ~s acordos questionados pelo M 
P. e juntados neste recurso pelo agravante • ~emonslr.lm que 
os mesmos foram celebrados e subscritos, tãv somente. pelo 
E. DO A.. na pessoa de seu Procurador Geral. e pelas pessoas 
jurldlcas R. P. c . - ME - Autos de Execução n• 3445197 ·, T. B. 
L. E OUTROS · Autos de Execução n• 4738198 · e C. S. LTDA 
- Autos de Execuçao n• 3488197; todas representadas por seus 
legitimes proprie~rlos, respecllvamente, R. P. c .. T B. L e E. 
S V. DA s.. que exararam suas assinaturas no final doo 
mencionados acordos. 

~ ho!Jve, em prindpjo, qualquer oatlídpa~Q.® 
agravante nos siustes aue se prelen<l~ar, .W 
~e~o J.epresentaote I!:SlalduUi!isquer das 
~judlli.c_a~da!U)os referidos a~ 

Nesse contexto, verifico que, de fato. o agravante 
nao participou dos acordos que. supostamente. ensejaram os 
mencionados danos ao patrimOnlo público, objeto da Ação Civil 
ajuizada pelO QJ!!JlueJ. razão peta qual visiLmbro. ao menos 
nesse momento processual, a impertinência no alcance 
subjetivo da decisão agravada eis que nao poderia incidir seus 
efeitos sobre o patrimônio de terceiros não sognatârios dos 
acordos lidos por i egais, ainda que, em tese, pudessem ser 
beneficiados pelos mesmos Sob pena de subversão da regra 
encartada no art. 472 do Código de Processo Clv<l. não 
podendo, sequer. ser atingido peta indisponíbilodade de bens Já 
que não há indícios de que participara dos respectivos atos 
tidos por ilegais. 

Aliás, essa raciocinlo encontra respaldo na linha de 
precedentes do Superior Tribunal de Justiça. ~ 
I11!J1MJ!Jj_![. 

"( ... ) A norma do art 472 do Código de 
Processo Civil, q•,. veda a ampllaçio dos efwitos da coiSil 

julgada a terceiros que não foram parte nas ações em que 
celebt71dos os acordos j udiciais, também Impede 
acolhimento do pedido da parte autora. (STJ · REsp 802234 
I RJ - Rol. Minis tra lriARtA THEREZA DE ASSIS MOURA 
·DJ 2610312007}. 

E. ainda 
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lamenta-se que se desconheça. tanto no podido 
1nicial, quanto na decisão recorrida. as diferenciações 
conceituais de liminar e anteapação de tutela, confundind<>-se 
os seus pressupostos. certo de que 'como j;i se afirmou, 
medida cautelar e medida antecipatória do provimentos 
subst.lnci;~I~Mnte distintos, sujeitos a condições e 
pressupostos diferentes. "(Teorio Albino Zavascki, ob. p. 
118). 

Não se deve Ignorar que a antecipação de tu tela 
tem seus fundamentos no art. 273, incisos 1 e 11 do CPC. 
enquanto a liminar esta prevista no art. 804 do mesmo Código 
São institutos diferentes, que exigem pedido formal e 
especifico, não sendo licita a soa concessao de ofiCIO: 

·segundo dispõe expressamente o art 273 do 
C6digo de Processo Civil, a ont..cipaçào de tu1ela dep<~nde 
do "requerünento da parl.e", vale dizer, •stá sujeita ao 
princípio dispositivo, nao podando ser concedida de oficio 
pelo juiz" (Teori Albino Zavasckl, ob. p. 117) 

Ademais, com a profundidade do plano vertical de 
conteúdo exauriente exarada na decisao agravada exigir-se~a. 
como nos ensina TEORI AlBINO ZAVASCKI, outros 
pressupostos: 

'Dit.rentemente do que ocorre no processo 
c;~utelar (onde há juizo de ~us/billdarJ. quanto ao direito 
e df! probabilidade quanto aos fatos alegados), a 
ant..cipação de tutela de mérito supõe verossimilhança 
quanto ao fundamento de di,.ito, que <hcorre de (relativa) 
cfH1eza quanto a verdade,.dos fatos. (Cir. Antecipação da 
Tutela, p. 79 

Por outro lado. não se pode perder de vista que os 
provimentos liminares ou antedpatórios devem obediência ao 
"Principio da menor restrição posslvel", preconizado 
novamente pelo Ilustre Ministro TEOR! AlBINO ZAVASCKI' ia 
wP~ 

"( ... ) o Juiz certanhnte nlo ~ livre para 
esfaoo/acer os /Imites da ant..cip<~çio, nem Isso dep<~nda 
df! seu juizo fliscrH;Jonárlo. N~ verda<N, para detormin<~r a 
extensão da anteclpaçio deve o juiz observlncla fiel ao 
principio da menor ,.strlçio possível: PDflluo importa 
1/mii<~Çio _, direito funr»menta/ à seguranÇ<~ jurldlca, a 
ant..cípaç~o rJ. efeitos r» tuteia somente será legitima no 
limite estritamente n..cessário à salvaguard;~ do outrO 
direito fundamental, considerado no caso preva/ente" 

Assim, considerando os limites objetivos da Ação 
CMI Publica que tem por objeto, tão-somente, a anulação dos 
acordos celebrados nos autos das execuções 
supramencionadas e o prosseguimento das execuções, bem 
como. a prova matertal de que o agravante deles não 
partiCipou, em princípio haveria que se anular. totalmente, a 
liminar por imposição do art. 472, do Código Unitário. 

Contudo, tal dedsão incidiria no mesmo equivoco 
da decisao recorrida. porque tomaria exauriente a própria ação. 
com risco de se cometer equivoco, diante do conhecimento 
sumário que se empresta ao exame da liminar. 

Destarte. hà que se reduzir os efeitos da ijminar -
exaurif!nte em profundidade plena no plano venical ' • 
concedida na Ação Civ~ Pub~ca em retaçao aos bens do 
agravante, principalmente ~uanto a medida consltitiva de 
bloqueio de ve<bas financeiras via BACENJUD. diante da 
possível ilegitimidade passiva do agravante, a coisa julgada, o 
limite da ação. Inexistência de pedido formal. fatos e 
circunstâncias Judiciais essas que melhor apreciarei no exame 
de mérito deste agravo de Instrumento. 

Com esses fundamentos, ressalvando-me o direito 
de rever meu posiCionamento. ~o o eleito sysoensjyo 
Rillt.Olful2 para. ~._parclalme!!l.t. os efeitos da 
liminar agravada em relaçãi> ao agravante J. J. DE M. A C .. 
determinar o ~via BACENJUD até o valor de R$ 
1.000.000.00 (um milhão de reais) nas contas ~ntes 
bancârias de sua titularidade. mantendo, at~ o exame definitivo 
deste agravo a Indisponibilidade de seus bens imóveis e, por 
conseguinte. determino: 

a) NoUfique-se a d. Magistrnda prolatora da decisão 
agravada do inteiro teor desta, bem como para que ordene, 
dentro do prazo de vinte e quatro horas. os desbloqueios das 
contas correntes, desfazendo as detem\inações anteriOI'es 
constantes da liminar recorrida. 

Considerando ~ue já houve a prestação de 
lnformaçóes em outro agravo de oo-<éu - AG 2272·08 •• 
relativa a esta mesma ACP e que a mat*ia é , nesta 
oportunidade, de direito. Já apresentadas cópias dos acordos 
realizados pela parte inlelu:sada. dispenso novas infonnaçOes. 

Analmente, determino que as mais 1e mil folhas de 
documentos enviadas pela d. Magistrada, desnecessariamente, 
sejam autuadas em autos apartados, ficaroo no escaninhO do 
Gabinete, para não se tumutuar o manuseio dos autos. 

b) Intime-se a parte Agravada para os fins do art. 
527. inciso V. do Código de Processo C4vil. 

c) Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça: 
d) Após, voltem-me os autos conclusos. 
Publique-se 
Intimem-se. 
Macapá, />f', 26 de Dezembro de 2006. 

CÂMARA ÚNICA 
AGRAVO DE INSTRUMENTO H• 2.282108 

AGRAVANTE: T. B. L. E T. B. L 

(DIÀRIO OFICIAL) 

ADVOGADO: CRISTOVÃO COSTA MIRÀHDA 
AGRAVADO: M. P. DO E. DO A. 

"Trata-se de N}ravo na forma inslnJmental!zada. 
com pedido de efeito suspensivo. interposto por T. B. L. e T. B. 
L. em lace da decisão intertocul6ria proferida pelo M.M' Juiza 
de Direito da 4• Vara Civel e de Fazenda Publica de Macapá 
que. nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Processo n• 
7.524/2008 - ajuizada pelo M. P. DO E. DO A .• coocedeu a 
liminar pleiteada para declarar a indisponibilidade dos bens dos 
agravantes. mandando ainda, bloquear RS 1.000.000,00 (um 
milhão de reais) nas contas de cada um dos co-réus da referida 
Ação Civil Púbhca, menos do E. dO A .. 

lricialmente. destacam os agravantes, em sinlese 
fábca, que o M. P. E.l aJuizoU Ação Cl111l Pubhca contra o 
recorrente em lilrsconsórcio com o E do • e outros por 
VISlumbrar. em teso, Irregularidades lesivas 00 património 
publico nos acordos judiciais celebrados nos autos dos 
Processos de Execução de n• 3.736197 3 488/97, 3 445197 e 
3. 736/97, entre o E do A .. através de sua Procuradona Geral e 
os executados obteovando a exbnção dos processos com o 
pagamento das diVIdas de lorma pa1celada - t80 vezes - e em 
valOres menores que o débito pnoopal 

Aduzem a necessidade do sustação da medrda 
liminar, principalmente porque. ao contrário do que foi afirmado 
na dedsão recomda, o M. P. E.l. em nenhum momento. 
demonstrou perigo na demora ou fumaça do bom direito capaz 
de justificar a concessão da liminar que. aliás. segundo os 
agravantes. seque< loi requerida pelo autor em sua petição 
inicial (sic). 

Alegam a impertinênda da decisao recorrida. eis 
que ao emendar sua petição inicial o P. de J. requereu 
genericamente apenas a indisponib~idade dos bens daqueles 
que figuram no pólo passivo da Ação Civil Publica. sem 
qualquer pedido de bloqueio via BACENJUO ou de fixação de 
limlles para a concessão da indisponibilidade (sic). 

Prosseguiram argumentando que, diferentemente 
do que ocorre no Mandado de Segurança, em Ação C4vü 
Publica a concessao da liminar depende de solicitação 
expressa do autor eis que pelo art 12 da lei 7.347/85 
necessário se faz a demonstração de seus requisitos. o que 
nio ocorreu. 

Afirmam a necessidade de concessão de efeito 
suspensivo diante do desacerto da decisão recorrida e do risco 
de grave e Inestimável lesão aos recorrentes, tanto de ordem 
emocional como no 'ãmblto patl1monial, enfatizando a 
Inexistência de comprometimento da prestação jurisdicional 
M ura já que existem processas de execução em curso. 
objetivando o pagamento dos valores de111dos. em CUJOS autos 
as partes. induslve. celebraram acordo judioal devidamente 
homologado (slc). 

Sustentam que o acordo se deu em valores 
inferiOI'es ao empréstimo porque a empresa cumpriu com 
alguns pagamentos. sendo estes amortizados e deduzidos do 
valor principal. 

Ressaltam que não obstante as alegações do M. P. 
no sentido de que o acordo celebrado entre as partes fere 
disposições da l!!i n• 302197, tal questão já 1ot solucionada nos 
autos da execução 3. 736197 em que se destacou a legafidade e 
a validade dos ajustes realizados eis que sob o oivo do Poder 
Judiciãrio (sic). 

Enfatizam que qualquer bloqueio de bens, 
sobretudo o faturamento da empresa deve ser feito de forma 
absolutamente excepcional e não em sede de apreciação 
liminar, prtnclpalmente no caso concreto. em que os efeitos da 
decisao. caso mantida, impedirão o funcionamento comercial 
da empresa, gerando g1aves e irreversíveis prejuízos aos seus 
empregàdos, fornecedores e d ientes. 

Colacionando jurisprudência que entendem 
favorecer seus argumentos. sustentam. uma vez mais, a 

fumaça do bom direito, principalmente pela licill.lde dos atos dos 
agravantes. bem como, o perigo na demora já que a medida 
fusügada privará o recon-ente do cumprimento de suas 
obrigações f1081lCelras. além de Inegável abalo moral (sic), 
concluindo por requerer a concessão do efeito suspensivo 
pelas r;JZões invocadas. 

Requerem. também. o conhecimento e o 
provimento do rocurlõo a frm de que seja relormado a decisão 
concessiva da liminar recorrida determinando o desbloqueio 
imediato e total das contas bancártas da titulartdade das partes 
agravantes. vedando-se bloqueios futuros. assim como, a 
indisponibilização de seus bens. confirmandO-se. no mérito a 
decisão timinat. 

Instruem o pedido com os documentas de I 29 .a 
92. 

Eate o relat6rio. 
Analiso nesta oportunidade apenas o pedido de 

feito suspensivo. 

Tenho por necessário ressallar. de plano. que a 
decisão judicial questionada neste Agravo de lnstrunenlo é a 
mesma atacada no A!r.IVO de lnstrumenlo n" 2.272108 que 
aguarda informações da M.M. Juiza prolatora da decisao 
recorrtda, raüo porque não havia, até então, apreciado o 
pedido de efeito suspensivo pleiteado, o que laço nesta 
oportunidade ante a juntada no Agravo n• 2281/08- de mesmo 
objeto • dos acordos em face dos quais de Insurge a Ação Civil 
Pública, sob a alegação de dano ao palrimOnio público. 

Destarte, pretendem os agravantes a ooncessao de 
liminar para se atribuir efeito suspensivo à decisio de bloqueio 
e lndlsponibüidade de seus bens por entenderem que em 
momento algum ficara demonstrado o perigo na demora ou a 
fumaça do bom direito capazes de justifiCar a concessão da 
decisão agravada que. segundo os recorrentes, sequer foi 
pleiteada pelo autOI' na Pellçâo lnldal, bem como porque 
entendem que a manutenção da medida liminar acarretará 
dano de difocil reparação não apenas a empresa. mas na 
personaNdade de seus titulares. 

A tutela de I)'Qênda, espécie de Meia 
Jurisdicional de caráter provisório. formada à base de cognição 
sumárta (não exauriente) sob o aspecto da sua profundidade é 
apropriada a situações em que se busca garantir a efetividade 
da função jurtsdldonal, eventualmente sob ameaça de dano ou 
de procrastinação no curso do processo 

Contudo, sobreleva notar que conquanto posslvol 
pela regra do Palág<afo Único do an. 7 • da Lei n• 8.429192. a 
concessao de liminar consistente no bloqueio de bens dos 
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acusados, devendo. InclUSive, recair sobre aqueles que 
assegurem o integral ressarcimento do dano e sobre o 
acrésCimo patrimonial resoltante do soposto enriquecimento 
ilicito. deve-se obedecer aos principias da proporciona~dade e 
da razoabilidade. man~estados na demonstração lnequlvoca do 
~l~~.i!l l!!2l'll e do {lmlus boni luris. na espécie. nao 
podendo privar a parte processada do necessário a sua 
subsistênóa. tampouco, exceder o vaiOI' patrimorJal que se 
pretende ressardr ao património público em eventual 
procedência da ação. 

Nao é outro, aliás. o entendimento sustentado pelo 
ilustre Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI' para quem ' O 
objeto m;~terial suscetível de constriçio são apenas bf!ns 
p<~nhoráveis, }a que somente em relaçlo a esses será 
possível promover a cxecuçio forçada da sentença 
condenatória ( .. ) A indisponibilidade n.ia ~ sobre todo o 
património penhorável, mas apena• sobre oons suficientes 
c adcq,ulK!os para suportar o montante de eventual 
condenaçio de ressarcir danos ou de restituir acréscimos 
patrimoniais havidos Ilicitamente, Não soni possivel • 
Indisponibilidade para. simplesmente, g~rinúr futura 
condenação da pen6 de multa pecuman•. Jl que a tanro 1 
le1 n~ •utonzd {. . J tm qualque~ ca50 cumpre ao 
requerente ~monstrar o requistto da vero sSimilhança, 
md1spensâve1 a qv~Jquer medida cautelar" 

Na hlpotese ~O 9J18mona. embora possrvet a uaçáo 
de que houve pedidO de hmlflar- lndiSponlblhdaOe de oens a 
M. M. Jurza il..JWQ concedeu o que não for requerido. ou seta. 
decisão que implica verdadeira cautelar antocopatória, 
confundindo os institutos. ao detet'minar como forma de 
efetlvaçao da medida, o bloqueio via BACENJUO de RS 
1.000.000.00 (um milhão de reais) nas contas correntes de 
cada um dos co-réus na Ação Civil Púb~ca. dentre eles os 
agravantes. o que, na minha visao. afronta a propOI'cionalidade 
e a razoabilidade da medida, umao, porque consubstanda 
efeitos mais danosos que o próprio obJeto pleiteado na Ação 
Civil Publica, qual seja a anulação dos acordos celebrados 
entre os E. do A. e a Empresa agravante. prosseguindo-se na 
execução do restante do etéd~o: a !11@~ . porque a efetivação 
da decisão. certamente. invtabülzará a continuidade das 
empresas envolvidas eis que o bloqueio as privarão. senão no 
todo. mas em grande parte de seu paltimOrjo financeiro. 
consubstanciando risco a sua martJtenção. L!fês.. porque 
consubstancia verdadorra cautelar antecipatória exauriente. 

Lamenta-se que se desconheça. tanto no pedido 
Inicial. quanto na decisão recoiTida, as diferenciações 
conceituais de liminar e antecipação de tutela, conlundlnd<>-se 
os seus pressupostos. certo de que ' como já se •firmou. 
medida cautelar e medida •ntecipatóri~ sio provimentos 
subs!ilnclalmente dlsrlntos, sujf!itos " condições e 
pressupostos diferentes. "(Teoria Albino Zavucki, ob. p. 
118). 

