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DECRETOS ~_ . .;;., •... ~ : ____________ _ 
DECRETO N" .·0124 DE 14 DE JANEIRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c f c a Lei n• 1.246,_ de 10 de julho de 2008, 

RESOLVE : 

Exonerar Suei da Silva Saito do cargo em comissão de Assessor 
de Desenvolvimento Institucional/ Assessoria de Desenvolvimento Institucio
nal, Código CDS-2, do Gabinete do Governador. 

Macapá, 14 de Janeiro de 2009 

ANTÕNif ,WALDE~ 
Governador 

LYA 

DECRETO N" 0125 DE 14 DE JANEIRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO EST AOO DO AMAPÁ, usando das atribuições · 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c{ c a Lei n• 1.246, de 10 de julho de 2008, 

RESOLVE: 

Nomear Suei da Silv<l S<llto para exercer o cargo em ccmissào de 
.Presidente/Comissão Permanente de Licitação, Código CDS-2, do Gabinete do 
Governador. 

Macapá, 14 de janeiro de 2009 

VA 

DECRETO N" O 12 6 I>E 14 I>E JANEIRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições . 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 1.246, de 10 de julho de 2008, 

RESOLVE: 

Nomear lorenza Keila Soares Castro para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Desenvolvimento Institucional/ Assessoria de Desen
volvimento Institucional, C6digo CDS-2, do Gabinete do Governador. 

Macapá, 14 de · janeiro de 2009 

Governador 

DECRETO N" 0127 DE 14 DE JANEIRO DE 2009 

O GOYERNADOR ' DO ESTADO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, é/ c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 0030, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no 
Ofício n• 0009/2009-GAB/SETE, 

RESOLVE: 

Exoherar IvGido Raimundo do Nascimento D<~ntos do cargo em 
ccmissão de Gerente de Nücleo/Coordenadoria de Trabalho, Código CDS-2, da 
Secretaria de Estado do Trabalho e Emprecndedorismo, a contar de 02 de 
janeiro de 2009. 

Macapá, 14 de janeiro de 2009 

VA 
Governador 
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DECRETO N" 0128 DE 14 DE JAKE I RO DE 2009 
O GOVERNAbOR 00 ESTAbO bO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a ui n• 081 I, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 0030, de 03 de janeiro de 2005, c tendo em vista o contido no 

- Ofício n• 0009/2009-GAB/SETE, 

RESOLVE : 

Nomear Vllflda Rcuur~lçao Silva para exercu o cargo em 

comissão de Gereule de Núcleo/Coordenadoria de Trabalho, Código CDS-2, da 
Secretaria de Es taá o do Trabalho e Emprccndedorismo. a contar de 02 de 
Janeiro de 2009. 

M4CQJICÍ, 14 de · janeiro de 2009 

VA 

DECRETO W 0129 DE 14 DE JANEIRO DE 2009 

O GOVERNADOR bO ESTAbO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, efc o art. 46, da ui n° 0338, de 16 de abril de 1997, e de acordo com 
os Decretos n°s 0381, de 12/01/ 05 e 000 1, de 02/ 01 /09, 

RESOLVE : 

Nomear Sandn:lly Guedes Chermont para exercer o cargo em 
comisSão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Atendimento 
Social", Código CDS-1 , da Defensoria Pública do Estado do Amapá. 

Macapó, 14 janeiro de 2009 

DECRETO N• 0130 DE 14 DE JIINE I RO DE 2009 
O GOVERNADOR bO ESTAbO bO AN.APÀ, u s:mdo das atribuições 

que lhe silo confe ridas pelo art. 119, incil11o XXII, da Con3tituiçào do Estado.do 
Amapli, c/c o art. 46, da u i n• 0338, de 16 de a~ril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0376, de 12/0!/05 e OOOT, de 02/01 / 0Y, c tendo em vista o 
contido no Ofício n• Z56/08-6AB/DEF~P. · 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Ân~lo Mario Bezerro A~sunçõo do cargo em 
conússão de Gerente Geral do Projeto "'efeso c Proteção dos Direi .-c:; da 
Mulher", Código COS-3, da Defensoria Pública do E$tado do Ar.tupâ. 

M4Cop6, 14 de jane1 r o de 2009 

DECRETO N° 0131 DE 14 DE JANEIRO DE 2009 

O GOVERNAbOR bO ESTAbO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII , da Constituição do Estado do 
Amapá, e lendo em -vista o contido no Oficio n• 01 341 /08-6AB/ SECVL T, 

RESOL V E : 

RetiJicar o ~>«reto n• 4028, de 04 de dezembro de 2008, 
publicado no Dlcírio Oficial do Estado do Amopó n• 4391, de 04 de dezembro 
de ::oos, q;...: passa a vigorar com a seguL-tte redação: 

... 

... 
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''o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXJJ, da Constituição do Estado do 
Amapá, c /c a Lei n• 1.073, de 02.04.07, c tendo em vista o contido no Ofício 
n• 1157/08 - Gi\8/SECULT. 

RESO L VE : 
Exonerar Rudá Carvão Nunes do cargo em comissão de 

Coordenador/Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural, Código CDS-3 , da 
Secretaria de Estado da Cultura, a contar de OI de novembro de 2008." 

Macapá, 14 de j ane iro de 2009 

Vil 

JANE IR O DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Es tado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n• 01341 /08- GAB/SECULT, 

RESOLVE : 
Retificar o Decreto n• 4029, de 04 de dezembro de 2008, 

publicado no Diário Oficial do Estado do ilmapé n• 4391, de 04 de dezembro . 
de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119 , inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c{ c a Lei n• 1.073, de 02 .04.07, c tendo em vista o contido no Ofício 
n• 1157/08- GAB/SECULT, 

RESOLVE : 
Nomear Raimundo Cardoso Maciel para exercer o cargo em 

comissão de Coordenador /Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural, Código 
CDS-3 , da Secretaria de Estado da Cultura, a contar de 0 1 de novembro de 
2008." 

Macapó, 14 de j an ei r o de 2009 

SILVA 
Governado 

DECRETO N" O 133 DE 1 4 DE J ANEI RO DE 2009 

O GOVERNiiDOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXll, da Constitttição do Estado 
do Amapá, de acordo com o disposto no artigo 7", inciso I, da Lei n• 0066, de 
03 de maio de 1993, tendo em vista o contido no Oficio n° 099/2009-
GAB/ SEAD, e 

Considerando o resultado final dos candidatos Homologados 
através do Edital n• 109{08, publicado no DOE n• 4404, de 24 de dezembro 
de 2008, e a consequente com :ocação dos aprovados, de acordo com a ordem 
classificatória; 

Considerando, ainda, o disposto no item !), subi tem 2.1, anexos I 
e ll do Edital n• 001/2005, de OI de junho de 2005, bem como as retificações 
c complementações no edital n• 00 1/2005, de 07 de junho de 2005, 

RE S OLVE : 

Art. 1 • Nomear os candidatos abaLxo relacionados para 
ocuparem o cargo de Provimento Efetivo de Professor, Clas:;e A, Padrão 1, da 
Carreira dos Profissionais da Educação Básica, do Quadro de Pessoal Ci,~l do 
Estado do Amapá: 

MUNI CÍPIO DE MACAe~ 

EDUCiiÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA 

JOIRA NUNES MENDES 

DAVID RAMOS DE SOUZA 

IVANETE SOUZA DE DEUS 

ANDREA REGINA SANTOS DA COSTA 

MARiA JOS~ OLIVEIRA DA SILVA 

EL!ONAI SILVA LAZAME 

EDUCAÇÃO ES PECIAL - DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

GILIARD Al-MEIDA BRAGA 

JANE CELESTE DA FONSECA AMORAS 

ELIENE MARIA DOS PASSOS SERJQUE 

EDEM SANTOS DE SOUZA 

MAR!STELA CECHlN DUARTI:: 

EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONDUTAS TÍPICAS 

RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS 

EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFIC"lÊNCiil VISUAL 

ROSENILSON FERNANDES DE AMARAL 

MUNICÍPIO DE SANTANA 

EDUCiiÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

MARIA JOSE: BARCELAR SOARES 

Art. 2" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Maca pó , 14 de jane i r o de 2009 

Governador 

DECRETO N" O 1 34 DE 14 DE J ANEIRO DE 2009 

O GOVERNiiDOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, de acordo com o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/05/93, e lendo em 
vista o con tido no Processo - Protocolo Geral n° 2008/58389, 

RESOLVE : 

Exonerar, a pedido, Regiooldo Costa Viana do cargo de 
Provimemo Efetivo de Operador de Maquinas Pesadas, Classe J•, Padrão IV, 
Grupo Administrativo, Cadastro n • 634247, do Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapã, a contar de 23 de setembro de 2008 . 

Macopá, 14 de j anei r o de 2009 

DECRETO N° 0135 DE 14 DE JANEIR O DE 2009 

O GOVERNiiDOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo com o§ 2• do art. 34, da Lei n• 0066, de 03/05/ 93, e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 2008/56041, 

RE SO LVE : 

Exonerar, a pedido, Ethlen~ Cardoso do Silvo do cargo de 
Provimento Efetivo de Professor de Ensino de I • e 2" Graus, Classe ·c·, 
Padrão 1, Cadastro n• 935557, Grupo Magistério, do Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapâ, a con'tar de 09 de setembro de 2008. 

Macapá, 14 de jane"1.r i1 ,. d~ 2009 



(DIÁRIO OFICIAL) Pág. 04 

DECRETO N" 0136 DE 14 DE JANEIRO DE 2009 Exonerar, a pedido, Douglas Coutinho de Sousa do cargo do 
Provimento Efetivo de Especialista de Nível Médio em Metrologia U:gal ou 
Avaliação da Conformidade, Classe 3•, Padrão I, Grupo Fiscahz;:tç<lo e 
Arrecadação e Apoio às Atividades Operacionais, Subgrupo do Nível Médio, 
Cadastro n• 928925, do Quadro de Pessoal do Instituto de Pesos e Medidas d o 
Estado do Amapá, a contar de 1 1 de agosto de 2008. O GOVERNADOR CO ESTACO CO ANoAPÁ, usando da s aLnbutçõcs 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, d a Cons tituição do Estado do 
Amaoá. de acordo com o art. 44, da Lei n• 0066. d e 03/05/93, e tendo em Mocopá, 14 de janeiro de 2009 

vista o contido n o Processo - Protocolo Geral n• 2008/49299, 

RESOLVE : 

~ ~ 

I Órgãos Estratégicos de Execução ~ 

@abinete de Seg. lnstitucion~ _ _] 
-~_,........ ,_ , .,_ ,.... __ -1111 

Cel. PM Brãullo Rosani Gondin Cruz 

PORTARIA 

004 / 2009- GAB SEG lNST I GEA 

O Chefe do Gabinek: de ScgUr<.mya !nslihK.;ona] 
do Govemo do Estado do Amapoi, uSIIIldo das atribuições que 
lhe são couferidas pelo Decreto Governamental o• 
0005/2008, &: 02 de janeiro de 2008 e de acordo com a 
Portaria n• 005/2005-GABI-CIVTL, &: 24 de janeiro de 2005. 

!UjSOLYE: 

Homologar o deslocamento do CAP PM 
HUELTON CORRÍA MEDElROJi, GrupG-fl, 
pertencente d Policia Militar do ESIJ!do do Amapá e lotlldo 
nc>llc Gabinete de Segurança Institucional. da sede de suas 
atrihuições, Macapi-AP, ute a cidndc de Brasilia-DF. nos 

· dillll t 6 e 17 u~ üezcmbro de 20011, • fim de acomponhar o 
Excelentissimo Salbor Go\'cmador do · 

OOS 12009-CABSEG INST /CEA 

ne!PM 
ai 

O Chefe do Gahine1e de Scguranryn Institucional 
do Governo do Estado do Amapâ. usando das atribuições que 
lhe !'lo conf~-ridas pelo Decreto Governamental n• 
OOOS/200&, de 02 de janeiro de 2008 c de acocdo com a 
Portaria n• 00512005-GARI-CIVD.., <L: 24 de janeiro de 2005. 

Homologar o deslocamento do CAP PM 
HUEL TON CORRÊA MJIDElRO~ Grupo-li, 
pertencente A Policia Militar do E>Udo do Amapá e lotado 
neste Gabinete de Segurança Institucional da S<de de suas 
atribuições. Macapé-AP. até a cidade de São PaulG-SP, nos 
Jias IR e \ 9 de <lczembro de 2008, a fun de acompanhar n 

Excelcnlíssimo Senhor Crovernador do stndo 
1~ 

Macapé-AP. 12 de Janeiro 2009 

CRUZ- Coroa I PM 
Sctlurança Institucional 

PORTARIA NO 0006/2009 

O OEI.EGAOO GERAl DE POÚOA OVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe s3o conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 - SOJSI> - /IP e, te<'do em o;ista o documento Memo 
n• 0148/08 • AT/OGPC. 

RESOLVE : 

1 - HOMOLOGAR o deslocamento dos servidores 
JOSINALOO AlMEIDA TAVAAES ( Agente AdmlniSiratlvo ) e 
MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, ( Guarda de Presídio ) , 
que viajaram da sede de suas atividades Macapá-AP, ali! os 

Municípios de Amapá, Po<to Grande, Sem do Navio e fl>rrelra 
Gomes, no perlodo ele 10 a 14/ 11/2008, para venfl carem 
sit>.Jaç3o de viaturas. 

2- De acordo com o t:>ecnto 1492. de 04 Abril 02 e 
l..eo no 0066, de 03 Maio 93, autonzo o saque de 05 ( cinco ) 
diária(s). 

PORTARIA 11" 0007/2009 

O DElEGADO GERAL DE PC\ÍOA OVIL DO ~Á, no 
uso das ab1buiç6es que lhe sao conferidas pda PortliM (N) 
004/2000 - SEJUSP - AP e, tendo em vista o documentx> Memo 
n<> 501/08 - DEIAI. 

RESOLVE : 

1 - HOMOLOGAR o deslocamento da servidora 
WALDEUO: DA SILVA CAMBRO, ( Delegada lltular dil DEIAI ) 
, que viajou da SOlde de SUô11 ~ ~AP, ~ o 
Munldplo de Oiapoque, no período de 22 a '1S/09/2008, para 
pilftldpar do Curso de Promotor de Segur3nÇa Comuritária. 

2 - De acatlo com o t:>ecnto 1492, de 04 Abl11 02 e 
Lei n° 0066, de 03 Maio 93, autorizo o saque de 05 ( dnco ) 
clárla(s). 

Secretarias de Estado 

~dminlstração J 
Wellngton de Carval . .:..:h::::o...::C::a::.m::P~~=.:s=----·--<' 

EDITAL N". 049/09 
COt-NOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO 

O SECIIET ÁAIO DE ESTADO DA At>MlNLSTRAÇÃO 
no uso de suas atribuições e. no quc~lidode de Presidente. do 
Comissí!o Organizadoro do Concurso Pllblico EstoduGl, poro 
ingresso oo Çlno de FO!'!D!!ÇJo cJe Oficial do Pollclt 
Mllttor c do Corpo____.dl_8olnb&ii'OS M!litor. pertencente oo 
Quadro de Pe.ssool do Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Mi~tor de Estado do Amopá, conforme dispocto 
no Decreto n• 2627. de 12 de maio de 2005; Edital n• 

OOV05. de 01 de jUI)ho de 2005, public:odo no COE n• 3530, 
dotado Oi de junho de 2005; Edital 002105, de 04 de 
setembro de 2005. publicodo no DOE n• 3616, dotado de 04 
de outubro de 2005: Edital 003105, de 25 de outubro de 
2005. publicado no COE n~ 3629, dotado 28 de outubro de 
2005; Edital 004105, de 17 de dezembro de 2005, publicado 
no DOE n• 366 7, datado 22 de dezembro de 2005; Edital 
005106 de 09 de janeiro de 2006, public:odo no DOE n• 
3681. datado de 11 de janeiro de 2006: Edital 006/06, de 17 
de janeiro de 2006, pub~cado no COE n• 3685, de 17 de 
janeiro de 2006; Edital 007/06, de 20 de Janeiro de 2006, 
publicodo no COE •• 3689, de 23 de janeiro 2006; Edital 
008106, de 26 de janeiro de 2006. public:odc no COE n• 
3722, de 13 de março 2006; Edital 009106, de 08 de 
fevereiro de 2006. publicado no COE n• 3701, de 08 de 
fevereiro de 2006 e Edito( 010/06, de 20 de setembro, 
publicodo no COE n• 3701. de 08 de fe~reiro de 2006; 
Edital 010106 e. 011106. de 20 de setembro de 2006, DOE 
n• 3856. de 26 de setembro de 2006 (>Ublic:t~Jo no DOE n• 

Vil 

3856. de 26 de setembro de 2006; Edito( 012/06 e 0!3/ 06, 
de lO de novembro. COE n•. 3888, de 16 de no~mbro de 
2006; Edital 014106 e 015106. de 24 de noVt./1\bro de 2006. 
COE n• . 3894. de 27 de novembro de 2006; Edital 015/06 . 
de 29 de deumbro de 2006. COE n• 3915. de 29 de 
dezembro de 2006; Edital 016ID7 e 017/07, de 24 de 
janeiro de 2007, DOE n". 3931. de 23 de janeiro de 2007. 
Edital n° 018/07 de 30 de janeiro de 2007 e Edital n° 
0 !9/07 de 02 de fevereiro de 2007. Edital 020/07. de 
07.03.07; Edital n° 02V07 de 13 de morço de 2007; Edital 
022/07. de 13 de março; Editcll n•. 023107 de 13 de março; 
Edital 024107, de 20 de março e Edital n•. 025107, de 21 de. 
morça de. 2007; Edital n•. 027107. de 23 de março, COE n•. 
3972, de 26 morço de 2007; Edital n°. 028/07, de 12 de 
setunbro. COE n•. 4090, de 14 sete111bro de 2007; Edital n•. 
029/2007. de 08 de outubro de 2007, COE n•. 4108, de 10 
de ourubro; Editais n•. 030 e 03V2007 de 10 de outubro de 
2007, DOE n•. 4110 de 15 de outubro; Editais n•. 032, 033 e 
34/2007 publicados no COE n•. 4133 de 21 de noVt./1\bro de 
2007; Editais ft

0
• 035 e 03612007 publicados no COE n°. 