Não se devo 1gnorar que a antecipação de tutela 
tem seus lundamentos no art 273. rndsos I e 11 do CPC, 
enquanto a ~m inar está prtJvista no art 804 do mesmo Código. 
São institutos diferentes, que exigem pedlao formal e 
especifoco. não sendo licita a sua concessao de oficiO. 

· segundo dispõe expressamente o art 273 do 
C6dlgo de Processo Civil, 11 antecíp;IÇJo de tutela depende 
de "requerimento da parte", vale dizer, está suje/til ao 
principio dispositivo, niio podendo ser concedida de oficio 
pelo juiz" (Teor/ Albino Znascki, ob. p. 111) 

Ademais, com a profundidade do plano vertical de 
conteúdo exauriente exarada na dedsao agravada exigir-se-ia, 
como nos ensina TEORI ALBINO ZAVASCKI, outros 
pressuposto&: 

'l)jfer~ntemtnte do que ocorre no processo 
Clutellr (onrJ. há juizo rH phusibilida<n qu.nto ao dlreho 
e de probabilidade quanto aos faros alegados), a 
•nteclp;~çio de Me,. de mérito supõe verossimilhança 
quanto ao fundamento de direito, que decorre de {relativa) 
certeza quanto a verdade dos fatos. (Cfr. Anteclpaçio da 
Tuteia, p. 79 

Por outro lado. não se pode perder de vista que os 
provimentos &minares ou antecipatórios devem obf!diência ao 
" Principio da m•nor rastrl~o possfvel", preconizado 
novamente pelo ilusite Min;slto TEORI ALBINO ZAVASCKI' !!J 
~~-

"( ... ) o Juiz cerlllmente nM> é liv,. par~ 
estabelecer os /Imites da anteciPifçio, ntm isso depenrJ. 
de seu j uizo discricionário. Na verd1de, Plf" detormln1r • 
extensiio d;~ ~nteclpação deve o juiz observlncla fiel ao 
principio da menor nstriçõo poss/vel: porque Importa 
1/mltaçio .ta direito funr»men!ill a segurança jurldlca, a 
ant..cipação de et.itos da Meia sa~Mnte .Uf'Í legitima no 
limite estritamente necessário à satvaguard11 do outro 
direito fundamental, considerado no caso prevalente" 

Ademais. hã Que se considerar a natureza jurldica 
de cada litigante eis Que a ~minar incide 1ndisUntamente sobre o 
património tanto de pessoas fisicas quanto de pessoas juridicas 
que, por suas pewkaridades, não se confundem. 

Com efeito, em relação a empresa agravante. a 
Jurisprudência pátria tem caminhado no sentido da posslbiüdade 
de bloqueio das contas ou da penhorabiüdade do faturamento 
da empresa desde quo não lnvlabllize a própria manutenção de 

sua atividade eis que. sendo a conta corrente bancária 
lmpresclndfvel ao normal funcionamento da empresa. 
constitulndo-se no seu capital de giro, dela nao pode ser. no 
todo, privada por bloqueio. arresto ou penhora. consoante 
precedentes do Superior Tribunal de JustiÇ<~, mufalis 
mutendi~ 

"( ... ) A }urlsprudfncla do Tribunal orlenta·se no 
sentido de restringir a Pf!nhora sobre o faturamento da 
em~sa a hipót.ses excepclon<~ls. 11 • Todavia, se por 
outrO modo nio puder ser satisf!Hto o Interesse do credor 
ou quando os bens oferecidos a penhora üo /nsunclenfes 
ou Ineficazes a g1rantj1 do juizo, e também com o objetivo 
de dar eficlcla a ~st.çlo jurisdicional, IWn·se admitido 
essa modalidade rJ. P«Jhora. 111· ~t~e.~n.o 
t.atAAIO. que a penhora nlo comorome.tu w.ln.bilkJilsiuü 
~ ( .. .)" (STJ • REsp 286326 I RJ - Rol. Ministro 
SAL VIO DE FIGUEJREDO TElXE/RA • DJ 0210412001). 

Nesse conleX1o. entendo que a medida constntiva 
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exarada na doosao rec:omda deve !imolar-se a lndlsPOnoboudade 
dos bens omóvels pertencentes lo empresa agravante e. mesmo 
assom. doante de eventual lneXistênoa de taos bens, sobre pane 
do tavamen10 da pessoa JU(idoca. sob pena de põr em nsco 
sua pr6pna existênda. além de consubslanoar antoopaçào da 
PIÕPna pen;o ou da Obrigação que se pretende na açào 
pnnopal, caso venha a ser ,utgada J)focedente 

Assom, conquanto a ondiSponobilidade de bens da 
empresa agravante se me al)fesenle. em tese. razoável eos quo 
decorre da pr6pna dlsposiçào legal do Citado art. 1• da 
cnamada Lei de Improbidade Admonlstrabva. o bloqueoo voa 
BECENJUO até o valor de R$ 1.000.000,00 (U'll mo!Mo do 
reaos) na conta corrente da empresa sem a onequovoca 
demonslraçáo do Rt!JÇUium "!.~ e do flmlu~ . tlíllJ..JUili 
c:onsubstanda, no caso concreto. medoda afrontosa a J)fóprla 
c:ontlnuodade da aiiVIdade empresanal. pondo em nsco a sua 
eJOStênoa 

Quanto ao agravante pessoa fiSO<:a, Vl&lum.bro que 
não obstante nesta oportunidade proce&Suat se tenl'la apenas 
uma Vlsao perfunct6rta dos autos pnncopals. de plauslbllklade 
do Juizo. veoroc:o da análise dos docU'llentos aooostados ao 
processo que o obJeto da Açao Civil Públoca. em ClJIOS processo 
se defenu a decisão liminar rec:on1da, ange-se "na dKIN~io 
de nulid-.ie dn ttfs (03) transaç!l .. rN/izadu conforme 
constante$ dos autos tús quutlonadu execuções, por 
serem considerms •tos t.s/vos .a f>ltrlm6nlo público• 
como. aliás. bem definido pelo própl1o M. P na pebção de f 77 
destes autos 

Tanto é assim. que o pedido constante na peça 
veshbular da Açào CIVIl Pública Imita-se. baSicamente. a 
requerer •• ct.claraçlo de nulld•de dos Termos de Ar;ordos 
finneclos nos •utos de execuçlo de n•. l.734/V7; 3.44/V7 e 
3.445197, reSUbelecendo-se o prosseguimento f'e9UW du 
respectivn encuçOes •li o f>lgemento 10111 dos débitos, 
como de direito • defu~· 

Com elato, as provas carreadas aos autos. 
notadamente as cópias dos três acordos questionados pelo M 
P e trazidos ao meu c:pMe<:~mllflto atraves do Agravo de 
lnstrU'lleniO n• 2281108. f .. demonstram que os mesrnos foram 
celebrados e subscntos. !»somente. pelo E. 00 A. na 
pessoa de seu Procurador Geral, e pelas pessoas jutodocas R 
P. C. - ME - Aulo6 de EJOeCUçâo n• 3445197 -; T. 8. L. E 
OUTROS • Autos de Execução n• 4738/98 • e C. S. L TOA -
Autos de Execuc;ão n• 3488197, todas representadas po< seus 
legihmos propnetános, respectivamente, R. P. c .. T. B. L. e E. 
V OA S., que exararam suas assot~aturas no fit1al dos 
m eocoonados ecordos 

Nesse contexto. verifico que o agr;~vante, pessoa 
fiSIC3. quando •ubsaeveu um dos ajustes que. supostamente. 
ensejaram os menoonados danos ao patnmõnio públioo, obJeto 
da Ação Civtt ajUizada pelo ~- o fez na condoçào de 
representante legal da Pessoa Jurldlca com quem aquele foo 
celebrado. razão peta qual vislumbro, ao menos nesse 
momento prooessua' a lmpen!nênda no alcance subjebvo da 
deosao agravada eos que não poderia lnddor seus ele. tos sobre 

o patnmOnoo de par11cU8res não SignatáriOS dos aoordos bdos 
por legaos, ainda que, em tese. pudessem ser beneficiados 
pelos mesmos sob pena de subvetslo da regra encartada no 
art 4n do Código de Proc.e5SO CiVIl 

Aloas. esse raclocinio encontra resr· Ido na ~nl'la de 
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, !!!llll1l!,t 
~ 

•( ... ) A nonna do Qft 472 do Código de 
Processo Civil, que veda a ampllaçlo dos efeitos da c01u 
Julgeda • •rcelros que nlo foram Plfte n•s ~es em que 
celebndos os ecordos /udlclels. temblm lm,.de 
acolhimento do ,.dido de PNflt autora (STJ- RE~ ~2234 
I RJ- Rei. Mlnlstn MARIA THERE.ZA DE ASSIS MOURA -DJ 
2MI312007). 

E. &Inda 
A..HiltJlrU. tlleSiy!o homologatória. nlo pode 

!liSJXJr sol!rt dlrt/to de crtdito 1/helo. um a ~nçL® 
lnl!tuHdo Cart 4~ do CPC), Assim ocorctndo, ·~ 
I illftiw ef1L.1Yllçlo ~pou ...filO 
orocnso i luz. dos lim!ru sutljtliYos dl eolt~ 
Constqütnrrmtnlt. resllndo jnooofiML o JfllrW&. .JJ 
crfdjtp minlin!-se fnt:t{I!RJtll.®.Bll.lvt/ de tltlgjbiUd•rt.. 
ISTJ - REstLJgmo I PR - Rei Mln/siYQ.J.WZ FUX • DJ 
14/1C/12002J. 

Assim. considerando os hmhes objetivos da Ação 
C.vli POOioca, que tenciona, tão-somente, a anulação dos 
acordos celebrados nos autos das execuções 
supramenoonadas e o prosseguimento das execuções, em 
pnncipoo l'laverla •• an\Jar, em tese. os efeitos da liminar 
concedida na Ação CMI Publica em telaçlo aos bens do 
agravante pessoa flslca. Contudo, tal deCisão Incidiria na 
mesma lmjl(eds.1o da dedsao recorrida, po<que tomaria 
exauriente a própna ação. com risco de se cometer equlvocos, 
diante do conhecimento sum~r1c que se eml)fasta ao exame da 
lorrunar. 

Oestar1o, há que se reduz .. os el~tos da ~mllM -
enurlente em ptOtund/dM1e pieM no pl~no vectlcel ' -
concedida na Açào c....-. Publica em reta~o aos bens dos 
agravantes, pnncopalmente quanto a medoda constnUva de 
bloqueio de vertas ftnance<ras Yl3 BACENJUD, conSiderando a 
coisa julgada, o lltlllte da ação. onexistêncla de pedodo formal 
latos o orcunst.anclas JudiooiS essas que melhor al)feeiarel no 
uame de mér•to desta agravo de lnstruroonto. tusbfk:ando-se. 
contuclo. a ondtsponobi idade de seus bens 

Com asses fl.rodamentos, ressalvando-me o d•retto 
de rever meu pos~QonameniO. tO!)Çtdo om Parte o efeito 
JIW!tnllxo Rrt!todl® apenas para df!mnlllar 9 
!IUilloqueJ.2 via BACENJUD até o valor de R$ 1 000.000.00 
(um mlhao de reais) nas contas conentes bancàrias dos 
agravantes. mantendo-se, contudo, até o exame definitivo deste 
agraw a Indisponibilidade de seus bens Imóveis e. po< 
consagu1nte. de\ermono· 

a) NOIJftqua.se a d Ma110strada P<olatora da dec:islo 
agravada do lnt111ro teor desta, bem como para que ordene 
dentro do prazo de Vlnta e quatro horas, os desbloqueios das 
contas cotrenlas dos agravantes, desfazendo as determlnaçOes 
antenores con~tantes dalim~nat recorrida 

Considerando quo lá houve e presta~o de 
lnfonnaç6es em culTO agravo de 0>-<éu - AG 22n-08 -, reta Uva 
a esta mesme ACP e que a matena , nem OPOitlroidade. da 
dlreltQ, ~ aprescotadas oóplas <»., lalrdos realizados peta 
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pane ontetessada. dospeoso novas 1ntormaQOes 

F nalmente. determino que as maos de moi illl1'as de 
documenlos enviadas pela d Magistrada , des~ecassanamenle 
setam autuaoas em a.rtos apartaaos icando no escantnho do 
Gabo nele. para na o se ,..,.,,.luar o manuseoo dos autos 

b) lntome-se a pane Agravada para os fins do an 
527, 1noso V. do Codtgo do Processo C vil 

c) Ouc;a·se a douta Procura !lona de Juotoça 
d) Allós. voltem-me os aulos conClUSOS 
Pubhquo-se 
lntomom-•e 
Maca pá AP. 26 de Dezembro de 2008 
OES. HONILOO AMARAL DE MELLO CASTRO 

- ~~lator"~ 
Clamy i O. Ban eira Barb~ 

Diretora da S.Cratar' de CJrnara Unlca 

CÃMARA ÚNICA 
AGRAVO OE INSTRUMENTO N' 2.2a.uo8 

AGRAVANTE: R. S. O. 
A VOGADO: CRISTOVAo COSTA MIRANDA 
AGRAVADO: M. P. OOE. OOA. 

-rrata-se de /lf)ravo na lorma onstrvmentalizada 
com pedodo de e!e to suspenSIVO onterposto po< R. S. O em 
face da deosao onterloculóna P<olenda pelo M M.' Juiza de 
Dite to da 4' Vara Ci\'81 e de Fazenda Publtta de Macapa que 
nos autos da AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo n• 7 52412008 
- 3JU1Zada pelo M P 00 E. 00 A., concedeu a ~'!Mar 
pleotoada para dedarar a tndlsponobihdade dos bens do 
agravante. mandando ainda bloquear R$ 1 000 000.00 (um 
milhão de rea<s) nas contas de cada um dos <XKêus oa refeoda 
Açào Covil Publica, menos do E do A 

lrooalmenle destaca o agravante. em sontase 
laica que o M P E a,ulzl>u A~o CMt Púbtoea contra o 
reconente em ~tsconsóroo com o E do A e outros. por 
voslumbrar. em tese. orregulandades leSivas ao patnmOnoo 
ptlbl•co nos acordoS judoaa1s celebrados nos autos dos 
Processos de Exeruçio de n' 3.736197, 3 488197. 3 445/97 e 
3. 736197, entre o E do A, através de sua Procuradona Geral e 
os executados objeUvando a extonçào dos processos com o 
pagamento das dividas de lorrna paroeiada - 180 vezes - e em 
valores menores que o d~boto P<lflCIP31. 

AOOz a necessidade de 5U51açào da medoda timonar, 
pnncipalmente porque, ao contráno do que 101 afirmado na 
deeielo recomda, o M. P E., em nenhum momento. 
demonstrou perogo na demora ou fumaça do bom direito capaz 
de jusbficar a concetslo da llmlt~ar que. alias, segundo o 
agti!Vante, sequer foi requerida pelo autor em sua peliçào iroaal 
(StC), 

Sustenlll a unpertonêncoa da dectsAo reoorrida, ais 
que ao emendar sua pe~çlo •nodal o P. de J . requereu aperoas 
a ondlsponibllidade dos bens daqueles que rogutam no pólo 
paSSivo da Açao Civil Ptibllca, sem qualQuer pedido de btoqueoo 
VIa BACENJUO ou de ftxaçào de limita. para a concessão da 
tndlsponlbilklade (stcl. 

Prosseg\Ju argumentando que, diferentemente do 
que ocorre no Mandado de Segu-ança, em Açao C.v11 PtlbHca a 
c:on<»ssao da ~rrunar depende de soloara~o e>;>ressa do autor 
111s que pe o art t 2 da Lei 7 347/85 neces~ se faz a 
dernonstrar;ao de seus reQUISotos o que n3o ocorreu 

Afirma a necessidade de concessao de el•to 
Suspen$1\10 diante do desacerto da decisão raoorrida e dO nsco 
de grave lesao ao tmpelnlnte. tanto de ordem emocional como 
no Amblto patrimonial, mesmo porquo ó bloqueoo voa 
BACENJUD ~ medoda de caréter excepciotlal e subsodoárla arn 
relação a outros meios e doligência capazes de sabsfazer a 
pretensão do exaqüente 

Colacionando junsprudênoa Que entende favorecer 
seus atglmleOIOS. enfatiza que o aCO!'do se deu em valor 
lnfenor ao emprésbmo porque o agravante aJmprou com alguns 
pagamentos. sendo estes amorti:zados e deduzidos do valor 
ptindpal destacando que nlo obstante as alogoç6es oo M. P 
no sentido de que o acordo celebrado entra as partes fere 
dlsposoções da Lei n• 302197. tal questao ja foi solucionada nos 
autos da exeruçio 3. 738197 em que se destaooou a 19gaUdade a 
a validade dos ajustes reaLzados e.s que sob o crivo do Poder 
Judiciário (se). 