4148 de 13 de dezembro de 2007. Edital n°. 037/2007 de 
20 de dezembro de 2007, DOE n°. 4157, de 27 de dezembro 
de 2007: Edital n•. 03812007 de 28 de dezembro de 2007. 
COE n•. 4158, de 28 de dezembro de 2007; Editais n•. 039: 
04012008. publicados no COE n". 4162, de 04 de janeiro de 
2008; Editol n• 041/2008. de 18 de janeiro de 2008; Edital 

042/2008 de 28 de janeiro de 2008; Edital 04312008 de 22 
de janeiro de 2008; Editol 044/2008 de 28 de janeiro de 
2008; Edital 045/2008 de 23 Janeiro de 2008; Edital 
04612008 de 01 de fevereiro de 2008, publicodo no COE n° 
4198 de 27 de fevereiro de 2006, Edital 047/2008 de 11 de 
fevereiro de 2008, publicodo no DOE n° 4198 de 27 de 
fevereiro de 2008 e Editol 04812008 de 25 de morço de 
2008. 

COUIOCA PA~A O CVRSO DE FORMAÇÃO, confo.-- o 
item XV- DA MATRICUL.A NO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
OFiaAIS BIA I PM e item XVI • CO CURSO DE 
FORMAÇÃO. os CC111didatos abc>ixo relacionodos. 

OfiCUI. - BOMBEIRO MIUT~ .. ~~--~· 

~ Greyee CaroiÍne da Silw.-Cias 
53 Wander de Uma ~breu 
54 W~r Anderson Iub dos Reis de l i -'55 

vromento-:.._ __ -1 
RoimtJndc Frcncisco f.crreiro Neto 

~ Josue Rodri~ lima* 
57 Eduordc Augu_sto dos Mercê$ fiel 

~ 
59 

~~·Macedo Pinheiro** 
Mcnoel Fellx dos Santas Neto 

61 Cássio ()lego Alb~~~ ~ 
62 R.enan Aradjo C4bral 

*Mondado de se~ n•. 1.142/2007 
•• Mandado de S«gUrrI>Ç4 n•. 1.14312007 

PERiOCO DE Al'ttE.SENTAÇÃO I LOCAL I HOR.ÁRIO 

1 - Os candidatos deverao co~ no Coi'OOIIdo de Corpo 
de Bombeiro do Estado do Amapó, (audit6r~o) no dia Z1 de 
J-lro de 2009. a.. 08:00 haru. 

I - CO CVR.SO DE FORMAÇÃO 

1 - ·O Curso de Formaçi5o será reoli%4do na cidade de Belém
Porá. 
Inicio: 02 fevereiro de 2009. 
Local: Instituto de Ensino de Segurança do Porá - IESP. 

2 - Seró realizado o Curso de Farmaç& de Oficiei BM no 
condiçi!o de oi.Jno do mencionado cur1o e serão regidos por 
regulamentos militares; 

3 - Durante o período de realizoçi!o de Curso de For~~~DÇi!o e 
Aperfeiçoamento Profissional, os alunos ter& direito o 
remuneraçi!o de R$ 2.941,15; 

4 - Serao considerados desistente.s do Curso de For~~~DÇilo 
Complementar e do Concurso Pllblico os c:ondidotos que 
deixarem de comparecer no pcrlodo estabelecido neste 
edital: 



5 - Ao término do curso serão aproveitados no Corpo dt. 

Bombeiro· Militar todos os candidatos aprovados. 
distribuídos n<1 <Ãlpit<ll t. no Interior do Est<~do . 

~ .. ,~~;Nrs-
WEUNGTON bE CARVALHO C.4.1N'OS 
Secretário de Estado do lldministraçêlo 

Presidente do Qlmissõo 

PORTARIA No0001/2009 - SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Estado do Amapá, no uso da competência que lhe 
fOI delegada pelos Decretos nos 1.497, de 16/ 10/92 e 0148, de 
23/01/98, resolve, 

REM O V E R: 

Servidor : Carlos Roberto Fonseca da Cruz 
Agente de V1gilancia 

Quadro : Estadual 
Da Secretana de Estado do Trabalho e 
Empreendedonsmo - sm 
Para : Ouvidoria·Gera1 do ~do - OGEAP 

Macapá·AP, em.J~ d~~ "~de 2009. 

Processo : Protocolo Geral no 69129L2 8. 

WEUNGTON VMv H~POS 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA N•{X)CJ / 01-2009- DRH/ SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usand:l da..< atribUIÇões que lhe são 
conferida..< pela Portaria n° 103/98·SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Le1 no 0066/93, 
aos servidores aba1xo relacionados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal CMI do Estado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVIDOR(A) 
CARGO 

MATRÍaJLA 
QUINQUÊNIO 
PERiODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍQJLA 
QUINQUÊNIO 
PERiODO(S) 
PROCESSO 

: Magno José Távora de Mendonça 
: Professor · E 

408301 
21/06/1996 a 19/06/2001 
02/02 a 01/05/2009 
Protocolo Geral n° 72186/2006 

Cleomar Pereira da Silva 
Professor • C 
614190 
01/0B/2000 a 30/07/2005 
o 1/02 a 30/04/2009 
Protocolo Geral n° 71252/2008 

SERVIDOR(A) Nelson da Concelç~o Costa 
CARGO Professor · C 
MATRÍCUlA 317691 
QUINQUÊNIO 02/05/1999 a 29/04/2004 
PERiODO(S) : 02/02 a 01/05/2009 
PROCESSO : Protocolo Geral no 71579/2008. 

Macapá·AP, emJ '3 de ~'lU'~ de 2009 

Al i NE ISA$~ c[ST~ -6NTUÁRIA 
Diretora do ORH/SEAD 

PORTARIA N•OJ o /Ol-a()09 - DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA OE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria no 103/98-SEAO, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Llcença·Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artJgo 101. da Le1 no 0066/93, 
aos servidores abai~o relacionados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SESA: 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍaJlA 
QUINQUÊNIO 
PERIODO(S) 
PROCESSO 

SERVJDOR(A) 
CARGO 
MATRÍaJtA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
~IATRICUlA 

QUINQUÉNIO 
PERÍODO(S 
PROCESSO 

Maria da Piedade Furtado da Silva 
Auxiliar OperaCional de SCIVIÇOS D1versos 
362735 
03/06/2000 a 01/06/2005 
02/02" a 01/03 e 01/07 a 30/08/2009 
Protocolo Geral no 71194/2008 

Jucldela SOusa de Castro 
Técnico em Enfermagem 
629944 
17/04/2000 a 15/04/1005 
o 1/02 • 30/04/2009 
Protocolo Geral no 68566/2008 

Sandro Sampaio de Jesus 
TécniCo em Enfermagem 
630566 
21/06!2000 ~ 19106/2005 
01/02 a 30/•)4/2009 
Protornlo (',prill no 65452/2008 

(DIÂRIO OFICIAL) 

SERVIDOR(A) R11benllson Furtado de Souza 
CARGO AUXIliar de Enfermagem 
MATRÍCUlA 625540 
QUINQUÊNIO 10/07/2000 a 08/07/2005 
PERÍODO(S) 01 a 26/02 e 01/08 a 30/09/ 2009 
PROCESSO Protocolo Geral n° 66359/2008. 

Macapá·AP, em J 3 ~ ~'llt~')'l,()de 2009. 