R8$$aka, ainda, que os valores aoorllados nos 
[!$p8CIIvoS aulos de execução Cotam encontrados a par1tr de 
clok:u1oc reaizados pelo Gerente de Projetos de 
Acompanhamento de ações Judtclals SIA!-rogadas decorrentes 
da ex1inçào do BANA? e que bnha como base os juros legais 
para se chegar ao V31or corrtto da diVIda, rnAo porquo 
entende necessãno o trancamento da Açao Civil Públoea po< 
·absoluta falta de razão e fundamentaçlo" já que os clolculos 
toram realizadob po< funoonároo do P<ópno BANAP e 
homologados judlda mrte, sem qualquer reano (Sic) 

Enfatozando, uma vez maos a fumaça do bom 
doreoto. pnnopa roonte pela loatude dos atos Pf8bcados pelO 

agravante, bem como, o pengo na demora já que a medida 
fusbgada prtva~ o reoorrente do c:umpnmento de suas 
obtigaçóes linanceoras. além de onegáY81 abalo moral (StC), 
oonduou P« requerer • ooncessaoo do erato susp~r.lvo pelas 
razões anterlonmenta aVllr'tadas 

Requer, também. o comeomento e o P<ovimento 
do recurso a fim de que seja relotmado c despacho concess•vo 
da liminar recorrida, determonando o desbloQ<Jeto lmedoato e 
total das contas bancárias da blularldade do agravante 
vedando-se bloqueiOs futuros, assm OOtT'O. a lndtsponibollzaçào 
de seus bens. confirmando-se, no mérito a deosao hmonar 

lnsii'Ui o pedodo com os docum~ de f. 23 a 85 
Este o rtlatórto. 
Analiso neata oportunidade apenas o pedido de 

feito suapenstvo 
TenhO por neoessài'IO ressaltar. de plano, que a 

deeisao judiCial queslior.ada neste Agravo de Instrumento á a 
mesma atacada no Agravo de Instrumento n• 2.272/06 que 
aguarda Wormaçóea aa M.M Juiza prOlatora da dec:islo 
reoorride, razlo porque náO havia. até então. al)feciado o 
pedidO de efeito susp!!nslvo pleit88do. o que laço ,... 
opOti!Jnldade ante a luntad31)0 hnvo n" 228t/08 - de mesmc:. 
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objeto oos açordos em lace dos qua<s oe •nsurgo a Açao C•vot 
PubliCa soo a aleQaÇáo de oano ao patr>mOnoo o...otoco 

Oesla~e prctcnoe o aqtavante a co"'".eSSà'> d • 
lomonar para se alnDulr eleolo '<USf'ensovo a oeosào oe biOQUeoo 
e ond•sponobolodade de seus bens pot entende< que em tl'omento 
algum ftcara oemonstrado o perigo na oem01a ou a l\lnaça do 
bom dweoto capazes de JUSt fica• a coocessao da t~ensao 
agravada oue segundc o recotTet'le seQuer to. pleotcaóa paio 
aulor na Petoçao nooal Dem como POrQue entond" que a 
manulen~o da medida lomona< acarretara d~no de ::loflot 
reparaçào a sua personatooaoe , 

A Meta de urgénoa espéoe de Meia junsdteoona 
de caráter provosóno formada à base de oognoçào sumàna (não 
exaLWlente) sob o aspecto da sua P<olundodade e apropnaoa a 
s•luaçOes em que se busc.a garanbr a tJfeiJVIdade da 1\.nçAo 
)urosdOQonal, eventualmente sob ameaça de dano ou de 
proaas~naçào no curso do processo 

Contudo. sobreleva notar quo conquanto posslvel 
pela regra do Paragrafo Unloo do art 7 • da Lei n" 8 429/92, a 
concessão de liminar ~ente no bloqueoo de bans do 
acusado. devendo, incluSive. recair sobre aqueles que 
assegurem o tnlagtal ressarcimento do dano e sobre o 
aaésomo patnmonlal resuttal\te do suposto ennqueamen:o 
lllcoto. deve-se obedecer aos pnndpoos da proporcoonabdade e 
da razoabilidade, manifestados na demonstraçào tnequfvoca do 
~lllum....Jo..1T10Dl. e do IJL.rpus ~- tl3 espéae. não 
podendo pnvar a pane processada do necessário a sua 
subsistênda. tampouco, exceder o valor patr1moolal que se 
pretende ressaror ao patr1m0noo pllblteo em eventual 
procedência da ~ 

Não e outro. atlás. o entendomeoto sustentadO pelo 
"ustre Ministro TEOR! ALBINO ZAV ASCKI' para quem "0 
Ob/tto meten•l suscerlve/ de constT1çjo sio ~pen.s bens 
penhorlve•s. Jl que somente em ~ • esses seri 
posslvel promover ~ execuçlo forçed• Ih sentençe 
COndeOIJiótla (. .. ) A Indisponibilidade MO e sobre lodo O 
petrlmf>nlo penhorivel, ma$ apenas sobre bens suflcJenres 
e adequedos PNI suporTar o montante rn eventual 
condeOIJÇio de resurcJr d•nos ou rh resbtu/r •cmclmos 
PllrímonlaiS lt~vldos /1/cltemenle, Nao seri po55/vel a 
lndispombilidade PIC•. SJmpfeSirlflnle. g•r•n~r fvtura 
conden•çjo d• pena dto multa pecun"rla, fi que • tanto • 
lei nlo atJtonu ( ... ) ., qu•lquer cuo cumpre ao 
requerente demonnrar o requisito de veross•mflhança 
lndiSpenslvel a que/quer medide ceutel•r" 

N1l hipótese w/1 «xamioe- embota poSSivel a llaçào 
de que houve pedido de llmonar - !ndosponlb!lklade de berB - a 
M M JuiZa LCilQ oonoedeu o que não foo requendo. ou 5e1a. 
decosAo que omplica verdadeira cautelar anteopatbria, 
confl.lldondo os inslilutce. ao determinar oomo fonna de 

efetivação da medida, o bloqueio VIa BACENJUD de R$ 
1.000.000,00 (um mUhao de reais) nas contas correntes de 
cada um dos <XKéus tl3 Açao Civil Públk:a. dentre eles o 
agravante. o que, na minha vtsao. afronta a propo<aona t<!ade e 
1 razoabilidade da madoda. L..lllM. porque consubstanoa 
efaotos ma.s danosos que o próprio objeto pteheado na ~ 
Ctvtl Públtea, qual SIIJa a anulaçlo dos aoordos celebrados 
en1re os E do A. e a& eml)fesas ~rés na Açao CMI Publica. 
prossagutndtrse na execuçlo do restante do aéd•to; a mtn. 
porque a e!eüva~o da dedsao, certamente, lmpllca·a em 
desproporcional abalo ecoroômieo nas finanças do cea>rrenle 
antes mesmo de qualquer c:ondenac;Ao. 1 três. porque 
consubstanda verd.adeora cautelar anteOpalóna exauriente 

Lamenta-se que se deSCOnheça. taniO no pedido 
onieíal. quanto na decasAo recomda, as doferenoações 
oonc811uaos de liminar e antBClpação de Meia c:onfundlndtrse 
os seus pressupostos, certo de QU8 'como 11 se •firmou, 
medld• ceute~c e medlde anteciPitófl~ do provimentos 
substancl~tme11te distintos, su/t1tos • condlç6es e 
pressupostos dlftrenr.s "(Teono Albino Zavasc~1. ob. p. 
111). 

Não se deve ognorar que a antedpaçAo de tutela 
tem seus fundamentos no at1 273 lnosos I e 11 do CPC, 
enquanto a ~monar ~ preVIsta no art 804 do mesmo Cód.go 
Sloo tnsflutos dolerentes, que e>agom pedodo formal e 
espe<:tftco. náo sendo uw a sua concessao de o1icoo. 

"segundo dls/'M eltpresllmente o •tt 273 do 
Código de Pmcnso C/..,11, • antecipeçJo de rute/a rHpende 
dto •requerimento d• parte•, vale drzer --~A su;.tu ~ 
principio dispositivo, nJo podendo ser runceu., • de otrc10 
Pilo Jutz• (Teorl Albino ~1c/d, ob p. 117) 

• Ademais. com a proh.rldidade do plano verttcal de 
oonteUdo exauriente exarada t1a ded&ao agravada eli<J'r-se-oa, 
como nos ensona TEORI ALBIN'O ZAVASCKI. outros 
preaaupostos: 

"Difenntemente do que ocomo no proces.so 
ceut.lar (onde hl JUizo de pl•usiblfirUdt quanto ao dire<to 
e de probebllidadt quanm aos faros aftoados), ~ 
anteci~Jo rH 11Jfe/a de m4nfo suW. ~sslm/lfllnça 
q~nto ao fundamento de direito, que decorre de (releti-n} 
c-n quanto a .wr!~de dos fitos (Cfr Ani&<:Íf>IÇao tú 
Tutwl•, p. 711 

Por outro lado. não se pode perder de \lista que os 
provomentos liminares ou antecopatónos devern obed•ênoa ao 
"Principio da menor restrl~o possive/" precon·zado 
novamente pelo lustrt Monostro TEORI ALBINO ZAVASCKI' J!1 
~~ 

"( ... ) o JuiZ cemm.ntw njo e 1""- Pita 
estabelecer os limites de •ntecl~. nem Isso ~de 
rH seu Juho discric/onjrio. N• .wd•de, pera detennin•r a 
emnúo d• anteclpaçlo deve o Juiz obsecvincia fiel .a 
principio d• menor resiT/çio posslvel• porqv. Importa 
1/m/úçlo ao direito fUndemenW I •egur•nça jurldlc•, a 
•nteclpaçjo de afeitos d• tutela somentw refá legfiJm~ no 
1/tnlte estTitemente nec .. urlo ; sllveg!JM'da do ol/tTO 
direito fUnd~~monul. consi~ no cno preVI/ente" 

Com efeoto, a medida c:onstnuva exarada na 
deosao reoonida deve lomltar-se a orósponobtidade dOS t>ens 
omóveos pertencentes ao agravante e, mesmo usun. dtante de 
eventual inelds!Onda de tats bens, sobre parte de sua rlltlda 
mensal, sob pena de põr em t1soo, em t05a, a sua própna 
subsistênda, além de consubstanciar an1eeipação da obngação 
que se pretende na açào principal, caso venha 1 ser julgada 
procedente. 

Assim conquanto a lndlspon b<hdade d ben> do 
aqravante se me aor ... ~nte. em tese. razo.tvel eis que decorre 



Maca á 06.01.2009 

da própria ~lsposlc;ão legal do citado arl 7' da chamada Lei de 
Improbidade Administrativa. ressalto que o blOQueio via 
BECENJUD até o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) na conta c:omlrlte do recorrente sem a lnequlvoc;a 
demonstração do p!!rlculwn In moro e do !JJJJJJJ.Lb!J~. 

consubstanoa. no caso concreto. med1da afrontosa diante das 
particUarldades do caso concreto. 

Ademais, destaco que nao obstante nesta 
oportunidade processual se tenha apenas uma v1são 
perfunctória dos autos principais. de plausibllidade do Juizo. 
venfico da análise dos documentos acostados ao processo que 
o objeto da Ação CMI Publ;ca, em CUJOS processo se defenu a 
decisão lim1nar recorrida. Cinge-se "n• decJaraçio de 
nulidade das ITfs (03} ITansaçl>es realludas conformo 
constlln~s dos autos dos qvestionadn execuções, por 
serem considerados atos lesivos ao paiTimõnio público" 
como. aliás. bem definido pelo próprio M P na pe~ção de f 69 
destes autos 

Tanto é ass·m, que o pedido constante na peça 
ves~bular da !Içao Civil Pübfica hmita-se. bas1camente. a 
requerer "11 doc/araçio de nulidade dos Termos de Acordos 
flrmMios nos •utos da u<tei.IÇJo do n•. 3. 736/'JT: 3.488/PT e 
3.445197, restabelecendo-se o prosseguimento rvgular das 
respectivas execuçl>es ~~~ o pagamento total dos débitos, 
como do direito • de }ustic•" 

Com eleito. as provas carreadas aos autos. 
notadamente as cópias dos três acordos questionados pelo M. 
P. e trazidos ao meu conhecimento através do Agravo de 
lr\Strumento n• 2281108, r .. demonstram que os mesmos foram 
celebrados e subscritos, !ao-somente. pelo E. DO A.. , na 
pessoa de seu Procurador Geral que a época era o agravante. 
e pelas pessoas jurldK:as R.P. C.- ME- Autos de Execução 
n• 3445197 -; T. 8 . L E OUTROS • Autos de Exec:uçao n• 
4738198- e C. S. L TOA- Autos de Exocuçào n• 3488197; todas 
representadas por seus legitimes propnetârios. 
respectivamente. R. P. c .. T. B.l. e E. V. DA S .. que exararam 
suas ass1naturas no flnal dos mencionados acordos. 

Nesse contexto. verifiCO que o agravante quando 
subscreveu os acordos que, supostamente ensejaram os 
mencionados danos ao patnmOnlo pubüco. o fez na condição 
de Procurador Geral do Estado, razão pela qual vislumbro. ao 
menos nessa momento processual, a Impertinência no alcance 
subjetiw da deosão agravada eis que não podena lncodir seus 
efeitos tola1s apenas sobre o patnmOnio parocular do agravado. 
e1s que certamente agiu por autorização se seu superior 
hierárQUico, até porque eventual ressarCimento não seria por 
ele inteiramente suportado. 

Desse modo, considerando os limites objetivos da 
Ação C1vil Pübliea. que tenoona. tão-somente. a anulação dos 
acordos celebrados nos autos das execuções 
supramencoonadas e o prosseguimento das execuções. em 
principio havena se anuar, em tese, os ele.tos da hmonar 
concedida na Ação Clvtl Pübtiea em rotação aos bens do 
agravante. Contudo. lal decisão incidina na mesma Imprecisão 
da decisão reconida. porque tomaria exaunente e próp(la ação. 
com risco de se cometer equívocos, diante do conhecimento 
sumâno que se empresta ao exame da tim1nar. 

Destarte, há que se redU2J( os ete.tos da liminar -
exaurlen~ om profundidade plena no plano vertiul 1 -

concedida na Ação Ci\'11 PUbkca, prinCipalmente quanto a 
medida constr1tiva de bloqueio de verbas financaras vta 
BACENJUD. considerando a coisa JUlgada, o llm1te da ~ção. 
InexistênCia de pedido formal, fatos e circunstancoas Judiciais 
essa~. que melhor apreciarei no exame de mérito deste agravo 
de Instrumento. Justiftcando-se. contudo. a Indisponibilidade da 
seus bens. 

Com esses klndamentos. ressalvando-me o direito 
de rever meu posiCionamento, ~cedo em pllrte o efeito 
wpensiVO prottndldQ apenaS para determinar O desbloqueiO 
via BACENJUD até o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
rea1s) nas contas amantes bancarias do agJavante. mantendo
lhe. contudo. a 1ndíspo~~~bilidade de bens móveis na forma 
como decretada na deCisão agravada e. por oonseguonte. 
determlllO· 

a) Notifique-se a d. Mag1strada prolatora da deosão 

agravada do Inteiro teor desta, bem como para que ordene. 
dentro do prazo de vinte e quatro horas. os desbloqueios das 
contas correntes do agravante, desfazendo as determinações 
anteriores constantes da liminar reconida 

Considerando que Jâ houve a prestação de 
mforrnações em outro agravo de co-réu- AG 22n-08 -.relativa 
a esta mesma ACP e que a matéria é, nesta oportunidade, de 
direito, já apresentadas cópias dos acordos realizados pela 
parta Interessada. dispenso novas informações. 

Fonalmente, datermmo que as ma•s de moi folhas de 
doclnlentos env a das pela d. Magistrada, desnecessariamente. 
sejam autuadas em autos apartados, ficando no escaninho do 
Gabinete. para não se tumutuar o manuseio dos autos 

b) lnbme-se a parte Agravada para os fins do art 
527. inCiso V, do C6d1go de Processo Civol. 

• c) Ouça·se a dolr.a Procuradoria de Justiça; 

d) Após. vo'tem-rne os autos condusos 
Pub 1que-sa 
lnt•mcm-se. 
Maca, â AP 26 de Dezembro de 2008. 

(a)DES. HO:~~MARAL DE MELLO CASTRO 

~HJQEI'L,~~ 
Diretora da Secretarilda Cãmara Única 
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Ofícios Judiciais 
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JUIZADO ESPECIAL CENTRAL DA COMARCA DE MACAPÁ 
AV FAB N' 1737 (FÓRUM DESEMBARGADOR LEAL DE MIRA) - CEP 

Pauta de PubliCação • Atos Judtc1a1s 

Processo NO 00060812005 REClAMAÇÃO CIVEL · 
EXECUÇAo 
Farte Autora MARIA FRANCISCA ALBUQUERQUE DE MELO 
Advogado WALDELI GOUVEIA RODRIGUES 245AP 
Parte Ré CELI TAVARES MARQUES 
Advogado. ANTONIO KLEBER DE SOUZA OOS SANTOS • 
897AP 
Despacho/Oeasao Mandeste-se a parte Autora em c•nco(S' 
doas. requerendo o que entender de d~re . to 

Processo N' 0012t212005 . REClAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora LUCILEA SANTOS AYRES DA SILVA 
Advogado !;LIAS SALVIANO FARIAS- 400AP 
Parte Ré. AMAZÓNIA CELULAR S/ A 
Advogado· FABIOLA SOUSA BORDALO- 907AP 
Despacho/Oeasao 1nt1ma·se a Requerida para comprovação 
do pagamento 110 prazo de t5 dias. bem assrm. para no prazo 
assmalado na r. sentença (10 dias) comprovar a ba1xa 
(retirada) do nome da Autora dos cadastros do SPC e 
SERASA, pena de incidir a multa d1~na fixada naquele r 
decisum. 