ALINE IS~Ó}tÃ'~o~ CANTUÁRIA 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA N°01! /01·2009 - DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atnbUIÇÕes que lhe são 
contendas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/96 e, 
tendo em vista o con~do no Processo - Protocolo Geral no 
2620/2008, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Le1 no 0066, de 
03 de ma10 de 1993, a servidora Vera Crlstlane Vaz de Sales 
Costa, ocupante do Clrgo de Pr()lllmento Efetivo de Au~1 llar 
Técnico de Treinamento, Cadastro no 627046, pertencente ao 
Quadr~ de Pessoal Civil do Estado do Amapa, lotada na SESA, 
no período de 01/01 a 30/ 03/ 2009, referente ao qúinqüênlo 
11/07/2000 a 09/07/2005. 

Macapá·AP, errJ3 de~\A~ de 2009. 

1:-a.ür,~.D 
ALINE ISADORA COSTA CANTUÁRIA 

Diretora do DRH /SEAD 

~~;e~g;ur~a=nç~a~~~==~7- • ~~
Aldo Alves Ferreira 
~-

COMISSAo ESPECIAL DE UCITAÇÃO 

AÇ0ES DE PROCEDIMENTO 
ASSUNTO: DISPENSABIUDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSOS N• 28.820.001.89812008. 
OBJETO: Aquisição de 02 (duas) motocicletas, destinadas 
ao Convênio N° 07312006-SENASP. 
FIRMA ADJUDICADA: FORTE VEfCULOS LTDA. EPP. 
VALORES TOTAIS: R$ 14.086,68 (Quatorze mil, oitenta e 
seis reais e sessenta e oito centavos). 

Para competente ratilícação e aprovação pelo Sr. 
Secretário de Segurança Publica, ~presenta-se a proposta de 
filma adjudicada com os respectivos valores supracitados. cuja 
contratação poderá ser processada com base no art 24, Inciso 
V, da Lei 8.666193. 

Foram realizados Pregões Presenciais n• 
003/2008-CEUSEJUSP no dia 22/0212008 e n• 019/2008-
CEUSEJUSP no dia 29/10/2008, cuJo objeto era a aquisiçAo 
de bens permanentes e entre eles constavam 02 (duas) 
motocidetas relerentes ao convenio 07312008-SENASP • 
Reaparelhamento da SEJUSP · 

Ambos os certames deram-se por fracassados, 
visto que, nilb foi posslvel a compra de todos os itens que 
constavam no Plano de TrabalhO do referido projeto. pois oão 
foram apresentadas propostas pelos fornecedores presentes 

Justifica-se a compra direta, visto que não fo1 
posslvel. em tempo hábil, a realização de outro certame 
!lc~atório, além do que, os fornecedores presentes no certame 
redlizado alegaram que os preços dos produtos estavam 
defasados. 

Jusbf1C8-se a escolha da adjudicatária em virtude 
da mesma atender sa~sfatorlamente o objeto pretendido pela 
Administração Pública Estadual. que visa a melhoria das 
condiçOes técnicas de trabalho e do ambiente profissional, 
assim como. pelo fato dos preços estarem ::ompatlve1s com o 
marcado. 

Assim, esta Comissão, primando pelo principio da 
economicidade e isonomia, buscando selecionar a proposta 
mais vantajosa para a Administração Pública, resolveu 
encaminhar às empresas do ramo, solicitação para fonnulação 
de propostas, resultando na adjudicaçllo da filma acima 
referida. 

Assim. havendo interesse público a resguardar, 
entendeu-se que o caso enquadra-se na Dispensabilidade de 
Licitação e estando o preço apresentado cornpatlvel com o 
prabcado no mercado, o procedimento encontra.se em plena 
observane~a à legislação vigente. 

Cumpram-se assim, as r ·iqências do Art 26, 11 e 
111 da Lei 8.666193 e legislação complemontar dependendo de 
que o Ato Hof)lologatório oportunlze a seqOência e a 
tramitação deste documento para a salvaguarda dos 
interesses da Admmistração e cumpnmentos lega1s 

Macapá-AP. 23 de dezembro de 2008 

M~~chco 
Prosldenta da CEUSEJUSP 

Pág. 05 

{Satr.t' - . -.:3 
Rodolfo ~ndes da Silva Torres _ 

OI - INSTRIDlE:-.10 PRINCIPAL: 

I:X[RATO 00 9" T~RMO ADilWO I)() CONTRATO N' 
03412006 - S ETRAJ' 

01- PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORHS
SI:TRAP. 

b) CONTRATADA 
E.STACON ENGENHARIA S.A. 

<) OIJJETO 00 TERMO ADITIVO 

CLÁUSULA PRIMI:IRA- DA FINALIDADE: Allcror a cláusula 
seX1A do conlnlo em qucsl!o, visando PRORROGAR por mais um 
pcrlodo de 60 (sessenta) dias Por conscguinle a vigencia arual do 
contrato passa a ser de 980 (noveccnlos e oitentA) dias, ficando o seu 
novo ténnino prognmado para 02 de mar(o do 2009, podendo 
ocorrer novas prorrogaç.Oc-5. 

WlJSU.l..-1-_SJ:&!lli.IM - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
prescnle Termo 10m como fundamento legal o disposto no Art. 65, 
loclso 11 da ld •'· 8.666/93 e ou os ahtrtçOu postorloru 

03- DATA DEASSINATUR-1. DA .... VENÇA PRINCIPAl: 
20 do juobo dt 2006. 

Macapi-AP, 3.o dc.bõ-l:t.fi'>Wde 200& 

I 

EXTMJO 00 3' TERMO ADII!VO...A.O CQ:'ji RUQ N'. 
~~1 . 

01-lNSTRUME:'jTQ PRINCIPAl: 

EXTRATO 00 3' TERMO ADITfVO 00 CO:-mtATO N • 
O 1512007 -SETRAP 

02- PARTE DO ll'iSTRUMEIHO PRINCIPAl: 
a) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRAI'\SPORTES
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
CONSTRUTORA E REFLORESTADORA RIO 
PEDREIRA LTDA. 

c) OBJETO 00 TERMO ADmvo 

CLÁ\ISULA PRIMEIRA - DA FINAliDADE: Rcvtslo de 
quantidad( de serviços, sem reflexo financeiro, conforme proposta de 
serviços e quanlitarivos prcviscos na proposta de pr<ços aprescnlod• 
quando da participaç!o da Tornada de Preços n'. 01112007· 
CPLJSETRAP e Planilna em anexo, oodc os mesmos far1Jo parte 
integrante da presente 8\'ença. 

CLÁUSULA SEGl!XDA - DO FUNDAMEJIITO LEGAL: O 
presente Termo tem como fundamenlo legal o d1Spos10 no Arl 6S, 
lodso 11 da Lei a•. 8.666/93 r suu tllrn~Ou postuioru. 

OJ - DATA DE ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAl: 
t8 de strombro de 2007. 

WMIQ DO !'TERMO All!TIVQ 
AO CONTRATO!'!~, 01312098. 

OI-INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTIV.TO DO I' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N ' 
O 1312008 - SETRAP 

02- PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAl: 
a) CONT!V.TANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRA.."iSPORTES -
SEIRAP. 

b) CONTRATADA 
MllLII\WM- EPP. 

CLÁliS\jl .... PRIMEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARL\ : Do atual valor do cunlnllo, de RS 1.372.599,77 
(Um m1lhlo, lreltntos e setenta e doiS mi~ quinhenlos c noren"' e 
nove reais ~ setenta e sete centavos), ser{ ACRESCIDO o "alor de: 
RS 126.149,52 (Cento e vmfe. e seu mt l cento c quarcnra e nove reau 
e cinqOcoiB c dol5 cent.a\'OS) Por conseg.u1ntc, o novo valor do 
conlnto passa pan1 RS 1.498.749.1.9 (Um m1lhlo, quatroeencos e 
noventa t: oito m1i, se1ecentos c ql.l&!enta e nove rcaH e vinte e nnve 
ctnt.avo~). dev('odu as despesas decorrentes de o presente Termo 
Adtllva correr I e<onla do Prog.runa l6.782.0t63 - tnfra·EslnlM• 
Rodov1ária · Aç!a 2440 - lmplanlaçlo e Conscroaç&o da• Rodov.as 
fcdcnm. F..stadUI\1~ e V!CLtiiiS, memento dG Oupcsa 4-t~JO. t -1/bt 
c n 1alnçOe> e Fonte de Hccu,;o. ~I OI Recursos de 1Jan•fc·..,, 
J Un~!!>--:'l'l't'' 



Ç!.ÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente Termo tem como fundamento kpl o di>-posto no Art. 65,1 
I' do Lei o'. 1.666193 t ,.,. alttn!lltt poaltrlortS. 

03-DATA DE ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAL: 
G7 dt Julbo ck 1018. 

J ~t.V , JZ.. dt "''\.1 de 2009. 

(Educação ) 
1>-""'- . .. - . .. 
José Adauto Santos Bitencourt 
~·---- ----------------------------~ 

EDITAL N" 00112009- EETIPOR 

Homologo 

O Coordenador da Equipe estora Escola Estadual de 
Tempo lnlegral Professor Darcy Ribeiro. usando das atribuições 
que lhe sao conferidas pela Portaria n• 88312008 de 25 de 
novembto de 2008 e, lendo em visla a ~lanlaçM da escola 
de lempo integral e a necessidade de realizar o Processo 
Selelivo 2009 para o Ingresso de alunos de s• a 8" séries do 
Ensino Fundamenlal, toma público que a referida escola 
efeluará a Seleçao de Candidatos. 

1. DAS INSCRIÇOES: 

1.1 Perlodo de inscriçao: 20. 21 e 22 de janeiro de 2009. 

1.2 Horário de inscriçao: Das 08h âs 12h. 

Das 14h30 ás 17h30. 
1.3 Local de lnsctiçao: 

1.3.1 Escola Estadual de Tempo lnlegral Prol. Darcy Ribeiro, 
Av. José Ferreira Chuae, SIN. Novo Horlzonle 11. 

2. DAS CONDIÇOES PARA AS INSCRIÇOES: 

2.1 Para participar do Processo Seleavo o Candidato ou o 
Responsâvel deve<à apresentar no ato da insctiçao: 

• Cerlid3o de nascimento ou documento de ldentiftcaçM com 
foto (expedido por órgao oficial)- original e COpia: 

• Dedaraçao Escolar para os alunos que cursaram a 4". s•, 6" e 
7• séries em 2008. 

2.2 Poderao participar do Processo Seletivo Candidatos 
matriculados na 4", 5', 6" e 7° séries·do Ensino Fundamenlal 
em 2008 e conclulntes neslas séries de ensino, de anos 
anteriores. 

2.3 Nao poder.lo participar do Processo Seletivo os Candidatos 
que estiverem em dependência em qualquer disciplina do 
Ensino Fundamental. 

2.4 O Candidato. e/ou responsável legal, deverá preencher 
' totalmente a Ficha de lnscrlça<l, fazendo opçao pela série ao 

qual concxxrerá a uma das vagas ofertadas. sendo de total 
· responsabilidade deste as lnforrnaçOes prestadas, bem como a 
i veracidade das mesmas. 

2.5 O Candidato deve<á obrigatoriamenle preencher de forma 
completa e leglvel o campo referente ao nome e ao endereço. 

2.6 Ao assinar a Ficha de lnsctiçao, o Candidato (ou seu 
Procurador e/ou Responsavel legal) acata na Integra as normas 
e condiçOes estabelecidas naste Edital. 

2.7 "- vedada a lnscriçM condicional. a exlemporanea. a via 
postal, a via fax, ou a via cxxrelo eletrOnico. 

2.8 Antes de efetuar a insctiçao, o Candidato deverá conhecer o 
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos. 

2.9 O Comprovante de lnsc~çao será entregue ao Candidato no 
alo da lnsaiçao, (ou seu Procurador e/ou Responsável legal), 
sendo que o mesmo deverã ser mantido em poder do Candidato 
e apresentado no local de reallzaçao da prova juntamente com 
os de<nais dOCUmentos relacionados no sub llem 7.2 deste 
edilal. 

3. DAS INSCRIÇOES PARA CANDIDATOS DEFICIENTES: 

3.1 Consideram-se Pessoas ~cientes aquelas que se 
enquadram nas categortas constantes no art;Qo 45, do Decreto 
n• 3298199. 

3.2 O Carylidato Deficiente deverá especificar qual a sua 
necessidade especial na Ficha de lnscriçao, nos termos 
eslabetecldos pelo Decreto n• 3.298199. 

3.3 Os Candidatos Oeficieo•es, resguardadas as condlçOes 
especiais prevlslas no Decreto n• 3.298199, poder.lo participar 
do Processo Seletivo 2009 em igualdade de oondiçOes no que 
se refere á inscrlçao, conteúdos, cril!rios de aprovaçao, 
classlfocaçao, local e horário da prova. 

3.4 No ato da lnscrlçao. o Candidato Deficiente devera declarar 
sua deficiência e/ou múltiplas deficiências: o candidato 
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deficiente na .área auditiva deverá fazer sollcilaçM de Intérprete, 
se necessano e: o Candidato Deficiente fisico (cadeirante) 
deverá fazer solicilaçao de tradutor oral , se necessario pal'a 
garantir i'l acessibilidade e atendimento especializado. 

3.5 Aos Candidalo.s amblopes serao olerecidas provas 
ampliadas, com tamanho de letra correspondente a fonte 36. 

3.6 O Candidato Deficiente que, no ato da 1nsctiçao. n:lo 
declarar essa condiçao. nao poderá 1mpetrar recurso em favor 
de sua sítuaçao. 

4. DAS VAGAS: 

4.1 Serao disponibilizadas, para ing;esso no t• semestre letivo 
de 2009, 280 (duzenlas e oitenta) vagas. para as quatro séries, 
assim disbibuidas:· 

4.2 Das vagas ofer1adas, 100% sao reservadas a alunos que 
tenham cursado as sMes do Ell$lno Fundamental em unidades 
escolares do Sistema Público de Ensino. 

5. DA SELEÇAO DOS CANDIDATOS: 

5.1 A seleçao dos Candidatos será feita em Onica fase através 
de Prova Objetiva de conhecimentos de Llngua Portuguesa e 
Matemática correspondente a série Imediatamente antertor a 
que concare. 

6. 0.0: PROVA OBJETIVA: 

6.1 A Prova Objetiva será constilulda de um Caderno contendo. 
20 (vinte) questoes, envolvendo as areas do conhecimento: 
Llngua Portuguesa e Matcmallca obedecendo ao programa 
(Anexo I) especialmente elaborado para esse ftm. 

6.2 A próva constará de 20 (vinte) quesiOes objelivas, sendo 10 
(dez) de Llngua Por1uguesa e 10 (dez) de Matemática. Cada 
quesl~o valerá 02 (dois) pontos. totalizando 40 (quarenta) 
pontos. 

6.3 As questOes serao de múltipla eSCOlha c&n alternativas de 
A a E, sendo que apenas uma altemaliva sera a C()(reta. 

6.4 Nao serã permitida a salda do Candidato com o Caderno de 
Questoes. 

6.5 O Candidato que se retirar do local de provas (esCOla) nao 
poderá reiOmar em hipótese alguma, exceto quando estiver 
acompanhado de um fiscal. 

6.6 A prova seré realizada nas Escolas da rede plibllca 
mencionadas nos ilens 7.1.1 a 7.1.4 no municlpio de Macap;Í 
(zona urbana), Indicado na Ficha de lnscrtçao do ~ndlclato, 
sendo que nao serao aceitos pedidos de alteraçao de local de 
reallzaçao da prova. · 

6. 7 Aos Candidatos Oeficienles VISuais sera permitido o uso de 
ragtete, lupa e puçao, sendo-lhe facultado o uso do sorobam. 

7. DO DIA, HORÁRIO E TEMPO DE REALIZAÇÃO DA PROVA: 

7. 1 A prova ser;\1 realizada no dia 15 de fevereiro de 2009 
(Domingo), com Inicio âs 8 h e término ás 12 h, com duraçao de 
04 (Quatro) horas, nos seguintes locais: 

7 .1.1 Escola Esladual Raimunda dos Passos; Endereço: Rua 
Lourenço Araújo de Sll, n•. 2162 Bilirro Novo Horizonte. 
Macapà- AP. Fone -3217-3972 
7.1.2 Escola Estadual Ma~ do Carmo Viana dos Anjos -
Ende<eço: Avenida Francisco Alves Corrêa n• 030, Bairro 
Jardim Felicidade 11 - Fone 3212. 5220 
7.1.3 Escola Estadual Rivanda Nazaré; Endereço: Rua Cloero 
MarQues de Souza, Bairro Novo HorizoniB. Macapi- AP. 
7.1.4 ESCOla Estadual Dom J~ Marilano - Endereço Avenida 
Alexandre F. da Silva, n". 2204, Bairro Novo Horizonte- Fone 
3212·524S/3212-4047 

7.1.5 Ao Candidato Oeficienla será desUnada 1 (uma) hora a 
mais para a conclusao da prova. 

7.2 O CandidaiO de-á comparecer ao local de reallzaçao da 
prova. com anlecedênda de 01 (uma) hora, munido de: 

• Cartao de lnsaiçlo; 
• Oocumentó oflclal de identlflcaçao (carteira de ldenUdade ou 
certidao de nascimento) 
• Canela esferogrllfica preta ou azul. 

7. 3 N:lo será admitido o Ingresso de Candidato no local de 
realizaçao da prova após o horário fixado para o seu inicio. 

7.4 Em caso de anulaçao dé questOes o Candidato nao será 
prejudicado, pois será ab1buldo o ponto referente á quest:lo 
nula. 