Processo NO 00538912005 - RECLAMAÇÃO CjVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora GILSON DOS SANTOS PINHEIRO 
Advogado RICARDO GONCALVES DOS SANTOS· 42tAP 
Parte Ré CAIXA DE PECULIOS PENSOES E MONTEPIOS 
BENEFICENTE 
Advogado KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA- 371 BAP 
Sentença PELO EXPOSTO. e tudo maos que consta dos autos 
ACOLHO INTEGRALMENTE a impugnação ofertada pela re 
para 1) reconhecer o excesso na e~ecução alé entao fixada no 
valor de RS 15 190 29(qu•nze mil, cento e noventa reaos e vonte 
e nove centavos). declarando o crédrto do autor de apenas RS 
3 297 70(trés m1l. duzentos e noventa e sete rea1s e setenta 
centavos): 2) reconhecer o déboto do autor no contrato de 
mutuc com caução n• t01352010(fls 110), no valor de RS 
5 614,68(clnco m1l. seiscentos e quatorze rea1s e sessenta e 
0110 centavos): 4)dotermlnar a compensação do crédoto do 
autor. de R$ RS 3 297.70(três m1l, duzentos e noventa e sete 
rea1s e setenta centavos) com o débrto que possuo em face da 
re. de R$ 5 6t4,68(Cinco mil. seoscentos e quatorze reaos e 
sessenla e o~o centavos) 
Deterrnil\0, por consegumte. o levantamento 1ntegrat do valor 
deposilado pela ré nos presentes autos em prol de s1 mesma 
nada havendo para ser levantado pelo autor 
Desentranhe-se 8 manifestação da parte autora. fls 444/450. 
e1s que intempestiVa. devolvendo-a a seu subscritor. lavrando 
certidao nos autos 
Sem custas e honoréuos 
Dou por ext1nl0 o fe110, ex vi do art 794. I do CPC 
p R. I 
Após o transito em julgado, arquiVe-se 

Processo N" 01244712006 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora ROBERT KENNEDY PIRES DO VALLE 
Advogado AULO CAVO DE LACERDA MIRA- 92JAP 
Parte Ré· IMPORT EXPRESS COMERCIAL E 
IMPORTADORA L TOA TECNOMANIA 
Advogado SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 
- 364AP 
Parte Ré CREDICARD INTERNATIONAL CITI 
Sentença Portanto. assiSte razao a embargante quando 
requer o esdarec1mento. motivos pelos qua1s acolho os 
embargos concedendo a eles eftllo onfungcnte para 
esclarecer serem as rés CREDICARD EXPRESS COMERCIAL 
e IMPORTADORA L TOA TECNOMANIA as responsáve•s pelo 
pagamento do Quanlum da condanaçao ontegrando o 
diSpositiVO, mantendo·se a dec são nos dema•s termos nela 
contidos 

Publique·se. Registre-se Intime-se 

Processo N' 
EXECUÇÃO 

01519612006 · RECLAMAÇÃO CIVEL 

Parte Autora MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA 
Advogado· JUAREZ GONÇALVES RIBEIRO- 609AP 
Parte Ré. TAINARA SANTOS DOS SANTOS 
Agendamento de audrência Aud1~ncoa agendada para o doa 
2Q/0112009 .. 11:00 

Processo N' 01538512006 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA 
Advogado LANA PATRICIA MONTEIRO DE SOUZA • 
1260AP 
Parte Ré. MARIA DAS GRACAS CARDOSO COUTINHO 
Advogado JOSE AUGUSTO PEREIRA CARDOSO • 376AP 
Despacho/Oecosão Vistos etc 
1- Junte-se 

2 - lnt1me-se a parte Requerente por meoo de seu advogado, 
v1a DOE. para mamfestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre 
o documento ora juntado h fis.195. requrendo o Que entender 
de dueito. 

Processo No. Of738312006 - RECLAMAÇÃO CjVEL 
CONHEC·MENTO 
Parte Autora RITA LILIA DE SOUZA FERNANDES 
Advogado ANOERSON DE LIMA PESSOA t 346AP 
Parte Ré ERLIER JODSON SILVA SANTOS 
Parte Ré· RAIMUNDO JOSE DA LUZ NASCIMENTO 
Despacho/Dec1sAo Sobre o detalhamento da ordem de 
bloqueio de n 59/60, manrfeste-se a parte Autora em conco 
d1as. requerendo o que mais entender de direito 

Processo N' Ot744012006 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora MARA MICHELA MENDES FERNANDES 
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Advogado EOILENE CHAGAS FARIA- 1t55AP 
Parte Ré· ELISE AMARAL RODRIGUES 
Advogado EDNICE PENHA DE OLIVEIRA · 892AP 
Parte Ré MARLUCIA AMARAL RODRIGUES 
Agendamento de audiénc•a Audlêncoa agendada para o d1a 
02102/2009 as 09:00 

Processo NO. 01750812006- AÇÃO INOMINADA 
Parte Autora EDITO AMANAJÁS BARBOSA 
Advogado: NEUSA ANTONIA XAVIER MORAES - 887BAP 
Parte Ré GILBERTO MOURA DE LIMA 
Advogado MAURO JOAO MACEDO DA SILVA· 499AP 
Parte Ré FLAVIO MACIEL AMANAJAS 
Agendamento de aud•éncoa Audlênaa agendada para o doa 
2910112009 ~s 09 00 

Processo N' 01879312007 · REClAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÀO 
Pa~e Autora ARLETt ANNE SERGIO DOS SANTOS 
Parte Ré EDITORA TR~S COMERCIO Df PUBLICAÇÓES 
Advogado NARA SOPHIA MARTINS LOBA TO '268AP 
Despacno/Deasao I numa se a parte Deveoora da pen~cra e 
para querendo embargar no prazo de dezt 10) d1as 

Processo N' Ot932612007 · RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora VALDETE FERREIRA DA SILVA 
Parte Ré PECULIO UNIAO PREVIDENCrA PRIVADA 
Advogado KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA· 37 t BAP 
Despacho/DeCJsao intime.se pessoalmente a parte devedora 
para que. no prazo de qu1nze (t5) d1as. efetue o pagamento do 
montante da condenaçlo, sob pena de multa de 10%, previsto 
no art. 4 75,J do CPC (EnunCiado 97 do FonaJe) a ser revertida 
em lavor da Exequente e o prossegumento da execução com 
penhora v1a S1sbacen. lndus!Ve 

Processo NO. 020t8012007 - RECLAMAÇÃO CÍVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARIA CREUSA AMARAL DE PAULA 
Advogado GILMAR SANTA ROSA BARBOSA - 628AP 
Parte Autora ANANIAS AMARAL DE PAULA 
Parte Ré ALBERTO BENTES 
Parte Ré CRISTIAN ALEJANORO CHELSE MEDINA 
Despacho/Decosão Sobre o documento de n. 86. manifeste-se 
8 parte Autora em c1nco doas. requerendo o que entender de 
direi tO 
Processo NO 02058 t/2007 · REClAMAÇÃO C IV EL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora RAIMUNDO AUGUSTO BRITO PINHEIRO 
Advogado RAIMUNDO AUGUSTO BRITO PINHEIRO · 
t237AP 
Parte Ré ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 
Despacho/Decosão Sobre o documento de fl 4614 7 
man1feste-se a parte Autora em c1nco d1as requerendo o que 
entendei de d~rerto 

Processo N' 02079612007 - REClAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora MARIA ALVES DE MESOUilA 
Advogado· LUCIANY PINTO UMA • 90EAP 
Parte Re COMERCIAL SCALA DE PRATAS E FOLHADOS 
L TOA-ME 
Advogado ALCtMAR FERREIRA MOREIRA- 795AP 
Despacho/Dec1sao Em atençao a parte fonal do despacho de 
ft 15. 1nt1mem-se as partes para se manifestarem. no prazo de 
OS (c1nco) dias. sobre os documentos juntados as fls. 49153. 
Após vo~em os autos conclusos para a Ora LIVIA SIMONE 
OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO 

lnt1mem·se 

Processo No. 021t9212007 - RECLAMAÇÃO ClveL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora. JESIANY MARINHO GONCALVES 
Advogado JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA 
405AP • 
Parte Ré FENASEG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 
EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE 
CAPITALIZAÇÃO 
Advogado JULIA MARQUES DA LUZ • 244638SP 
Parte Ré SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGURO 
OBRIGATORIO 
Advogado JULIA MARQUES DA LUZ- 1244AP 
Oespacho/Decosao lnt1me-se a Devedora via DOE para 
Querendo. embargar a penhora no prazo de dez d1as. 

Processo N' 02295212007 • REClAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Pane Autora JOSE AUGUSTO DO SOCORRO FERREIRA 
BAIA 
Advogado EL Y CELIA ARAUJO PINHEIRO· 710AP 
Parte Ré NORTE BRASIL TELECOM S A 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA· 371 BAP 
Despacho/Oec1do. lnt1me·se 8 Devedora v1a DOE para 
querendo. embargar e penhora no prazo de dez d1as; 

Processo N'· 02347212007 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
EXECUÇÃO 
Porte Autora JEDERSON OLIVEIRA SANTOS 
Parte Ré COLÉGIO ALBERT EINSTEIN 
Advogado· JOSIMARY ROCHA DE VILHENA- 1039AP 
Parte Ré· MARIA ROSILENE GOMES LACERDA 
Parte Ré. JOSE RAIMUNDO ROCHA DE VILHENA 
Parte Re URIVALDO VIANA BATISTA 
Agendamento de audlêooa Audiêncoa agendada para o d1a 
2910112009 as 09 30 

Processo N" 02375212007 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora. CLEUDE SILVA DE LIMA 
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA • 890AP 
Parte Ré BANCO PAULISTAS/A 
Advogado. GREGÓRIO GODINHO NUNES JUNIOR · 
1251AP 
Pane Ré ANAP • ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AS$ AO 
SERV PUBLICO 
Despacho/08Cisâo lnhme·se a pane Devedora da penhora e 
para querendo embargar no prazo de dez(10) dias 

Processo N" 02375312007 · RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora ORIVALDO FERREIRA DOS ANJOS 
Advogado JUSELMA NEGRY E SILVA· 890AP 
Parte Re FAMILIA BANDEIRANTES PREVIDENCIA 
PRIVADA 
Advogado: BENEDITA DIAS DE ANDRADE - 993AP 



06.01 .2009 

Oespacho/OecisAo: Em relaçAo aos embargos do devedor, 
nAo os conheço uma vez que o Juizo nao resta seguro pela 
penhora ou depósito. Inteligência do Enunciado 117 do 
FONAJE. Desentranhe-se a pe~o dos autos e entregue-a à 
parte reclamada 

Processo N"· 02406512007 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora. WILSON VlLHENA BORGES FILHO 
Advogado: WILSON Vl.HENA BORGES FILHO- 1061AP 
Parte Ré EDUARDO DA COSTA ASSIS 
Advogado· DEFENSOR PÚBLICO- 99999AP 
Parte Ré ELIZABETE DA COSTA 
Sentença. Diante do exposto e pelo IM"e convenc1mento que 
formo, fulgo procedente o pedido ventilado para condenar os 
reclamados a pagarem ao reclamante, por dano moral, 
indenização que arbitro em R$ 15.200,00 (quinze mil e 
duzentos reais), atualizados pelo IN PC desde o ajuizamento da 
ação e acrescidos de juros de t% ao mês. também do 
ajuizamento da ação. que não foi e$pecificada a data do 
evento danoso. Ficam os reclamados advertidos de Que 
develão cumprir esta sentença no prazo m'ximo de quinze 
dias. a contar do trAnSito em julgado, pena de muna de 10% 
sobre o valor da condenação e. a requerimento e por indicação 
do redamante, independentemente de nova citação, penhora 
de tantos bens quanlos bastem à satisfaça o do créd~o 

Sem custas e honorânos 

Publique e Intimem-se 

Processo N": 02415612007 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora RAIMUNDO DE JESUS CARNEIRO BRAGA 
Advogado. KARLA PATRICIA PEREIRA BORDALO 
7975PA 
Parte Ré FABIO WILLtAM DE SOUZA CORREA 
Advogado HELOER MAGALHAES MARINHO- 1361AP 
Despacho/Oecísao Sobre o detalhamento da ordem de 
bloqueio de n. 61, man~est~e a parte Autora em cinco d1as. 
requerendo o que mais entender de dire•o 

Processo N° 02483112007 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora EDMILSON RAMOS DE SOUZA 
Advogado· ALBETHANIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 1252AP 
Parte Ré. PECULIO UNIAO-PREVIDENCIA PRIVADA 
Advogado KELL Y CRISTINI\ BRAGA DE LIMA- 371 BAP 
Parte Ré· SABEMI - SEGURAboRA 
Agendamento de audiência: Audlénc1a agendada para o dia 
0510212009 âs 10:30 

Processo1 ~ 02519412007 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHEOIMENTO 
Parte Autora· ADRIANA CLAUDIA DIAS LACERDA 
Advogado JURACY BARATA JUCA NETO- I t60AAP 
Parte Ré: EOMAR NEY LOURINHO MAGNO 
DespachoiDecisão INTIME-SE a parte Requerente por meio 
de seu advogado vta DOE para Que, no prazo de 05 (cmco) 
dias, infO<me nos autos elementos novos que possibil~em a 
localizaçAo da pane Devedora, pena de extinção da Execução 
nos termos do ert 53§ 4, da Lei 9 099195. 

Processo N" 025989/2007 - RECLAMAÇÃO CivEL -
EXECUÇÃO 
Parte A.-ora GUARACY BRITO DE SOUSA 
AdVogado MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA- 323PA 
Parte Ré SUL AME RICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS - 4534PA 
Despacho/Oecisio lntlme·se a Devedora via DOE para. 
querendo, embargar a penhora no prazo de dez dias: 

Processo NO. 02639012007 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Aulora: JULIMAR CARDOSO DA PAIXAO 
Pane Ré: BANCO FINIVEST S/A 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO -
916AP 
Sentença: Ante o exposto, bem como pelo liwe convencimento 
que formo· 
a) ex11n.o~ pedido reviSional e o de cancelamento do seguro. 
sem JUlgamento do ml:rilo, na forma do art 267, V1 do Código 
de Processo Ctvll. 

.b) JULGO PROCEDENTE o pedido restante para condenar 
Banco Finivest S/A a cancelai. sem Onus para o consumidor, 
os canOes de créd~o VISA e Fin~est Espeoal, de n• 
4160.6906 5084 0016 e 9076.2212.6302.1018, 
respeciNamente. provldênoa a ser cumprida no prazo de dez 
d1as contados da 1n11mação da sentença, SQb pena de 1ncorrer 
a financeira em muna diária no valor de RS 500.00 (qutnhentos 
reaiS) até o llffi1le de RS 5.000,00 (onco mil rea1s). a reverter 
em favor do requerente. 
Visando apurar a rnponsabilldade do servtdor que deu causa 
ao atraso lnjustifiável e incompreensivel já referido. determino 
o enviO de cópia desta sentença a MM Juiza Coordenadora do 
Juizado Especial Central Civel e Criminal 
Sem custas ou honortlrlos. pol$ ausente mtl-fé 
Pubi!Ciue-se 
Registre-se 
Intimem-se. 

Processo NO 
EXECUÇÃO 

02661 112007 • RECLAMAÇÃO clvEL 

Parte Autora. MARLON PAIXAO DOS SANTOS 
Advogado CHARLLES SALES BORDALO - 438AP 
Parte Ré· DJANE NASCIMENTO RIBEIRO 
Agendamenlo de audil!ncía Audil!ncia agendada para o dia 
26/0212009 às 09 30 

Processo N". 02664412007 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora LINDOVAL FONSECA PERES 
Advogado ROBERTO ARMOND FERREIRA DA SILVA -
146230SP 
Parte Ré TIM CELULAR S A 
AdVogado KATIA DANTAS DE MELO - 827AP 
Oespacho/OeCISAo manifestem-se as partes. em cinco dias 

Processo N" 02673712007 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora. MARIO LUIZ MARTINS DA SILVA 
Parte Ré· VERA CONCEICAO BORGES ROCHA 
Advogado CICERO BORGES BORDALO NETO - 871AP 
Oespacho/Oeclsâo Colhe-se do presente pedido, que o Autor 
pretende novamente a tutela ju11sdicional, Já tendo dado causa 
a doiS arquiVamentos, sem IUst!fiCativa_ aceilavel. AsSim. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

considerando que os princípios que norleiam os Juizados 
Especiais, aplicável ao caso, autorizam sejam utilizados os 
mesmos autos, bastando, tão somente. o recolhimento das 
custas processuaiS (art 51, § 2" da Lei 9.099195), remetam-se 
os autos ao Contador para o respectivo á leu lo das custas 
Após. Intime-se o autor para fazer o racolhlllll!nto. 