7.5 A Candidata que tive< necessidade de amamentar durante a 
realizaç3o da prova deverá levar acompanhante, a QUal ficará 
em sala reservada para essa finatldade, sendo responsável pela 
guarda da criança. A Candidala que nao levar acompanhante 
nao realizará a prova. 

8. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: 

8.1 Os Candidatos aprovados serao classificados no Processo 
Seletivo 2009 por ordem deaesoanle de pontuaçao, até o limite 
de vagas ofertadas. 

8.2 No caso de empale de Candidatos aprovados serao 
considerados os seQOJinles critérios para definir a cla~sificaç3o: 

' 
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• 1° critério: obtiver a maior pontuaç:lo em Ungua Portuguesa 
• 2" critério: men<r idade. compatlvel com a série'. 

9. DA DIVULGAÇÃO DOS R E SUL lADOS: 

9 1 O resultado final do Processo Seletivo sefã divulgado a 
partir do d1a 27 de fevereiro de 2009 (sexta·fe~ ra). através da 
pubticaçao da relaçao nominal dos Candidatos aprovados e 
classificados 

9.2 A Relaçao Nominal do(a)s Cand>dato(a)s Aprovados será aflxaca no 
m..-al ca Escola Estail\Jal Ce Tempo lot99ral Prof' Darcy Rrbe"o e oc 
mural do Hall de Entrada da SEED- AP. 

10. DA MATRICULA E DO INICIO 00 ANO LETIVO 

10.1 Estarao habilitados i'l matricula para a serie de opçao, os 
Candidatos aprovados e classificados de acordo com o limite de 
vagas indicadas ofertadas (Indicadas no subitem 4.1 deste 
edital). 

' 10.2 No ato da matricula. o Candidato devidamente aprovado e 
· classificado, devera apre~ntar os seguintes documentos 

(original e cópia): 

• Certld:lo de Nascimento ou Doeu manto de Identidade: 
• Comprovante de conclusao da série Imediatamente anterior a 
da opçao (hlst6tico escolar e/ou ressalva) · 

• Zfolos 3x4 

• Comprovanl8 de endereço. 

10.3 A vaga do Candidato que teve a sua mab1cula indeferida 
por descumprimento das normas constantes deste edital S9t'á 
preenchida pelo CandldaiO que esti- na ordem subleqOente 
de dasslftcaçao. 

· 10.4 Os Candidatos aprovados e classi ficados para as séries 
deve<ao efetuar sua matricula no período determinado, de 
acordo com as normas de matricula do Sistema Estadual de 
Ensino: 

10.4. 1 PeModo: 03 a 06 de Março de 2009. 

.10.4. 1.1 O Candidato aprovado e classificado que n:lo 
comparecer para efetuar sua matricula no periodo dete<minado 
perderé o direito a vaga e se<á preenchida pelo Candldalo 
subseqoente de acordo com a ordem de classificaçao. 

10.4.2 Local: Aa matriculas serao efetuadas na Escola Estadual 
de Tempo Integral Prol" Darcy Ribeiro 

10.4.3 Horarlo: das 08h as 13h. 

10.4.4 Inicio das aulas: dia 16 de Março de 2009. 

11 DAS CONSIDERAÇOES FINAIS: 

1 1 .1 Sera eliminado do Processo Seletivo. o Candidato que: 

a) Faltar a realizaçao da Prova: 
b) Chegar atrasado no local da prova; 
c) Infringir as normas estabelecidas por este Edital; 
d) Portar-se de maneira i lclta ou concorrer para a fraude 
durante o procMSO de selaçlo; 
e) Alenlar contra a disciplina causando qualquer tipo de 
transtorno que interfira na lisura e a ordem para realizaç3o do 
Processo Seletivo: 
f) Estiver em situaçao eScolar correspondente ao Subitem 2.3 
deste Edilal. 

11 .2 Durante a reallzaçao da prova. nao sera permitido o uso de 
quaisquer i~strumenlos elelrOnicos ou s.imilares. (lelefooes 
celulares e outros meios de comunicaçao eletrOnica). 

11.3 A Comissao Responsllvel pelo Processo Seletivo. pode<a 
sempre que necessário. efetuar alleraçOes neste Edital, divulgar 
avisos oficiais, bem como de · ir sobre casos omissos. 

Marco élr-~;~ ~ Coc>rdeta<lior~t~ Gestora 

EDITAL N" 001/2009-EETIPOR 

rROCESSO SELETIVO 2009 

ANEXO I 

PROGRAJ.IA DAS DISCIPLINAS 

OISCIPL~: L~GuA PORTUGUESA 
CONTEÚ00/4' stRIE 

UNIDADE 1: ANAliSE E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

UNIDADE 11: SEMANTICA 
1.Slnelnimo 
2.Amlnino 

UNIDADE 111: ORTOGRAFIA 
t. Emprego das letras: SC. XC. SX. J e G 

2. Prefixo: RE. IN, DOS 
3. Su1ixo: ElA. IZAR E OSO 

UNIDADE IV: FON=riCA E FONOlOGIA 
1. Enooollll voc:á!ial 
·DiorQD 
• TrilongoeHiat> 
2. Aoenluaclo llnJca 



UNIOAOE V: MORFOlOGIA 
1 Adietivo 
2. Vemo (regula~ 

EOITAL W 00111009- EETIPDR 

PROCESSO SF.I fo.TIVO 2009 

ANEXO I 

P~CGRAI.IA DAS DISCIPliNAS 

DISCIPliNA: L~~GUA PORTUGUESA CONTEÚDO/ 5' stRIE 

UNIDADE 1: ANAuSE E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

UNIDADE 11: ORTOGRAFIA 
1. AcenllJaçOO Gr.lfica 

UNIDADE 111: FONETICA E FONOlOGIA 
1. DMsao ~~bica 
2. Fonemas: Grupos fonéticos 

UNIDADE IV: MORFOlOGIA 
1. Classes de Palavras: 
• Subsiantivo. ctassil\caçao e n.xao 

EDITAL N' OO I/2009- EETIPDR 

PROCESSO SELETIVO 2009 

ANEXO I, 

PROGRAMA DAS DISCIPLINAS 

DISCI'LINA: Ll\GUA PORTUGUESA CONTEÚOOI6' SÉRIE 

UNIDADE I: ANALISE E INTERPRETAÇÃO DE TE XTO 

UNIDADE 11: ORTOGRAFIA 
1. E~ das letras: G. J. SS. S. Ç, X. CH, XC. SC,CÇ 

UNIDADE 111: MORFOlOGIA 
1. Ve<bos regulares: vozes do verto "' 

UNIDADE IV: SINTAXE 
1. An!i>e sin~ica 
U .frases; oraçao e periOOo 
2. Termos da omçao: 
2.1-l:ssenciais: 
• Su)er.o e predicado 
3. Concord!ncias· 
·Verbal e Nom'nal 

EDITA! . N' OOI/200!).. EETIPOR 

PROCFSSO SELETIVO 2()()<) 

ANEXO! 

PROGRAMA DAS DISCIPliNAS 

DISCIPLL~A: LL~GUA PORTUGUESA CONTEÚOOI7' S~RIE 

UNIDADE 1: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

UNIDADE 11: SINTAXE 
1. TermosdaOraç.lo 
1.1-tsscnc:a~: 
· Adjoolos 

·Oposto 
- V~Ii\'0 
1.2· 1ntegrantco. 
• Objelo dJelo e objeto ind:reto 
• Objelo dielo e ilcfrelo 
. Predicat'vo 
2 Pe.iodo to!TÇ)Osto por cooréenaçao 
3. Emp1ego do pronome re~atlvo 
4. COOOOiUflndas: 
4 .1· Verbal e Normal 

EDITAL N' 00112009 • EETIPDR 

PROC~SSO SF.LETIVO 2009 

ANEXO I 

PROGRAIIA DAS DISCIPLINAS 

CISCI?LINA: MATEIIÀTICA CONTEÚD0/4' SER IE 

UNIDADE 1: CONJUNTOS 
1.1 Relaç.!o entre a:n)untos 
-lndusao 
2.1 Opcraçao entre conju,Jos: 
• Uniao, lnterseç<~o e d~erenças 

UNIDADE 11: CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS 
2.1. s~:ema de rtJmeração 
-Bi!Mes 
• ()njoos e classe 
• Leblra e esaita de numerais até bli>Oes 
2.2 Composição e derompos~ de r.umerais 
2.3. Números ordina~ (até 100) 
2.4. Numeraçao romana 
2.5. Operações fundamenlais 
-Adiçao 
2 6. Propriedades. prova real e problemas 
-Sub~ 
2.7. ~rovas e proolernas: 
• Mul14lieaçao- (porumCil maisagatismo) 
2.8 ~ropóeóades. latos Wamentais, pn>Yas e ptOblemas 
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• Divisao (po< um ou mais algarisrros) 
2.9. Provas, fatos lundamoolais e problEmas 
• MUtipicaçaoe Divisao por 10. 100 e \.000 