Processo N" 02745912007 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Pane Autora SIDNEY JUCA TELES 
Advogado· HARIADNY CARMITA GOMES DA SILVA 
t467AP 
Parte R6 CONSORCIO NACIQNAL H ONDA L TOA 
Advogado GREGÓRIO GODINHO NUNES JUNIOR 
1251AP 
Parte Ré MÓNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA 
Advogado ALEXANDRE DUARTE DE LIMA - 1377AAP 
Despacho/Decisão "( ) MANDADO DE SEGURANÇA 
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVO · 
LITISCONSORTES COM PROCURADORES DIVERSOS 
PRAZO RECURSAL SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO 
DISPOSTO NO ART 191, DO CPC Mostra-se correta a 
decisAo da autorklade coatora que não recebeu o recurso 
Interposto pela Impetrante por considertHo intempestivo, 
Interposto depois do decêniO recu1sal ao não aplicar o an. t 91 
da CPC No juiZado especial, a aplicação subsidiária da,s 
regras do CPC está condicionada á sua compatibilidade com 
as peculiaridades do processo do JEC. A norma do art. 191, . 
nAo 6 compatlvel, po1s conlrarla três caradertsticas próprias do 
Juizado o princlp·o da celeridade; desconsidera o fato de que 
os autos dos processos do JEC permanecem sempre em 
cartÓiio, sendo de fécil consulta aos advogados; e não leva em 
conta a simplicidade, como regra, dos processos que por ai 
tramitam Dtante desse contel1o. nao se justifica a concessão 
de prazo em dobro para recorrer SEGURANÇA DENEGADA. 
(Mandado de Segurança N" 71001353622. Terceira Turma 
Recurnl Clvel, Turmas Recursais, Relator. Maria José Schm1t1 
Santanna, Julgado em 1710712007) 
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APORTADO$ POR 
CONSUMIDOR PARA OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE 
ENERGIA ELÉTRICA 1 lntempeSiivo o recurso da CEEE, 
apresenlado fora do decêndio lega Prazo recursal simples 
lnaplicabilidade do art. 191. do CPC â Lei dos Juizados 
Especiais. 2 Preliminares afastadas. 3 Dever de restiluiçao do 
valor comprovadamenle desembolsado pelo consumidor. nos 
termos da sentença NÃO CONHECIDO O RECURSO DA 
CEEE E IMPROVIDO O RECURSO DA RGE (Recurso Cível 
N' 7100t050046, Segunda Turma Recursal Civel, Turmas 
Recursais, Relalor Mylene Maria Michel. Julgado em 
0111112006) 
Ante o exposlo, pelas razOes acima manlém-se a decisão de 
fls.t77 
lnhmem-se· 

Processo N"- 02750912007 - RECLAMAÇÃO CiVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora FLAVYA MILLA LOBO CANTO 
Advogado ANA MARGARIDA MARQUES FASCIO -
1017AAP 
Parte R6· VARLEI MONTEIRO DA COSTA 
Oespacho/OeCISAo. 1- Junt&-se 
2- Recebo o recurso lflterposto. eis que lempeslivo 

3- Defiro á ASSISTÉNCtA GRATUITA ao reconente VARLEI 
MONTEIRO DA COSTA 
4- Intime-se a parte recornda para. querendo. oferecer no 
prazo legal as conlra-razOes. 
Vindas ou n~o as contra-razOes. subam os autos a E. Turma 
Recursal 

Processo N" 02782012007 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora· ANA LÚCIA RUFINO BORGES SANTOS 
Parte Autora. DECIO JOSE DOS SANTOS RUFINO 
Advogado ANA LÚCIA RUFINO BORGE~ SANTOS 
1226AP 
Parte Ré' VITOR FERREIRA DA SILVA 
Advogado· RONISE SILVA DA SILVA- 829AP 
Despacho/Decisão lntJme.se a Devedora via DOE para. 
querendo. embargar a penhora no prazo de dez dias, 
Processo N° 02782912007 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: RUTH ENEIDA GONCALVES NEVES 
Advogado JORGE ANAICE - 540AP 

~ Pane Ré EMPRESA-EV & CARTAZ PRESTADORA DE 
SERVIÇO 
Advogado JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA 
633AP 
Parte R6· SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 
AdVogado TAISA MARA MORAIS MENDONCA- 1067AP 
Oespacho/Oecísão 

Processo N"". 028637/2008 - RECLAMAÇÃO CIVlEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora JOSE FRANCINELDO DE OLVIEIRA GOUVEIA 
Advogado TATIANA NASCIMENTOAMANAJÁS - t200AP 
Parte Ré. SABEMI SEGURADORA 
Advogado HOMERO BELLINI JUNIOR- 24304RS 
Despacho/DeCisAo a pane devedora para que, no prazo de 
qu1nze (15) dlaa. efetue o pagamento do montanle da 
condenação. sob pena de muna de 10%, previsto no art. 475,J, 
do CPC (Enunciado 97 do Fonaja) a ser revertida em favor da 
parte Exequente e o prossegulemnto da execuçao com 
penhora via S1sbacen, lnchJ&Ive. 

Processo N"· 02666512008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora GISELE DOS SANTOS MENDES CARDOSO 
Advogado MICHELA DA SILVA COSTA- 1049AP 
Parte R~ CREDICARD CITI 
Advogado HEITOR DE AZEVEDO PICANÇO PERES NETO 
• 1399AP 
Oespacho/Oee~Sao 

P1ocesso N" 02910212008 - RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora IVANILOO BARBOSA CASCAES 
Advogado KARINA TORRES LIMA- 1134AP 
Parte Ré CEA COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO AMAPA 
Advogado ALFRECO ALEIXO DE SOUZA FILHO- t018AP 
Despacho/Decido lnt•me-se pessoalmenle a pane devedora 
para que no prazo de quinze (15) d11s, efetue o pagamento do 
montante da conderaçAo. sob pena de mu~a de tOOA.. previSto 
no art 475 J, do CPC (Enunctado 97 do FonaJ8) a ser revertida 
em favor da parte Exequente e o prosseguimento da execução 
com penhora vaa S•abacan, Jnclu5rve 

Pág. 20 

P1ocesso N": 02929112008 - RECLAMAÇÃO CivEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ZORAIMA BATISTA RODRIGUES 
Advogado: FRANCISCO JANUARIO DE SOUZA NETO -
378AP 
Parte Ré: MARIA JOS!ô DA TRINDADE BARBOSA 
Advogado: MARIA DE LOURDES GOLDANI · 159AP 
Oespacho/Oecísao Converto em penhora o valor ora 
bloqueado até RS <15.34 
Intime-se a parte Devedora da penhOra e para Querendo. em 
bargar no prazo de dez(1 0) dias 

- Processo N" 02947612008 - RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Pane Autora CARLOS ARAUJO BRAGA 
Advogado RUI REGIS CARDOSO CAVALCANTE - 709AP 
Parte Ré AUTOMAIS- VEICULOS & CONSORCIO$ L TOA 
Advogado CASSIUS CLAY LEMOS CARVALHO 52tAAP 
Despael1010ec1São V1atos etc 
Recebo o recW'$0 1ntefposto e•s que tempest•vo 
Defuo a gralcldaoe de 1ustu;a d1ante da declaração do 
recorrente de que. no momento nAo pode arcar com as 
despesas do ptocesso sem pre1u1ZO prop11o ou de sua tamllla 
lnt•me·se a · parte recorrida para. querendo. oferecer 
contra-razOes em dez d1as 
V•ndas ou nAo as contra-razOes. subam os autos â colenda 
Turma Recur"l 

Processo NO: 02953412008 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora. AMAURY ALBERTO COELHO 
Advogado: SONIA MARtA DA SILVA FERREIRA LIMA -
1326AP 
Parte Ré· EDERLAN OUVEIRA NUNES 
Advogado LORENA ALVES FIGUEIRA- 1372AP 
Agendamenlo de audiência: AUdiência agendada para o dia 
29/0112009 h 11 00 

Processo N" 02?55712008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 
Pane Autora ELIANE SOCORRO SOUZA DE ALMEIDA 
Advogado· EOEH PAULO SOUZA DE ALMEIDA - 602AP 
Parte Ré CELULAR & CIA 
Advogado FÁBIO DA SILVA MUNIZ- I 183AP 
Parte Rã: GRADIENTE ELETRÓNICA S/ A 
Parte Ré: J. SILVA E SILVA-CELL SHOP 
Despacho/Oecisao·"lntlmem-sc as Executadas para comprovar 
nos aulos, em quinze (1 5) dias, o pagamento do valor da 
condenação de R$1 160,59 (hum m11, cento e sessenta reais e 
cinqOenla e nove centavos) sob pena de incidênCia da multa 
de tO% prev1sta no art 475, J. do CPC (EnunCiado 97 do 
Fonaje) a ser re,erttda em favor da parte Etequente e o 
prosseguimento da execuç!o com penhora via SISbacen. 
ínclus•ve" 

Processo N" 
EXECUÇÃO 

029636/2008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 

Parte Autora: CAROLINA VALENTE DA SILVA 
Advogado ANA DULCE FERREIRA DA PAZ- I 419AP 
Pane R6: MAGNEUA MACEDO DA SILVA 
Advogado. PATRICIA BEZERRA · 978AP 
Agendamento de audt6ncia Audil!noa agendada para o dia 
29/0112009 és 09:30 

Processo N° 02967612008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora. LOURIVAL DA SILVA SOUTO 
Parte Ré BRADESCO SEGUROS 
Advogado: MARCIO FERREIRA DA SILVA- 1120AP 
Oespacho/DeclsAo. Intime-se a Devedora via DOE para. 
querendo, embargar a penhora no prazo de dez dias. 

Processo N": 02998712008 - RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora OLINDA DALVACI PIRES DIAS 
Advogado: OSCAR RODOLFO SERIQUE GATO- 1 154AP 
Parte Ré CAPEirll - CAIXA DE PECULIO PENSOES E 
MONTEPIOS BENEFICENTE 
Advogado GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS- 919AP 
Despacho/D&c1s~o 1· Ao Contador para os clllculos da 
condenação, observando-se a r Sentença e o v Acórdão 
2- Após, int1me-se a parte Vencida para comprovar nos autos. 
em qu,nze(15) dias. o pagamento do valor da condenação de 
RS 5 347 61 sob pena de 1ncldénc1a da multa de 10% prev1sta 
no art 475, J, do CPC (Enunciado 97 do Fonaje) a ser 
revertida em favor da parte ExeQuenle e o prossegurnento da 
execução com penhora via Sisbacen. lnduslv~ 

Processo N"; 03009912008 • RECLAMAÇÃO CiVEL -
CONHECIMENTO 
Pane Autora MARIA DO SOCORRO GUEDES COELHO 
MARINHO 
Advogado. 
691AP 

OCINEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA -

Parte Ré· CAPEMI - CAIXA PECULIO PENSOES E 
MONTEPIOS 
Advogado; AULO CAVO DE LACERDA MIRA- 923AP 
Oespachor'Oectsao. Expeça-se Alvanl de levantamento em 
nome da autora, Intimando-a para o recebtmento. Após 
arqurv~se. 

Processo N°, 03014212008 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ESTE LA MARCIA PICANCO DAMASCENO 
Advogado· DEBORAH CARLA PINHEIRO GOMES- 266AP 
Part• R~. CREFISA SA - CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTOS 
Advogado: iJREHO TRASEL- 734AP 
Despacho/Oeci&Ao: "( ... ) Pelo exposto. JULGO 
PARCtA~MENTE PROCEDENTE o ped1do formulado na 
1nic,al, condenando a Requerida a pagar a titulo de 
indenização por danos mora1s. â Requerente, a Quanl•a de RS 
2 500.00 (dois m•l e qu1nhenlos rea1s) acrescida de Juros a 
part11 do evento danoso ou leJI , t 410812005, conforme 
pracertua o art. 398 do CC correção monetár~a . a partJr desta 
da~. conforme prece~a a Sum 362 do ST J. · 
DETEMINO Que • Requenda se abstenha de fazer a cobrança 
da mpo~ncla de RS 354.12. caso contràrio será conSiderada 
CObrança mdevlda, su,Ma as sançóes da lei bem como 
DETERMINO Que a Requerida efetue a retirada no prazo de 
05 d1as, do nome da Autora dos órgãos de proteção ao cred1t0. 
caso a1nda este1a constando 
Quanto ao ma1s mantenhO a sentença na sua \0;\ab<l,ade 
Publ•que-se 
Reg1stre-se 
lnbme-se·. 



Macapá 06.01.2009 

Processo N°: 03067112008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA NASCIMENTO ARAUJO 
Advogado: JOZIMAR LOP1ES DOS SANTOS • 815AP 
Parte R6: ASPEB • ASSESSORIA DE SEGUROS DE 
PESSOAS 00 BRASIL 
Despach~o: Intime-se a parte Vencida para oomprovar 
nos autoa em 15 (quinze) dias, o pagamento do valor da 
condenação corrigido monetariamente. sob pena de incidência 
da muna de 10% (dez por cento) prevista no art. 475, J. do 
CPC (Enunciado 97 do Fonaje) a ser revertida em favor da 
parte exeqOente e o prosseguimento da execuçJo com 
penhora via Sisbacen, mclusive 

Processo N•: 03093912008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte A•tora: RAIMUNOO CAMPELO MENDES 
Advogado: SUZANNE CHRISTINNE DIAS ALCÂNTARA-
533AP 
Parte Autora: IRANILDE FERREIRA DE SOUZA 
Perte Re: BANCO ITAUCARD S/A 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP . 
Parte Ré: EDITORA GLOBO SIA 
Advogado: EDILENE SANTOS ABREU- 1247AP 
Despacho/Oecislo: Intime-se as Devedoras via DOE para. 
querendo, emb<lrgar a pennora no prazo de dez alas; 

Processo N°: 03100912008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: FRANCISCA ADRIANA GOES CARVALHO 
Advogado: NILSON MONTORIL • 530AP 
Parte Ré: AVON COSMETICOS L TOA. 
Advogado: HELISIA COSTA GOES - 800AP 
Oespacno/Oecisio: Intime-se a Devedora via OOE para. 
querendo. embargar a penhora no prazo de dez dias; 

Processo NO· 03155912008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Aulora: CLEIDE MARIA BANHA CORREA TAVARES 
Parte Ré: AUTOMOTO # 

Advogado: ALBERTO SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM • 
1070AP 
Despacho/Oecísto: Designe-se aud~ncia . Intimem-se as 
partes. 

Processo N": 03172812008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ADIVAN VITOR BARROS P1NTO DE OLIVEIRA 
Advogado: ADIVAN VITOR BARROS PINTO DE OLIVEIRA-
1358AP 
Parte Re: FABRICIO VINHAS DE JESUS 
Sentença: Vistos etc. 
Trata-se de Reclamaçlo Clvel em fase de execuçao. de titulo 
judicial movida contra pessoa lisica que no curso da execuÇio 
tomou-se detento, ou melhor, preso no IAPEN e que nAo foram 
enc:ontrados bens passlveis de penhora. 
Como se sabe, nos Juizados Especiais. o preso nAo pode ser 
parte e quando nllo se encontram bens do devedor o processo 
deve ser extinto. nAo se aplicando aqui a regra do art. 791 . 
inciso 111. do CPC. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensao do processo e 
DECLARO EXTINTO o processo de execuçllo, com base no 
art. 8•, caput ele 53, § 4° ambos da Lei n• 9.099195. 
Desentranhem-se ot documentos que instruem a petiçAo 
inicial, entregando-os i parte credora. 
Após o trAnailo em julgado, arquivem-se os autos. 
Publique-se. Intimem-se. 

Processo N": 03173412008 - RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: WALBER MARCELO BARROS RAMOS 
Advogado: ANDERSON MARCIO LOBATO FAVACHO • 
1102AP 
Parte Re: CINEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
OeSI)acho/Oecisêo: Sobre o detalhamento da ordem de 
bloqueio de fl . 16117, manifeste-se a parte Autora em' cinco 
dias. requerendo o que mais entender de direito. 

Processo N": 03188212008 - RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: SELMA VIEIRA DOS ANJOS 
Parte Ré: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. 
Advogado: RENILDA CANTUARIA DE SIQUEIRA PINTO • 
799AP 
Agendamento de audiencia: Audi6ncia agendada para o dia 
30/0112009 is 08:30 

Prooeaso NO: 03226612008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ALEX FABIANO DE SOUZA SOARES 
Advogado: FERNANOO ANTONIO HORA MENEZES 
JUNIOR - 1223AP 
Parte Ré: REDE TV SAO PAULO • CELLCAAST BRASIL 
COMUNICAÇOES L TOA 
Dtapacho/Oecialo: Manifeste-se a parte autora. em cinco dias, 
acarca da AR devolvida ~. fts. 18 v". 

Processo No: 03261612008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA ELIANE DE SOUZA OLIVEIRA 
Advogado: MARCIO FERREIRA DA SILVA· 1120AP 
Parte Re: TAM · LINHAS AEREAS S/A ' 
Advogado: TAISA MARA MOAAIS MENDONCA • 1067AP 
Oespacho/OecisAo: Recebo o recurso interposto. ela que 
tempestivo. 
Intime-se a parte reoorrida para oferecer contra-razoes. 
Vindas ou nlo as contra-razOes, s•bam os autos à E. Turma 
Recursal. 

Processo No: 03276012008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARILSO OLIVEIRA MORAES 
Advogado: BRUNO DA COSTA NASCIMENTO· t265AP 
Parte Ré: SUL AME RICA CIA DE NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP 
Deapacho/Otcisão: Junte-se. 
Recebo o recurso interposto, eis que tempestivo. 
Intime-se 1 parte recorrida para, querendo, oferecer no prazo 
legal as oontra-razOes. 
Vindas ou nlo as contra-razoes. subam os autos à E. Tunma 
Recursal. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Processo N•: 03293612008 • RECLÂMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: FRANCINARA NASCIMENTO CRUZ 
Parte Ré: CREDICARD CITI 
Advogado: GILFER LOPES FERNANDES· 1353AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
3010112009 as 10:00 

Processo NO: 03299612008 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE A RIMA TEIA DE SOUZA MARTINS 
Advogado: MARCIA VALERIA SOUSA FONTES DE SALES 
·1076AP 
Parte Rê: ELDER BRITO SARMENTO 
Defensor Púbioo: OSCAR ROOOLFO SERIQUE GATO • 
1t~AP 
Agendamento de audi6ncia: Audtencia agendada para o dia 
30/0112009 às 09:00 

Processo N': 03328912008 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: WALDIR EDSON PlENA LOBA TO 
Parte Ré: PANAMERICANO ADMINISTRAOORA DE 
CARTÕES DE CR~DITO L TOA. 
Advogado: RENILOA CANTUARIA DE SIQUEIRA PINTO • 
799AP 
Parte R6: CONSULCRED ASSESSORIA DE CREDITO E 
COBRANCASLTDA 
Advogado: MAX MARQUES STUDIER • 9634PA 
Despacho/Decisão:•( .. . )2· Ápós, Intime-se pessoalmente a 
parta devedora para que, flO prazo de quinze (15) dias. efetue 
o pagamento do montante da condenaçJo. sob pena de multa 
de 10%, previsto no art. 475.J. do CPC (Enunciado 97 do 
Fona(e) a ser revertida em lavor da parte Exequen1e e o 
proaseguimen10 da execuçJo com penhora via Sisbacen, 
Inclusive·. 

Processo N': 03399312008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ALEXANDRE VERÇOSA DE SOUSA 
Advogado: NATALIA FAÇANHA DA SILVA· 1441 AP 
Parte Ré: PONTO FRIO (LOJA CAXIAS 3) 
Advogado: LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR • 
1483AP 
Oeapacho/Decislo: Ao contador para atualizaçao da divia. • 
Após, intim&-se i parte devedora para que, no prazo de quinze 
(15) dias. efetue o pagamento do montante da condenaçJo, 
sob pena de mu~a de 10%. além de penhora de bens. 

Processo N': 03400612008 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: LA~RCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA 
Advogado: ROSILENE FURTAOO DAMASCENO · 913AP 
Parte Ré: LUIZ WELLINGTON CAVALCANTE CAMELO 
Agendamento de audi6ncia: Audiéncla agendada para o dia 
29/0112009.aa1o:oo 

Processo N': 03412412008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: SALOMÃO BARBOSA PANTOJA 
Advogado: AMILCAR BENJAMIM DO CARMO • 128AP 
Parte Rê: BANCO BRADESCO SIA . 
Deapacho/OecisAo: Intime-se a parte Vencida para comprovar 
nos aulos em 15 (quinze) dias, o pagamento do valor da 
condenaçAo corrigido monetariamente, sob pena de lncid6ncia 
da muna de 10% (dez por cento) prevista no art. 475. J. do 
CPC (Enunciado 97 do Fonaje) a ser revertida em favor da 
parte exeqllente e o prosseguimento da execuçlo com 
penhora via Sisbacen. inclusive. 

Processo N": 03412712008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ARI CLAUDIO GONCALVES PEIXOTO 
Advogado: JORGE ANAICE • 540AP 
Parte Ré: SRADESCO SEGUROS 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP 
Despacho/Decisao: Junte-se. 
Recebo o recurso interposto, eis que lempestivo. 
Intime-se a parte recorrida para! querendo, oferecer no prazo 
legal as contra-razoes. 
Vindas ou nlo as contra-razOes, subam os autos à E. Turma 
Recursal. 

Processo N°: 03415612008 - REC<LAMAÇI\0 CIVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ROSE MARY ARGOLO BARRETO MAIA 
Advogado: ANA LÚCIA RUFINO BORGES SANTOS 
1228AP 
Parte Ré: MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA 
Despacho/OecisAo: Sobre o delallamento da ordem de 
bloqueio de n. 31132. manllest&-U a parte Autora em cinco 
dias. requerendo o que mais entender de dire~o. 

Processo N°: 03458312008 - RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Aulora: ALFREDO TRAVASSOS DA ROSA BRAGA 
Advogado: ALFREOO TRAVASSOS DA ROSA BRAGA • 
1378BAP 
Parte Ré: PATRICK WELLINGTON OOS S. PIRES 
OeSI)acho/Oecisllo: INTIME-SE a parte credora para 
impu~ionar o leao no prazo de 05 (cinco) dias. informando nos 
autos elementos novos que possibll~em a locallzaçJo da parte 
Devedora, pena de extinçlo da ExecuçJo nos termos do art. 
53§ 4, da Lei !1.099195. 

Processo N': 03468212008 • RECLAMAÇÃO c'IVEL • 
CONHECIMENTO , 
Parte Autora: BRENO TRÂSEL 
Advogado: . BRENO 'I'RASEL - 734AP 
Parte Ré: LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Agendamento de audi6ncia: Audi6ncia agendada para o dia 
0210312009 •s 08:30 

Processo N": 03471912008 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: RENILDA NASCIMENTO BRUNO 
Advogado: SÓNIA MARIA DA SILVA FERREIRA LIMA • 
1326AP 
Parte Re: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS • 
FILIAL 
Advogado: JUCIMARA DE ALENCAR DE SOUZA· 1214AP 
Despacho/Oecislo: Junte-se. 
Recebo o recurso Interposto, eis que tempeslivo. 
Intime-se a parte recorrida para, querendo, olerecar no prazo 

- legal as contra-razOes. 
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ViÍ>das OU nao as contra-razoes. subam OI autos á E. Turma 
Recursal. 

Processo No: 03509412008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: NEWTON JOSE LIMA DE SOUZA JUNIOR 
Advogado: MICHELA DA SILVA COSTA -1049AP 
Parte Re: AMAZOTINA MONTAGEM E COM~RCIO DE 
MOVEIS LTDA - ME 
Advogado: MAURICIO SILVA PEREIRA· 979AP 
Parte Rê: RAMOS REPRESENTAÇ0ES 
Deapacho/Decislo: Sobre o detalhamento da ordem de 
bloqueio de n. 49. manleste-se a parte Autora em cmco dias, 
requerendo o que mais entender de d~ao. 

Processo N•· 03512012008 • RECLAMAÇIIO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Aulora: JULIO SERGIO LOURENÇO FURTADO 
Advogado: HAGEU LOURENCO RODRIGUES· 860AP 
Parte R&: BANCO 00 BRASIL SJA 
Advogado: SANDRA 00 SOCORRO 00 CARMO OLIVEIRA 
-364AP 
Sentença: Pelo e"'))sto, julgo improcedente o pedido do 
reclamante e, em conseqll6ncia, deçlaro extinto o procesao, 
com resoluçAo do méritó. nos termos do art. 269, 1. do CPC. 
Sem custas processuais e honorários advocatlcios, nos 
termos do art. 55 da Lei n• 9.099195. 
Publique-se. RegiStre-se. lnlimem-se. 

Processo N•: 035214/2008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA EMILIA RODRIGUES DA FONSECA 
Advogado: GILSON SOARES BORGES- 813AP 
Parte Ré: BRADESCO CIA DE SEGUROS 
Deapacho/Decislo: manifeste-se a parte reclamada. no prazo 
de 05(cinco) dias, sobre ot documentos juntados. 

Processo N": 03530612008 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO . 
Parte Al.(ora: ALVARO LOBA TO DE MELO 
Advogado: KAMYLA CRISTINA ARAÚJO DANTAS • 1203AP 
Parte Ré: SUL AM~RICA CIA DE SEGUROS 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP 
DeSI)acho/Oecislo: Junte-se. 
Recebo o recurso interposto. eis que tempestivo. 
Intime-se a parte recorrida para.querendo. oferece• no prazo 
legal aa contra-raz6es. 
Vindas ou nAo as contra-razoes. subam os autos a E. Turma 
Recurul. 

Processo N": 03534312008 • RECLAMAÇÃO CIVEL •• 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: BENEDITO TUPINAMBA DA SILVA PICANCO 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 843AP 
Parte Ré: SUL AME RICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP 
Despacho/OecisAo: Recebo o recurso Interposto. eis que 
tempestivo. 
Intime-se a parte recorrida para oferecer contra-razOes. 

Vindas ou não as oontra-razOes, subam os autos à E. Turma 
Recursal. 

Processo N°: 0~712008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Al.(ora: FATIMA PINHEIRO LAVOURA 
Advogado: JOS~ WENCESLAU FERREIRA ROSA - 858AP 
Parte Ré: BRADESCO SEGUROS 
Agendamento de audi6ncia: Aud~ncia agendada para o dia 
1010212009 às 09:30 

Processo N': 03647612008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ORIVALOO SANTAREM COIMBRA 
Advogado: RODRIGO BARBOSA DE AZEVEDO · 894AP 
Parte Re: UNIPREV- UNIÃO PREVIDENCIÁRIA 
Parte R6: SASE - SOCIEDADE BENEFICENTE DE 
ASSISTENCIA AO SERV. PUBLICO 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
0510212009 is 08:30 

Processo N' : 03740912008 • RECLAMAÇÃO CfveL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ELIZETE ROSA DE PAIVA 
Advogado: MANOEL FELIZAROO PEREIRA CARDOSO -
178AP 
Parte Re: BETRAL VEICULOS L TOA 
DeSI)acho/Decisto: Recebo a emenda. Designe-se data para 
audiência conciliatória. 
Cite-se e Intimem-se as partes. 

Prooesso N': 03800212008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARA SILVA G0ES 
Advogado: ANA MARGARIDA MARQUES FASCIO 
1017MP 
Parte Ré: ELIUOE BRITO SARMENTO 
Agendamento de audiência: Audi6ncia agenda~a para o dia 
0210212009 •• 10:30 . . 

Processo N": 03800312008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ROSE MARY ARGOLO BARRETO MAIA 
Advogado: ANA LÚCIA RUFINO BORGES SANTOS 
1226AP 
Parle Ré: FRANCISCA DE ARAUJO BEZERRA 
Agendamento de audi6ncia: Audi6ncia agendada para o d;. 
0910212009 •• 09:30 

Processo N": 03800412008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ROSE MARY ARGOLO BARRETO MAIA 
Advogado: ANA LÚCIA RUFINO BORGES SANTOS • 
1226AP 
Parte Re: JOSIMAURO ROCHA DE VILHENA 
Agendamento de audiência: Aud!Ancia agendada para o dia 
0910212009 as 09:30 

Prooesso N': 038005/2008 - RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ROSE MARY ARGOLO BARRETO MAIA 
Advogado: IoM LÚCIA RUFINO BORGES SANTOS • 
1226AP 
Parte Re: HADSON FERREIRA DO NASCIMENTO 
Agendamento . de aud~ncia: Audiência agendada para o dia 
0510212009 .. 10:30 
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Processo N"" 03800612008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora JOAO CANCIO PICANCO E SILVA 
Advogado JAMIL OAVI VALENTE OOS SANTOS· 61'4AP 
Parte R6 UNIAO MACAPA DE TRANSPORTES LTDA (REP 
CEZER RA"'GEL DOS REIS) 
Agendamento de audiéncoa Audoêncoa agendada para o doa 
0910212009 is 10:30 

Processo N° 03800712008 • RECLAMAÇÃO CiVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora RAIMUNDAAMARAL PASTANA 
Advogado MARIZETE P1CANCO DE ALMEIDA· 991AP 
Parte Ré BANCO DA AMAZONIA SIA 
Agendamento de auciênc:oa Audoénoa agendada para o doa 
0910212009 •s 10 00 

Processo N" 03800812008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Au10ra RAIMUNDA AMARAL PASTANA 
Advogado MARIZETE PICANCO DE ALMEIDA · 991AP 
Parte Ré BANCO REAL SIA 
Agendamento de audoéncoa Aud~ncoa agendada para o dia 
0910212009 âs 10 30 

Processo N" 03800912008 • RECLAMAÇÃO CIVEL · 
EXECUÇÃO 
Parte Autora ROSANA OLIVEIRA GONCALVES RACHID 
Advogado SANDRA REGINA MARTINS MACIEL 
ALCANTARA • 599AP 
Parte R6 LARISSA CAVALCANTE LINS 
Agendamento de audoéncia· AudiOncoa agendada para o dia 
09/0212009 as 1 o·oo 
Processo N• 03801012008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora ROSANA OLIVEIRA GONCALVES RACHID 
Advogado SANDRA REGINA MARTINS MACIEL 
ALCANTARA • 599AP 
Parte Re NEUZA GIUSTI 
Oespac:llo/Oecoüo· (Presaota 1 voa execuiiVa) 
Desogne-$41 audoênc:oa de conciloaçJo onwuçJo e JUlgamento 
Co1e(m)-se 
l ntome(m)-se 

Processo N": 03801212008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO • 
Parte Autora ROSANA OLIVEIRA GONCALVES RACHID 
Advogado SANDRA REGINA MARTINS MACIEL 
ALCANTARA • 599AP 
Parte Ré ELDE ARAUJO MONTEIRO 
Despacho/Decosao: CHe-se o devedor, nos termos do art 652 
do CPC 
Desogne audo!noa (art. 53, § 2" da Le. 9 099195) 
lnt~mem-se 

Processo N" 03801312008 · RECLAMAÇÃO CiVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora ROSANA OLIVEIRA GONCALVES RACHID 
Advogado. SANDRA REGINA MARTINS MACIEL 
ALCANTARA • 599AP 
Parte R6 EDIANE MONTEIRO BELJ:M 
Despac:llo/Oedslo· Crt~e o devedor, nos lermos do art. 652 
do CPC 
Oesogne audoêncoa (art. 53. § 2", da Leo 9 099195). 
lnbmem-se 

Processo N": 038014/2008 • RECLAMAÇÃO CJVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora. ROSANA OLIVEIRA GONCAL VES RACHID 
Advogado SANDRA REGINA MARTINS MACIEL 
ALCANTARA- 599AP 
Parte Re. EDIEL Y MONTEIRO BELIÔM 
Despac:llo/Oec:osao· Cite-se o devedor. noJ termos do art 652 
do CPC 
Designe audiência (art 53. § 2", da Lei 9.099195). 
Intimem-se. 

Processo N•· 03801512008 • RECLAMAÇÃO CiVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ROSANA OLIVEIRA GONCALVES RACHID 
Advogado SANDRA REGINA MARTINS MACIEL 
ALCANTARA • 599AP 
Parte Ré· GEISIANE SOUTO PENAFORT 
Oospacho!OeCISAo. Cite-se o devedor. nos termos do art 652 
do CPC 
Designe audo! ncoa (art. 53, § 2", da Leo 9 099195). 
Intimem-se. 

Prooesso N": 03801612008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora· ROSANA OLIVEIRA GONCALVES RACHID 
Advogado: SANDRA REGINA MARTINS MACIEL 
ALCANTARA • 599AP 
Parte Rê. RAIMUNDO JOAO DA SILVA OLIVIEIRA 
DespachoiDecis~o . Crte-se o devedor. nos lemnos do art. 652 
do CPC 
Oesogne audiencia (art. 53, § 2", da Lei 9.099/95). 
Intimem-se. 

Processo N"· 0380t 7/2008 • RECLAMAÇÃO CiVEL 
CONHECIMEP<TO 
Parte Autora: LUIZ MAGNO 00 ROSARIO PICANCO 
Advogado. LUIZ MAGNO DO R. PICANÇO • 123947RJ 
Parte Rê: BANCO ITAUCARD SIA 
DeJpac:llo/Oecislo· Visto etc ... 
Não restando demonstrado o requlsno da verossimilhança da 
at..gaçao, indefiro o pedido de antecipaçAo de tutela. 
Designe-se audoéncoa de conciliaç~o. instruçAo e julgamento. 
Coi&-Je 
lntomem.se. 
Agulfde-se a audoência. 

Processo N". 03801912008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: GENIELSON DO CARMO SILVA 
Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA . 638AP 
Parte Ré: BANCO BONSUCESSO SA 
Oespacho/Oeciúo: Designe-se audoéncia de conciliaçJo, 
ins1ruçAo e julgamento. 
Clte(m)·se 
lnl ime(m)-se. 

Processo N' · 03802012008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parta Autora: ELIELSON DA SILVA ALMEIDA 
Advogado OSMARINO MAGNO BARROSO - 1423AP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Parte Ré RACHEL LOIOLA & CIA L TOA (SUPERMERCADO 
FAVORITO) 
Oespachol0ecls3o Desogne-se audléncoa de c:onaloaçJo. 
in~ e JUlgamento 
Cole(m)-se 
lntlftle(m>-se 

Processo N" 03819812008 • RECLAMAÇÃO CJVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora· GLEIOISON ROGERIO \/lEGAS BRAZAO 
Advogado EDNICE PENHA DE OUVIEIRA • 892AP 
Parte Ré BANCO DO BRASIL SIA 
OespachoiD&Cisao Ante o exposto. pelas razOes acrna 
CONCEOO a Meia antecopada para delermonar ao Banco do 
Brasol que, ao reahur o c:rédrto dos proventos do 
Autor/servodor. a par!Jr do mês de dezembro/2008, indusove o 
13° utaroo, proceda lncontonento •Sio 6 no mesmo doa, a 
transfer6nc.a dos seus vencrnentos para sua conta-corrente 
de orogem junto ao Banco Real, agênCia 0191. C/C 
5725519-6. sem a cobrança de quaoso.uer ônus (taxas ou 
tanfas) Para tanto. ftxo a muha di~na de RS 1 000.00 (um moi 
reaos). lomolada a alçada dos Juozados Especiais a ser 
revertida em favor da aulora 
Oesogne-se audo4nc:oa de concoiaçAo, onstruçAo e JUlgamento 

CHe-se e onlimem·Je através do Oflcoal Plantonosta, devendo 
ser anexado ao mandado o documento de ft 08 

Processo N" 03820012008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora VÂNIA URSULA SILVA DA SILVA 
Advogado EDNICE PENHA DE OLIVEIRA· 892AP 
Parte Ré BANCO 00 BRASIL SIA 
Oespac:llo/Dedsao Ante o exposto pelas razOes acoma, 
CONCEDO a tutela ante~:jpada para detarmonar eo Banco do 
Brasol que, ao realizar o crédrto dos proventos da 
Autora/servidora. a partor do mês de dezembro/2008. onclusive 
o 13' salârlo proceda lncontonenll. l ~to ê, no mesmo dia . a 
lransfer!ncoa dos seus vencomenlos para sua conla~rrente 
de origem, Junto ao Banco Bradesco, agência 523. C/C. 
0070089-4, Jem a cobrança de quaisquer 6nus (taxas ou 
lamas) Para tanto, fuo a muna d•ana de RS 1.000,00 (um mil 
reaos) Nmitada á alçada dos Juozados Espec:~aos. a ser 
revertida em favor da autora 
OeStgne-se aud~ncoa de conoKaçao. onSbuçJo e rulgamento 

Cne-se e lntrnem-se através do Ofocoal Plantonista, devendo 
ser anexado ao maro<lado o dcx:u-nento de n 07 

Processo N" 03820312008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora NEUZA BARBOSA MAGALHAES 
Advogado BRENO TRASEL • 734AP 
Parte Ré BANCO 00 BRASIL SIA 
DespachoiOeCis~o: Desogne-se aox:oênc:oa de conc:iloaçJo, 
onstruçAo e julgamento 
Cne(m)-se 
lntome(m)-se 

Processo N" 03820412008 • RECLAMAÇÃO CivEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora JOSE RICARDO MOTA JUNIOR 
Advogado· FRANCISCO REGIS DE OLIVEIRA NUNES • 
1388AP 
Parte Ré MARCOS VINICIUS CORREA DA SILVA 
DespachoiDeclsao. Designe-se audiéncoa de conciliaçAo. 
onstruçJo e julgamento para os próxomos 15 dias. oportunidade 
em que sera apreciado o pedido de liminar. focando. todavia. o 
Requerido clenloficado de que devo se ebsler de contonuar a 
edifocaçJo entao oruciada no Imóvel objeto da lode, pena de 
multa processual que fiXo em RS 5 000,00 (c:onco mi reais), a 
ser revertida em favor da parte Autora sem pretulzo de outras 
sanç6es. 
Cne(m)-se via mandado. 
lnumem.w. lnclus~ através do Sr Oficial Plantonista 

Processo N" 03820612008 · RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora· MARIA EMILIA OLIVEIRA CHAVeS 
Advogado· LUIZ OTAVIO MACHADO DE SOUZA · 1519AP 
Parte Ré. ASPECIR EMPRIÕSTIMOS 
Parte Ré BANCO PANAMERICANO E ASPECIR 
PREVIOIÕNCIA 
DespachQ/DecosAo: V sto etc ... 
Seque doCisAo em separado quanto ao pedido de tutela 
anlec:opada. · 
Oesogne-se audoéncoa de concillaçJo, lnstruçJo e julgamento. 
Cole(m)-se 
lnlime(m)-se 

Processo N": 038207n008 • RECLAMAÇÃO CJVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Au1ora: JOANA DARC COSTA DE SOUZA 
AdvogadO JOSE RONALDO SERRA ALVES · 234AP 
Parte Ré. LUIZ CAR. OS DA COSTA RAMOS 
Despacho/OecosAo: Designe-se audiêncoa de conciliação, 
lnstruç4o e julgamento. 
cne(m)-se. 
lntime(m)-se. 