UNIDADE 111: SISTEMA MONETÁRIO 
1. Cédulas e moedas 
2. Problemas 

UNIDADE IV: PORCENTAGEM OU PERCENTAGEM 
l.~oçOes 

2. Simbolog;a 

UNIDADE V: IJÚLT!?I.OS DE UM NÚMERO NATURAL 

UNIDADE VI: OMSII!ILIDADE (2, 3, 5,7 E 10) 

UNIDADE Vlt CONJUNTO DE NÚMEROS RACIONAIS 
7.1. Fraç6es ordinárias 
• ~ri>prias. ilf"C)ri>prin e aparentes 

· • Lenura e escrila de fraÇ>:~es 
7.2. Númenos mistos 
7.2.1· Ex~açao dos lnleinos e transformação impr(lplia 
7.2.2· Sln"j)lillcaçao de traçao pela equivalência 
-~defração 
• Adi;ao e subtraç.lo CX>m denominadores dl enw1tes 
-M~detaçào 
• Oivisao de traçao 
7.3. Númerodeàmal 
7 .3.1~imo. centésino, milésimo 
7.3.2-Lei!ura esoila de numerais <leàmais 
7.3.3-Adiç;!o. subtraçao e mullipfcação 

UNIDADE VIII: 
8.1. Po!enciaç3o 
8.2. Termos 
8.3. Po:encias CX>m base 1 (um) e O (zero), com expoenle 1 (um) e O (zercJ 

UNIDADE IX: SISTEMA LEGAL Oé UNIDADE 0: MEDIDA 
9.1 Unidade de compri:nenlo- • 
9. U.Sis:cma legal de uridade de med.da 
9.1 2· Metro. rni'tiplos e su~ltiplos 
9.2 Unidade de Massa 
9.2.1-Gtama, rni11iplos e sub-rnilliplos 
9.3. Unidade de tempo 

UNIDADE X: GEOMETRIA 
10.1. Fonnas das prinçipals rçuras planas: triAng~. quadrUáterc e perlmetrc 

F.n!TI\L N'OOI/2009 - EETIPDR 

PROCESSO SELETIVO 2009 

ANEXO I 

PROGRMIA DAS DISCIPLINAS 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA CONTEÚD0/5' S~RIE 
UNIDADE 1: CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS (N) 
1.1 OperaçOOs 
1.1.1-Adlção 
1.1.2· Subtraçolo 
1.1.3-MultiplicaçOO 
11.4· Divisao 
115·Polrlneiaçao 
1.1 6-Radiciaçao 
1.2 Expressões arilméteas 

1 
1.3. P~ envdvendo as oper&çOes eSludadas 

UNIDADE 11: 
2.1. Números primos 
2.2. ll',últipbs e divisores 
2.3. Falolaçao 
2A. Mlnimlzaçao (M.M.C) 
2.4.1-Maximizaçolo (M.D.C) caso si~es 

UNIDADE 111· 
3.1. Conjuntos dos numeres racionais (0). 
3.3.1-Noçóes do fraç(les 
3.3. 2.()peraçt>es em 1!3\00S 
3.3. 3· Ad"lção 
J.H .Subtraçao 
3.3.5·Mú:tlplicaçao 
3.3.6-0ivisâo 
3.3.7-Expressoes aritméticas (caso simples) 
3.3.8-Problemas slmples e prâUcos 

UNIDADE IV: 
Ulntroduç3o 
4.2 Cofr4>araçao 
4.3. Operaçtes 
43.1-Adiçao 
4.3 2.Subo'açao 
4.J.H.ts'tlpicação 
4.3.4-0'Iisao 

UNIDADE V: lifDIDAS 
5.1. Comprimento 
5.2. Massa 
5.3. Capaci1ade 
5.4. Probk!mas plàtiros 

F.DlTAL N'OOI/200'1- EETIPDR 

PROCESSO SELETIVO 2009 

ANEXO I 

PROGRAMA DAS D!SCIPI.!tv.S 

DISCI?LINA tMTWÁTICACONTEÚ0016' S~RIE 

·UNIDADE 1: CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS RELATIVOS 
1.1 ln~oduçao 
1.2. Concello e uti~dade 
1.3. Convençao 
1.4. Reta numerada 
1.5 Va!O<M absokl!os ou moôJ'ates 
1.6 Núme.os si'néllicos ou opostos 
1.7 Corrparaçao 
1.8. Operaçóes em Z 

1 8.1-Adiçao 
I 8.2-Sut>traçOO 
1.8.3-Mullipllcaç.lo 
I 6.4-Div s~o 
1 B.rH'otei\Ciaçao 
1.8.6-Rad~íaçao 
t .8.7 -Expressoes numéricas 
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UNIDADE 11: CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS RELATIVOS (0) 
2.1. lntroduçao 
2.2 Operações 
2.2.1-Adiçao 
2.2.2- Sublraçao 
2.2.3-lhlitiplicaçao 
22.4- Dtv~ao • 
2.2.> Potenciaçao 
2.2.6-Radídaçao 

UNIDADE 111: EOUAÇÂO E INEQUAÇÃO DO 1' GRAU 
3.1. Conceito 
3.2. Elementos 
3.3. Resolução 
3.3.1~nequaç.!odo 1' Grau oom IJI1a var\lvei (caso simples) 
3.3.2-Si>tema do 1' Grau oom duas eQUa~Des e duas var\lveis (os bés 
métodos) 
~.3.3- Prot>lemas do 1' grau CX>m 001a ou duas variâv~ 

UNIDADE IV: MJMEROS PROPORCIONAIS 

EO!TAL N' OOi nOOl - EETIPDR 

PROCESSO SELETIVO 2009 

ANEXO I 

PROGRAMA DAS DISCIPI.Itv.S 

DISCIPliNA. ~'ATEI#ITICA CONT!:ÚDOI 7' SE RI!: 

UNIDADE 1: CONJUNTO DOS NÚM:ROS REAIS 
1.1. 1\'ilmeros racionais 
1.2. Números irracionais 
1.3. Conjunlo dos números reais 
1.3.1· Represen!aç.!ogeométrica 
1.3.2· OperaçOes em IR 

- UNIDADE 11: CALCÚLO ALGÉBRICO 
2.1. Exp~essões al;ébricas 
22. Vaicf roolérioo 
2.3. Oporaçóes com expressoes al;jébricas 

UNIDADE 111: 
3 1. Produtos no~ve s 
3.2. Fa!oraç.!o 
3.3. M.M.C e M.D.C de ~açóes algébricas. 

UNIDADE IV: ESTUDO DAS FRAÇOES ALGEBRICAS 
4.1. Simplificação · 
4.2. Operações com trações agébricas 

UNIDADE V: 
5.1. Equaçôcs fi acionarias do 1' grau 
52 S.stcmas lracioMis1!e 1' grau CX>m duas equações e duas vartaveiS 

UNIDADE: '11: GEOMETRIA PLANA 
6.1. ,Á,ngulo 
6.1.2-tlemenlos 
6.1 3-Ciassifcaç.!o quanlo: 
6.1 3.1-Aberi\Jra dos lados 
6 1..1.2-A sorna de suas grandezas 
a) complementares 
b) sup•ementares 
c) replementaras 
6.1.3.3-Àngulos formados por duas paralelas e uma transve~l 
6.2. Pollgonos: 
6.2.1-Conceilo 
6 2 .2-Ciassl~o quanlo ao número de dados 
6.2.3-!Yaçonal 
a) Conceito 
b)cài::IJ'o 
6.3. Estudo completo dos JXJágonos 
6.3.1-Tnanguios 
6.3.1.1-Conceito 
6.3.1.2-elemerltos principais 
6.3. 1 .3-e~erren!OS secundàrios 
6.3.1.4-classifcaç.!o quanto: 
a) aos lados 
b) aos êng<Aos 
6 .3.1 .5~dostri.lngu:os 
6.3.1.6-sorre das medidas dos Qngu'<ls lnterros de um Uiângu'o 
6.4 Angulos de um polígono convexo 
6 4 1-5oola dos Angubs inlemos 
6.4.2-sana das medidas dos angulos externos 

regular. \ 
6.4.3-medlda dos Qngulos internos e dos éngoJfos extemos~um JXJiígono 

6 5. Área das prlncipa~ fiQuras planas if (', } 
Er!ITAL N". 00112009 • SF.EO 

A SEC:KETÁRI.~ ADJUNTA DF POLfTIC.-\S D~ 
~UlX "A("ÂO - no ~so de suas atnbui(Oes conforn~e Decreto n' 3429, 
de 28 de outubro de 2008, toma público que cillo sbcrtas as m;mções 
piiT2 o Processo Seletivo SmlPiificado denmado a conlr.luçào, em 
c:u:hcr tempor.ino, de professores para atuar em Cunos do Ensino 
Médio In tegrado a Educação Profissional ofertado em trk escolas 
desta Seeretari3 de Estado da Educaç:lo - SECO medi:.mtt as condições 
estabelecidas por este Edital c por ~eu:. anexo~. 