Processo N". 03820812008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ELIANE DE SOUZA TINET 
Advogado. JOSE RONALDO SERRA ALVES • 234AP 
Parte Rê. LUIZ CARLOS DA COSTA RAMOS 
Agendamento de audiência· Audiência agendada para o dia 
02102/2009 às 11:00 

Processo N'. 038209/2008 • RECLAMAÇÃO C IV EL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: WALOEMIR DA SILVA MORAES 
Advogado. WALDEMIR DA SILVA MORAES. 541AP 
Parte Ré. JOÃO LUIS PINHEIRO DOS SANTOS 
Oespac:llo/Oecosao: Ctte-se o devedor. nos termos do art 652 
do CPC. 
Designe audiência (art 53, § 2", da lei 9 099195). 
Intimem-se. 

Processo N": 03821012008 • RECLAMAÇÃO CJVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: EDNA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 
Advogado. KAREN DANIELLE TOMÉ DA SILVA SILVA • 
1542AP 
Parte Re. UNIMED • COOP. DE TRAB MEDICO DE MACAPA 
Oespacho/Decls~o· Designe-se audiência de concili&çao, 
instrução e JUlgamento. 
Crte(m)-se 
lntime(ml-se 
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Processo N" 03821312008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora JOSE MARIA NASCIMENTO PEREIRA 
Advogado RICARDO GONCALVIES DOS SANTOS· 421AP 
Parte Ré BANCO BRADESCO SIA 
Oespacho/Oecosao Oesogne-se audoênc:oa de concohao;Ao 
lnstruçJo e JUlgamento 
cne(m)-se 
lnlome(m)-se 

Processo N" 03821412008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora. JOSE MARIA NASCIMENTO PEREIRA 
Advogado RICAROO GONCALVES OOS SANTOS· 421AP 
Parte R6 BANCO BRADESCO SIA 
Oespacho/Decoslo Designe-se aud~ de concll.açJo. 
li'IStruçJo e JUlgamento. 
Crte(m)-se 
lntome(m)-se 

Processo N" 03821512008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora. JOSE MARIA NASCIMENTO PEREIRA 
Advogado RICARDO GONCALVES DOS SANTOS· 421AP 
Parte Ré BANCO BRAOESCO SIA 
Despacho/DeCISão Oesogne·se audoéncoa de concoloaçAo, 
onslruçio e tulganenro 
Crte(m)-SII 
lntime(m)-se 

Processo N" 03821612008 - RECLAMAÇÃO CJVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora· JOSE MARIA NASCIMENTO PEREIRA 
Advogado. RICAROO GONCAL VES DOS SANTOS • 421 AP 
Parto Re BANCO BRADESCO SIA 
Oespacho/Oeci$êo. Designe-se audoêncoa de conc:illaçao, 
onstruçJo e Julgamento 
Cote(m) se 
lntime(m)-se 

Processo N"" 03821712008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora OCTÁVIO AUGUSTO DA FONSECA PACHECO 
Advogado VERONICE ALVES DA SILVA· 1564900 
Parte Ré CRISTIANO COUTINHO 
Despac:llo/Decoslo Crte-se o devedor, noJ termos do art 652 
do CPC 
Oesogne audoênda (art 53,§ 2", da Le19 099195) 
Intimem-se 

Processo N": 038218/2008 - RECLAMAÇÃO CfVEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora OCTÁVIO AUGUSTO DA FONSECA PACHECO 
Advogado VERONICE ALVES DA SILVA • 15649GO 
Parte Ré. ROSELI DE OLIVEIRA 
Oespacho/Oecosao Crt~>-se o devedor, nos termo' do art 652 
do CPC 
Oesogne audiência (art 53, § 2'. da Lel9 099195) 
lntomem-se 

Processo N• 03821912008 • RECLAMAÇÃO CiVEL 
EXECUÇÂO 
Parte Autora OCTÁVIO AUGUSTO DA FONSECA PACHECO 
Advogado VERONICE ALVES DA SILVA. 15649GO 
Parte Ré: MARIA EDIELE N DA SILVA 
Despac:llo/Oecosão Cite-se o devedor nos termos do art 652 
do CPC 
Designe aud~nc:oa (art 53. § 2", da Lel9 099195) 
lnbmem-se 

Processo N"· 038220/2008 · RECLAMAÇÃO CfVEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora OCTÁVIO AUGUSTO DA FONSECA PACHECO 
Advogado: VERONICE AL VIES DA SILVA • 1 S649GO 
Parte Ré: JOYCE AMANAJAS CAROOSO 
Oespachol0ec:os4o: Ctte-se o devedor. nos termos do art. 652 
do CPC. 
Designe audlênc a (art 53. § 2'. da Leo 9 099195). 
In limem-se 

Processo N° 03822212008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora EDINELSON RODRIGUES DA SILVA 
Advogado. JOSÊ WENCESLAU FERREIRA ROSA · 858AP 
Parte Ré BRAOESCO SEGUROS 
Despacho/DecisAo. Designe-se audoénc:oa de conciliaçJo. 
instruçJo e Julgamento. 
Crte(m)-se 
lntime(m)-se. 

Processo N": 03822312008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ZULEIDE MONTEIRO FERREIRA 
Advogado: MARCELO FERREIRA LEAL · 370AP 
Parte Rê: MARIA CRISTINA 00 ROSARIO ALMEIDA 
MENDES 
Despacho/Oec i~o Designe-se aud,.ncia de concoloaçAo, 
instruçAo e JUlgamento. 
cne(m)-se. 
lntime(m)-se. 

Processo N": 03822412008 - RECLAMAÇÃO CfVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora· FÁTIMA MARQUES FIGUEREOO 
VASCONCELOS 
Advogado: PERLA RAIMUNDA NUNES DE MORAES • 
1398AP 
Parte Ré OETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E 
PROCESSAMENTO DE TRANSAÇ0ES HUA L TOA 
DespachoiOecisJo· Designe-se audiência de concoliaçAo, 
instruçAo e Julgamento 
Crte(m)·H 
lntlme(m)-ee 

Processo N" 03822512008 • RECLAMAÇÃO ClvEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA SANTANA AMANAJAS 
Advogado. RICAROO GONCALVES DOS SANTOS · 421AP • 
Parte R6: BANCO DO BRASIL SIA 
DespaclooiDecisao: Designe-se audiência de conciliaçJo, 
lnstruçJo e julgamento. 
Ctte(m)-se 
lntime(m)-se. 

Processo N": 03822612008 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora HELANE KARLA DE SOUZA MAIA 
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Advogado: ADIV,I\N VITOR BARROS PINTO DE OLIVEIRA -
1358AP 
Parte Rê: AMERICANAS.COM SJA 
Despacho/Decido: Designe-se aud~ncia de amciliaçlo, 
lnslruçlo e julgamento. 
C~e{m)-se . 
lnlime(m)-se. 

Processo N": 03822812008 - RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ANTONIO RODRIGUES CARVALHO 
Advogado: JAMIL DAVI VALENTE DOS SANTOS - 614AP 
Parle Ré: LITER DOMINGUEZ NUNES 
Despacho/Decisio: Designe-se audi6ncia de conciiaçlo, 
instruçlo e julgamento. 
C~e(m)-se 
lntime(m)-se. 

MACAPÁ.30 de dezembro de 2008 

~~::~~~~r~=É~~ 
tde$ecl$ria 

JUIZADO ESPECIAl CENTRAL DA COMARCA DE MACAPA 
AV FAB N" 1737 (F0RUM DESEMBARGADOR LEAl DE MIRA)- CEP: 

Pauta da PIJblicaçao- Atos Judiciais 

Processo N": 01288612006 - RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARILENA DOS SANTOS PINHEIRO 
Advogado: JOSE MARIA COSTA RASSY f iLHO· 1289AP 
Parte Re: SOC. CAX. DE MUTUO SOCORRO PREV. 
PRIVADA 
Parte Ré: BANCO BGN 
Advogado· CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP 
Despacho/Decisao: 

Processo N": 02994212008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ETIENE PEREIRA DE MATOS 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL AG. 280~3 
Advogado: MARIA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA -
575AP 
Despacho/Oecisio: VIStOS ete. 
Razlo anlste à autora. 

A sentença foi publicada em 26/1112008 e, pelas regras da 
contagem de prazo. de sucumbência e em face da revelia da 
parte reclamada, o prazo p.,a inlerposiçao de recurso expirou · 
em 09112/2008. 
Ante o exposto, pelas razOes acima. certifique-se a Sectetaria 
o transito em julgado ela &entença de fls.21123, caso nlo tenha 
sido interposto Recurso Inominado até o dia 0911212008. 
Cumpra-se a parte final do dispositivo de sentença (expediç.\o 
de oflcios) e Intima-se a parte autora para iniciar o pagamento 
previsto na letra "d" do "decisum·. 

Proc:esso N": 03049112008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parta Autora: MARIA VALENTINA NUNES DA SILVA 
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA · 890AP 
Parte Ré: PECULIO UNIAO 

I Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA- 371BAP 
Sentença: 

Processo N": 036015/2008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSÉ PAULO FONSECA 
Parte Ré: Nh.4 SÃO FRANCISCO DE PAULA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
24/03/2009 às 10:00 

Processo N": 037008/2008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: EDUARDO DOS SANTOS TAVARES 
Advogado: EDUARDO DOS SANTOS TAVARES- 1548AP 
Parte R~ · ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SAO PAULO 
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 
Parte Ré: SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DA 
cAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MACAPA E 
SANTANA 
Oespacho/OeclsAo: "( ... )Anle o exposlo. pelas razOes acima. 
CONCEDO a tu1ela antecipada para determinar às 
Reclamadas, no prazo de 48h(quarenla e o~o horas). a contar 
da ciência desta decislo, que proceda • imedlala suspensio 
do nome do autor dos bancos de dados de restriçlo ao crédho, 
desde que o apontamento negalívo seja em relaçlo aos 
seguintes débhos: Ne11Brasilia, no valor de 480,94; Comercial 
Miranda, no valor de R$ 2.500,00 e Banco UNIBANCO S/A, 
agência 1529. Para tanlo, faxo multa díâria no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais), a ser rave<l ida em lavor do autor 
Designe-se audiência de concitiaçlo, lnstruçlo e julgamento. 
Citem-se e intimem-se. incluindo-se cópia desta decisão". 

Processo N": 03819612008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: EUOES LUCIO DE LIMA 
Advogado: ORLANDO SOUTO VASCONCELOS - 1330AP 
Parte Ré. CEA ·COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA 
Oespacho!Declsl o: "( ... ) Ante o exposto, pelas razões acima. 
CONCEDO a tutela especifica para determinar à Reclamada 
que proceda. no prazo de 03(três) dias. a troca de padrêo na 
unidade consumidora do Autor para energia elétrica trilasíca. 
Para lanto. fiKo muha diária de RS 500.00 (quinhentos reais), 
límhada ao valor de R$ 3.000,00 (três mil), a ser revertida em 
lavor do Aulor. 
Expeça-se mandado para cumprimento da liminar. atraves do 
Oficial Plantonista. 
Designe-se audiência de conciliação, instrução e julgamento. 
C•te-se e Intimem-se·. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Ministério Público 
Estadual 

~urador G~!..".!. de Justiça ) 
Márcio Augusto Alves .-....... - --- · --
RESOLUçAO N". 00312001-CIMI'. DE 03 Df DEZEMUO DE 2001. 

Regulamento o elelçOo pao escolho do listo tríplice 
pao o c argo de Procvrodcr-Gefol de Justiço. 

O CONSELHO SUPftiOI DO MfNISTÚIO PÚBliCO DO 
ESTADO DO AMAPÁ. no USOI de suo.s olribulções legais, 
com espeque nos parágrafos e incisos do artigo 9" e lO, 
paógofo único. do lei OCXY/, de 28 de dezembro de 
1994. e considerando o que res1ou decidido no reuniOo 
Ordínórlo do Consel1o Superior do Ministério Público. 

_ reollzodo no dia 03/12/2008. 

I ESOLVE: 

M . -1• ·A eleiçOo dos integronles do listo fríplice-pero o 
escolho do Proc~.Wodcr·Gefol de Jvstiço será reoizodo 
no dia 06 de fevereiro de 2009, no sede do Procuradoria
Geral de Justiça do Estado do Amopó. mediante voto 
secreto, obrigatório e lrinominol de lodos os membros do 
Ministério Público do Esfodo do Amopó, a tivos e 
licenciados. · 

Porógralo Único • Somente concorrerOo o eleição os 
membros do Ministério Público que se inscreverem como 
condidotos oo cargo, mediante requerimen to d irigido 
a o Presidente do Conselho Superior do lnsli tuiçOo. no 
prazo de 03 (frésl d ias úteis. contados do pubflcoçOo 
desla ResoluçOo. 

Art . 2" • O Conselho Superior do M inistério Púbfico 
publicará, no q uadro de avisos do Procuradoria-Cerol 
de Justiça e no Olórlo Oficial elo Estado do Amopó, 10 
(dez) dias onles do eleição. o reloçOo dos membros elo 
Ministério Público Inscritos oo pleito . 

Att. 3• • Fico odotodo o c édulo único. confendo, em 
ordem alfabético, o nome d os Membros do Ministéflo 
Público Inscritos. 

Ali. 4' - A ele içOo reoizar-se-ó no hor6r1o de OBh o s 14h. 

Art. s• - Cedo eleitor ossinolorá no cédula e leitoral o 
qvocro correspondente ao nome de ofé 03 (três) 
membros do Ministério Público. e . após depositá-lo no 
urna, ossinoloró o listo de votoção. 

Ali. 6• • Seró proibido o voto por procvrodcr ou 
portodor. focultondo-se. porém, aos membros do 
Mlnistéflo Público lotados foro elo copitol do Estado. o 
voto pa sobrecorto. via postal. d esde 11ue recebido no 
prolocolo do Ministério Público oté o encerromenfo do 
votoçoo. 

§ 1• ·O voto por sobrecorto deveró ser encominhodo 
em 02 (d ois) e nvelopes. sendo que aquele que confiver 
o cédula de voloçOo deverá estar lacrado e em bronco, 
Inserto no outro. o qual seró ser endereçado à ComisiOo 
Eleitoral. contendo? nome do remetente . 

§ 2• • A corto que conflver o voto e lefivodo no 
modolidode sobrecorto será aberto pelo Presidente do 
ComissOo Eleitoral, que, de posse do segundo envelope, 
em bronco. o depositoró no uma. 

Pá . 23 

em ~oso de empole, o. ordem de ontlgi)ldode- AO 
correm. 

Art. 10 • No listo tríplice. os nomes dos Membros mais 
votados constarão pelo ordem de votos obtidos, os q uais 
serão regislrodos. 

M. 1 J • ~ó lowooo. f)ela Secretária do Cooselho 
Superior do Ministério Público. ato circunstonclodo do 
pleito, pubficondo-se extrato no Diário Oficial do Estado. 

Art. 12- Organizado o fisfo . seró remetido ao Chefe d o 
Executivo Esfoduol. no prazo previsto. A).> inciso 111 do 
porógoto t• d o art. 9" do lei 0009, de 28 de ~ 
de 1994. 

Art. 13 • Eslo resotuçoo entroró em vigor no doto de 
suo publlcoçOo. revogados os disposições em c onlrórlo. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GAIINm DO PltESIDENTE DO CONSELHO SUPEittOR 00 
MINISTÉRIO P~IUCO. em Mocopó-AP, 03 de dezembro 
de2008. 

~~mf;4oAQJTh'Q.AQ 
TERMO PE COOPERA~O TtcNICA N" 002/2006-MPEA 

OBJETO: Prorrogaçlo da cooperação técnica para 
desenvolvimento de programa/curso de Mestrado Acad~mico 
em DíreHo Ambiental e Politicas Publicas no Estado do 
Amapâ. 

H" DO PROCESSO: 300501 012008-MPEA 

CONTRATANTE: MiniStério Publico do Estado do Amapa. 

CONTRATADA: Universidade Federal do Amapá- UNIFAP 

NOTA OE EMPENHO· Conforme contrataç6es posteriores 

VALOR DO CON~NIO: Até o limite de 225.808,00 (duzentos 
e vinte e cinco mil oitocentos e oito reais), conforme Plano de 
Aplicação e Cronograma. 

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses. a partir da assinatura. 

DATA DA ASSINATURA: 15/1212008. 

ASSINATURA: Assinam pelo Contratante: Dr laci Pelaes dos 
Reis. Promotor de Justiça e Diretor Geral e: pela Contratada: 
Sr. José Cartos Tavares Carvalho, Reitor. 

TORRES DA SILVA 
Gestor Administrativo dos Contratos do MPEA 

Portaria n•. 1326/2006-0G/MPEA 

PREGOEIRA- PORTARIA: 052/2008 

Wl.!!. lADO FINAL DA LICITACÁO 

MODALIDADE : Pregao Presencial n.• 026/2008 

TIPO : Menor Preço, por ~em 

DATA DA ABERTURA : 2211212008 

HORA : 09:00:00 

PROCESSO No. : 300336912008 

OBJETO : Registro de Preços para eventual 
aquisição ce Material Permanente 

f 3" - Paro o voto por sobrecorto. poderó o ln feressodo 
solic itar. junto à ComlsiOo Eleltorol que lhe sejo remetido, 
via toc-slmlte. à respectivo c édula eleitoral. desde que 
em fempo suficiente poro lo l. 

CENTER KENNEDY 
. COMÉRCIO LTDA 

40 1;5 . 43 6.406.485.00 

TERMO DE APJUP.I.cA.CÃQ 

Att. 1• • Conclvldo o vofoção. o ComissOo Eleítórol 
procederá. imediofomenle, à apuração. Que seró 
dirigido pelo Presidente do Conselho Superior ~ 
Ministério Público, servindo de escrufinodcres os demais 
membros do Comissão: 

Com fundamento no inciso IV do Art. 3° ele o inciso XX 
do Art. 4•, ambos da Lei n• 10.520, de 17 ~e julho de 2002, 
procedo a ADJUDICAÇÃO do objeto à licitante vencedora 

I 
dos ttens relacionados, conforme decisao registrada na Ata da 
ultima sessão, do dia 2211212008 

Parágrafo Único • A ComissOo Elelforol seró constituído 
pelo Presidente do Conselho Superior e por m embros do 
Ministério Público mais ontlgos no correra, o serem -
designodos posteriormente, desde que noo hoje 
im pedimento . 

Art. a• . SOo nulos os votos constonles em cédulas com 
moís de 03 (lrês) nomes ossinolodos ou destinados o 
membros do Minisléfio Público c ujo nome não consfe no 
cédula eteitorol. 

~ Único • Sem l'f6iuizo do diW<>sto ~ 
deste o r1ígo, é Igualmente nulo o velo do qual conste 
qualquer sinal ou grafia suscetível de identific á-lo. 

Art. 9• • Considerar-se-õo Integrantes da lista lriplice os 
membros do M inistério Público mais votados. observado. 

TERMO PE HOMOLOGACÁO 

O Díretor-Geral do Ministéno Pllblioo do Estado do 
Amapâ, usando das atribuiç6es que lhes sao conferidas por 
lei, considerando os critêrios legais da legislação pert inente e 
observando os preoe~os do Artigo 43, Inciso vt da Lei 
8.666193, rnolve HOMOLOGAR o julgamento da licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.• 02612008, realizado pela 
Pregoeira Oficial Helenize Corrêa de Moraes na úttima sessio 
do certame supra-epgratado, conforme Ata do dia 2211212008, 
às 16:00:00, que ADJUDICOU o objeto da presente licí!açAo à 
licitante vencoriora, conforme especifiCado no Resunado Final 
da Llcitaçlo. 



Maca á 06.01 .2009 

Macilpá-AP, 24 de dezembro de 2008 

MODALIDADE 

TIPO 

: PregAo Presencial n.• 02712008 

: Menor Preço. por item. 

DATADA ABERTURA ; 11/1212008 

HORA · 09:00:00 

; 300380312008 PROCESSO No. 
OBJETO : Registro de Preços para eventual 

aquisiçao de ~neros Alimenllcios 

VALOR DO ITEM : R$ 20.()4(),00 

OUANT. REGISTRADA: 300 CAIXAS DE CAFIÔ 

Voncodor: C. L. MAU~S • EPP 

~!,[QLCAÇÃ__Q 

Com fundamento no Inciso IV do Art. 3° ele o inciso 
XX do Art. 4°, ambos da Lei n• 10 .520, de 17 de julho de 
2002, procedo a ADJUDICAÇÃO do obJeto à licitante 
vencedora. conforme decido registrada na Ata da última 
se ss ã o. do d i a 11/12/2008 

O Diretor-Geral do Ministério Público do Estado de 
Amapá, usando das atribuições que lhes sAo conferidas po1 
lei, considerando os critérios legais da legislaçao pertinente t 
observando os preceitos do Artigo 43, Inciso VI da Le 
8. 666193, resolve HOMOLOGAR o julgamento da Ncitaçao na 
modalidade Pregao Presencial n • 027/2008, realizado pela 
Pregoeira Oficial Helenlze Corrêa de Moraes na último 
sessão do certame supra-eplgrafado, conforme Ata do dia 
11112/2008, h 09:35:00, que ADJUDICOU o objeto dt 
presente licitaç~o à l icitante vencedora, conforme 
espec ificado no Resu ltado F inal da Llc l taçao 

Macapâ-AP, 16 de dezembro de 2008 

RESULTADO Flt!AI. DA LICITAÇ,l,Q 

MODALIDADE : Pregao Presencial n.• 03012008 

TIPO · Menor Preço, por item. 

DATA DA ABERTURA · 2311212008 

HORA . 09:00:00 

: 300517112008 PROCESSO No. 
OBJETO : Registro de Preços para a eventual 

aqulsiçao de Gêneros Allmentlcios e 
Congêneres 

'L VENCEDOR ----rlrEHs-1 NÚMERÔ--~ -VALÕR -
________ j G G~ANHO~Q.Q~_ITE~S- TOTAL 

AMAZON I MP. E 6 R~ 3 400,00 
EXPORTAÇÃO LTDA 

M O. ROCHA RS 22 050.00 

C 1. MAuEs - EPP 2aS RS 1214 10,00 

TERMO DE APJUDICACÁQ 

Com fundamento no Inciso IV do Art. 3° ele o inciso XX 
do Art. 4°, ambos da Lei n• 10 520, de 17 de julho de 2002, 
pro--..edo a ADJUDICAÇÃO do objeto às licitantes 
vencedoras do Itens relacionados. conforme decl$Ao 
regiStrada na Ala da ül!ima sessão, do dia 24/1212008 

MacapMP, 30 de dezembro de 2008 

Pregoeira OfiCialiMPEA 

TERMO DE HOMQL®ACAQ 

O Diretor-Geral do Minlsténo Público do Estado do 
Amapâ. usando das atribulçOes que lhes d o conferidas por 
lei, considerando os cr~érios legais da legislaçao pertinente e 
observando os preceitos do Artigo 43, Inciso VI da l.ei 
8 666193, resolve HOMOLOGAR o julgamento da Uc~açao na 
modalidade Pregao Presencl81 n.• 030/2008, realizado pela 
Pregoe11a Oficial Heleniza Corr6a do Moraes na última sessâo 
do certame supr~larafado, conforme Ata do dia 2411212008. 
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ãs 09:40:00, que ADJUDICOU o objeto da presente licltaçao [ -] 
às licltantes vencedoras, conforme especificado no Resu~ado 

Final da Licitaçao. Órgãos Federais 

~~~~~~~~~~ 
Maca~P, 30 de tlezembro t1e 2008 

Homologo, na for da lei 8.666/93, 

~res. 

Iaei Pelaesdos Reis~ 
Dlretor-GaraVMPEA 

~ções Div~rsas 
NAUTICA AMAPAJú LIDA 

Toma publico que recebeu a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente - SEMA a Licença de Operação, 
n' 019712007, expedida em 22/1 112007 pelo prazo de 

365 dias, para a1ividades de fabricação de embarcações 

de alumfnio cidade de Ma.capá, para o período 
2007/2008. 

ITAMIR ALVES L ORDEIRO 
CNPJ: 633.576.661·20 

Torna público que requereu, da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente-SEMA, a Licença de 
lnstalaçao na Fazenda das Acácias, com 
atividades de beneficiamento de madeiras, e 
produçtlo de carvao vegetal e biomassa. Localizado 
no Ramal Água Vivà, 303 - Tartarugalzinho Estado 
doAmapâ 

ECOMETALS FERRO DO AMAPÁ LTDA. 

09.361.894/0001-10 

Torna público que recebeu da SEMA a 

licença prévia destinadê a atestar a 

localização e a viabilidade da futura 

implantação da atividade de pesquisa 

mineral referente aos alvarás emitidos pelo 

DNPM n• 1.811/06, 1.812/06, 2.617/07, 

3.829/07, 4.685/07, 12.510/07, 12.511/07, 

12.512/07, 12.513/07, 12.514/07, 

12.506/ 07, estando às áreas situadas nos 

municipios de Macapá, Santana, Mazagão 

e Porto Grande, no estado do Am~pá~-

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 00 CONTRATO N'009/2008 
Partes: COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-COSA, como 
Cont'?'tante E A MERIDIONAL CONSTRUÇOES E 
COMERCIO L TOA, como Contratada. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A ClâusJia do Contrato n• . 
00912008. a seguir listado, passa a \'igorar com a seguinte 
redação 

CLÁUSULA QUINTA - 00 PRAZO: Fica 
prorrogado por mais 60 dias (sessenta dias) 
consecutivos para a conclusão dos serviços, a 
contar do dia 27 de novembro de 2008. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam man:ldas integramente as 
demais clâusulas e condições, qce nAo tenham sido 
alleradas ou de qualquer forma modifiCada pelo presente 
Termo Adi!rvo. 
CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os 
recursos financeiros para pagamento do objeto do presente 
Contrato serão provenientes da Recda Operacional da 
CONTRATANTE. 
CLÁUSULA D~CIMA TERCEIRA • DO FORO: - 00 
FORO: As quost6es decorrentes da execuçao deste 
Instrumento, que Ao possam ser dinmidas 
administralivamenle, s ao processadas e julgadas na 
Justiça Estad I, no Fo da cidade de Santana/A?, com 
exclusão de qu ue por mala privilegiado que seja 
Data de Assina! : 2 11 008. 
S~gnatários Assl · te 
Baltosa Lde, pe I 
pela Contratada. 

Santana-A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO 
Torna público que requereu, da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente-S EMA, a l1cença de 
lnstalaçtlo (l.l .) das Obras de um Matadouro 
Municipal, estando em conformidade com a lei 
complementar n•. 0005/94-código de proteçtlo ao 
Me;o Ambiente do Estado doAmaoâ. 

~~~~=- ========--.:: 1 Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

UOJ.EnM DE J' ESSOAL N" 12 OE Jl DE Dt:ZEM URO OE 2008 

PORTARIA DE .'1.0 1201 DF. 23 DE DEZl:~ IIIIW Df. 1008. 
O Gt:llENTE RF.GIOI\AL DE AOMINISTR~ÇÃO DO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DO A~l \PÁ . no uso 
de suas atribuiçOâ confendns pelo Art. J• da r urt&rhill ~JlOA.I.\'I F 11.0 

540. de 28 de novembro de 2007. puhilc-ada no Di ano Oficial da 
Um4o o."' 230, de 'lO de novembro d ~.: 2007. tendo c:m \lfSt 3 o d1spostc' 
no Arl. 2° da PonoriA SRti!MI' n• 2121, de 13 novcmtvo de 201>7. 
publicada no OiâfiO Of«:l&l da Uniilu n• 221. de 19 de no•cmbm de 
2007, conforme o teor do J>rocvcso n°l8820.0016-U/200H-57. 

RESOLVE: 

CONCEDER I.ICENÇA PRÊMIO l'OR ASSIOUIDAUE, 
n• fomia da Rcsoluç3o n.' JS do Senado Federal, publicoda no O.O.U 
de 30109199. a servidora t:l.L\ llOSA DA SI LVA CHAGAS 
ocupanle do corgo de AGENTE DE POLlCIA CIVIL t:SI'ECIAL, 
Malricula SIAPE n• 1014796 dt> Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá. lornda nR SJ::r.tlt:TARIA DE 
F.STADO DA J{;STIÇA E SF.GURANÇA PUOt.tCAS/SEGliSP, 
nos pcrlodo de 01 /jAn/2009 a JO/jalll2009, 01 /nbr/2009 a 
JOiabr/2009 • Otij olll2010 • 30/jan/2 O r&r..,te ao qOinqlltmo 
comprccndidu tnlre 1988 a 199 . 

Estn Pooaria entra 
lloletim de Pcssoal. 

PORTA lUA o•: r;.• 1203 DE 29 OI: OEZnlBRO Df . 1008. 
O GERENTE REGIONAL DE .4DMII\ISTRAÇÃO DO 

MINISTtRIO DA FAZt::NOA ~() f'SfADO DO A~l.\1'.-\. nu U<;O 

Ot: 'iuu~ atríbUIÇôcs conf~ndas pclu <\ ri. t• dn Por1a. rh1 ~1'0.\/Mf n.0 

:\-10, de 28 de novembro de 2007. publicoda no D1,uu> Olicial da 
Uni Ao n.• 23ú. ~e 30 ~e novembro de 2007, J<ndo em VIS! a o dispo51o 
no Art. 2° da PortJtria SRH/MP n• 2121 , de IJ novembro do 2007, 
publicada no Di.irio Ofic1al da Unili<l n' 221, de 19 de novembro de 
2007 

RESOLVE: 

CONCF.OER A AROLDO CIIUCIU: MAC'IEL.filbo, o 
AlJXILIO FIJNI':RAl no valor de l{S l.ll5.61 (~nis mil duzenlos e 
qu1nzc c ~.;c:ntJ e um centavos) corrcspont.Jr;ntc n um mês da 
rcmuner•yào. do • • -serv idor ativo RAI\HINOO 1 ERRIWt\ 
~IAC: I f. l , <><:upanJe do cargo de A t iXILIAR OPER~CIO.'I;\L OI: 
SERVIÇO~ DIVERSOS. Cla>se "S", Pudroo " 111", , lllncula 
SIAPr n•JOJPJ~. l ol •~u na Sf.CRF.TARIA DE t .'> l \ 1>0 0 .\ 
INFR.~-~TRll'l'l lllAIS EI'\'f, folee,do no d1a 23 d•· ti<Jembro de 
2008, tonform< l'no«<<O n• 16439.0 9H/20011-IJ. 

E.•la Portaria ent na data d«: ')UJ pubhcnçAo no 
Boletun de Pe<>Oal. 

PORTARIA Dt: !'l.• 1205 DE 30 DE DEZJ::MDilO OF 1001'1. 
O GERF.I'ITE REGIO:<IAL Ot:: AD~ITNISTIIA('~\0 DO 

.\fiNISTf.RIO DA fAZENDA NO fSTAOO 00 AMAP \ .no uso 
dÇ: ::.~J:b :uribuições c:onfcndas pcln Art. 1' tJJI PonAriA Slj0.\ / \ 1 ... n,0 

540, dc 28 de novembro de 2007, publicado no Dl3nu Ofic,al ~. 
Unil'!o n ~230. d.: .ltl de novembro de 2007. tendo em 'J'ild ~l J1~posito 
no Arl. 2" da l'nrturia SRII/MP n' 2lll, de 13 rnwcmhro de 2007, 
publicada no Diário Oficio! da Unillo n• 121, de 19 de novembro de 
2007. 

RESOLVE: 

COJ'(CEDF.Il A tU T il .\I.A('tEL TOLOS,\ , Al oXII.IO 
FU 'ERAL no valor ltS 7.843,00 (St<t Mil. Oitoc:cmos e Qu• renta 
t Tr~ Reais). correspondente a um mts de r(mUI1Cf3Ç~l do t~· 
sen·idor npos:mado AC.IMAR MACIEl~ ocupamc ~., "'-"~" de 
PROFESSOR DO F.NSINO BASICO t:X-TI.IlRITORID. 
Matrícula SI.\ I' C u• 10Hlló7J, do Qundro de 1\:,val dn ;-, TemJbno 
Federal do Amapá. Holecido no dia I. c agos1o ~c 200S (pro<e•<O o• 
16439.00 1 540/2008~6). 

CARLOS GUI \iElRA DE \! ELO 

PORHlliA DE N.' 1206 OE JO Dt: DE7.EMBRO O f 2005. 
O GERENfE REGIONAL OF. ADMl.\ISTRAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DA fA7.ENDA NO I:STA.OO DO A~l \ PÁ , no uso 
de •uas atribuições conferidas pelo Art. 1• da r ortorl• SPOA/Mr n.• 
540, de 28 de nmembro de 2007, publicod.i no Diilno Oficio! dn 
limAo n • 230, de 30 de novembro de 2007, l<:ndo em V L-ia., dispo•to 
no An. l ' d• Por Jana SRH/MP n• 2121, llc 13 novembm de 2007. 
publicada no D1àrí0 Of1C1al da Urullo n• 221, de 19 de nnvembro de 
2007. 

RESOLVI:: 

CO'ICEDF.R AJO uf: CIDADE liA I 'OST \. \ UXII IO 
f i iNERAL no valnr RS 8.197,32 (Oito M il, \ enio c No-.uta e S.tt 
Ru is t Trlnt11 t Dois Crnu,os) corrcspuodentc a um ltl6 de 
remuneraç:ln do « -servidor aposentado JOSUt tlU':IT AS DA 
COST.\, OCiipante do cargo de l'ROFESSOR 0 0 ENSINO 
BASICO, .Classe D, Nlvel 401. Matrícula SIAI'E n• 1016469 do 
Quadro de l'cssoal ~o EX-TEI!ITORI O Ft::DERAL DO AM APÁ, 
falecido no di• 06 de dezembro de 008. (prO<t<SO n• 
10380.020~56/2008- 1 2) 

CAI!LOS GUILH DE \ li'LO 


	