I DAS DIS!'OSH,:ÕES PRELIMINARES 

1. I . O Processo Scleti\'O SinlphtiCOJdo \'lU ao pro \'imcnto c.h: 
12 (do7e) vasas p;,.ra o C::lrgO de Professor Temporário, scn.Jo 10 (dez) 
de 40 hmas c 2 (dotS) de 2C horu, p3r'1 atuar'm na.!~ disci;:Jiina.s 
protiss1onahzantcs dos C\.'TSOS ttc:meos Emano Médao Integrado ã 
EdueDÇ~o ProfissJOntl, no período lcu"o t!e 2009, das ~intes 



Escola; t::.w.lua is· Gabn<l A!n1<1da Cafc, Esth<r da Sil,·a V!rgohno ou 
Man3 C arme! ira do Carmo, loeal~u no mmídpio de Ma~p~. 

1.2 Os 'enc:uncnl~ mens:is, brulo. dos conlr.lto~ de- JO h 
sertõ de RS 2.291.16 (do1s mil, duzentos c OO\'tnl!l e um rt;:,is c tri-nta c 
S<IS centavo.) c dos contntos de 20 h sa~o de RS I 145,68 (um m1l, 
cento c qu:uenu e C'lntO re:ns c sessenta e ouo crnta,·os) 

I 3 O Procmo Seletivo Simplificado serâ regido por este 
Ed1tal < seus anexos, e stri ex<culado pelo Secretaria de Estado da 
Educaçio (SEED) 
I 4 A selcç.lo de que U":.at3 este cd1tal ocorrm em uma eta!)J: 

1 4. O proces.so avaltauvo seri realizado na Secretaria de 
E> todo da r;ducoç.lo, situada na A' . F,\R, no 0096, C!il' 68.90Ml!O, 
de :acordo com o cronograma est:abelecido neste-. 

I ~ Os cóUld!dllo:. selecionados serao contratados atr.~vés de 
Contratos Tnnpur.inos, mechanre contrato ;adm1mstrntivoJ obcdct1da 011 
legislaçlo peninenre em VISCH' 

2. D!\ ENTREGA 00 CURRiCIJ I.O 

2.1. Anles de e(ctuor a entrega do cuniculum vilac, a 
c:mdiduw deverá ccrll flcar-sc de que preenche todos os requiSitos 
uigidos ne~ 1e EditAl, :aenJn de su.1. inteira rcsponsabllillatle qualquer 
prcjulzo adv1ndo d:a lltObscrvdncin ao.s ICQUISIIOS aqui exigktos 

2 2. O período de cmtrC,GII do Curricu.um Vitac .scn\ de 29 a 30 
de Jancno de 2()()') no prtd1o d• SErn, saio do Nucloo de En<mo 
Médio, localizado na Avenida FAD, n' ()()')6, Centro, Macap:I-1\P, oo 
honirio de OSh à.s I Ih JOmm e de l4h )Ominas 18h. 

2 3 O candtdatn dcvert entregar pessoa!ITlCllc nu por Jo·earu> 
o Curn~ulum Vlloe em 0) (tr~) ••as. ><ndo OI (umo) constando a; 
m(orm:u;õcs dcv1damcnte compnwudn.s mediante CÚJuas dos 
documentos ctlados. 

3 DOS Rr:QUISITOS PAR.~ PARTIC IPAR 00 PROCESSO 
SELETIVO 

J I Encnntr.u-se no pleno cxcn.: ic1o de seus direuos Cl'-i:-. c 
polit•cru. 

J 2 Comprovante de quiUJÇ~n com o S<JVJÇO m1htar, pora os 
candid3tos do sexo masculino: 

3.3. Comp.-OY3ntc de quitJ.çao com a ;ustiçOJ eleitoral, 
) 4 . Co~v•nte de que po"ui Nh~l Superior (Bacharel•do 

ou Ttcnlllogo} em Cursos nas ârc:a~r~ de Adn1iriistraçlo. Engenh.uia 
Civtl c delnfonniltca 

J .S . • Ao ter "'inculo empregatfc1o com o ~erviço público 
(mumc•pal, cs<adual ou federal) 

4 . [),\S VAGAS DES I'I :-IAOAS AOS PORTADORES DE 
Of-F ICI~I\CIA 

4.1. D.ts Võlg.lS dtstinadas a cada C:lriO, 5% ser~o prov1dh n-. 
fonna do § 2.' dn >nigo S.' d> Lei n.'. 8.112, de li de deztrnbro de 
I <J<JO, e do D<cre<o 11' 3.298. de 20 de de7.embro de 1999. olt<ndo pelo 
o..-,:reln Feder•! o'. 5 2!1612004. 

4 2 O c:.:u~d•d:Jto que se ckcl:ara: r'Klr1ador de de!iceén..:1a 
concorrai em igualdade de cu:u.hçOes com os dcm:us canchd;.tos 
port.,dura de dc:fic1l nc•• 

4.3. Para concorrer :s um:~ dessa.s u~. n c3ndid01to dc-"·cr:i. 
4 .J .I. no :no da cnrrcga do Cuniculum V1tac. dc:cl3~r-se 

portador de cleficiblcia; 
• 3 2 entregar laudo médico on~mal ou cópi> simples, dC>dc 

que confc.ri<b. cum o ongu1al, emitido nos úhimos doze IT"'CSeS, 

atestando a t)péc\e e o &fiU ou nivel d01 deficiência. cnm exp:e.sa 

referertcJa :10 código con-espondcnt< da Class.fic:açlo lntemaciooal de 
Doenças (CID-lO) e~ provlvel causa da dcficii!ncia. 

4 4. O laudo f'!Xdu:o (original ou côp1:. mnples conferida com 
o onginal) teri va.lidaJc somente p:na este Processo Sclcuvo 
Simplificado c nilo ser.\ devolvido 

4.S. As vagas delinidu no subitcm 4.1 deste edit:ll que n~o 
forem pro\'idas por falt:a ' de: c:mdi<btos ponadores de dcfieifnc1a 
aprovados serão pn:enchid~ retos demais candidatos, obS\..'"J'vada a 
ordem gerJI!.lc clõJssiticaçlo dentro do cargo. 

S. DO PROCESSO SELETIVO 

S. I. O Pmce:s.so Seletivo Simptilicac.Jo cun§uri de uma etapD, 

4uall'lcj:.: .. 
S 1.1 Anlhsc de eumculum viu.e, d< <oróter classincatório e 

el iminatório, no pcrlodo de 02 a 03 de fevereiro de 2009, coofomlt 
entá"ius c.Jefimdos no Anexo I deste edital. 

6. 00 RESULTADO FINAL 

6.1. Os candtdatos serlo c:lusificados de acordo com a 
pontllóiÇlO atribulda pela Comis>lo Avaliadora instiruida auavls de 
Pomria da Sc:cret•(i• Adjuuta Ue Politicos de Educaçlo, anexo 11 dote 
Edital 

6..2. Em caso de empale no resultado final. scr:iu obser.·odos 
como eritérios de desempate: 

6.2.1. M>ior tempo de "!''Bisttrio & cducaçlo profJSsJOn>l < 
l«no1út :•ca: 

6.2.2. Maior idade. 

7. V .... UDAOF 00 PROCESSO SELETIVO 

7.1. O pruo de valid•de do Processo Seletivo sert de 12 
(dou) mt5es, podendo ser prurru~ilW u pnmde contrato, no mi.CTCSst.: 
e convcnténcia ôa St:t:rc:t3ria de Estado da Educa.çlo. 

8. DA 1-lOMOLOGi\<;'ÀO DO ~KOCESSO SELETIVO 

M.l. Após • coocludo do Processo Seletivo Simpliflcadu, o 
n:sulbdo tin•l senl homolog>do por A<o da Secretária Adjunta de 
Polfticas de Educaçlo. com il su:1 conseqOente publicaça.o no Di~rio 
Of1cial do E><adu tln Amapó. 

8.2. Nlo serto fomcc.idos atcstac.Jus. cernnc:uklS O"J ce:nidfles 
re:l:ltlva.s i seleç~o de: candidatos no rroccsso Selct;vo, valendo p3ra tal 
a que for pubhcado. 

9. DA PUALICAÇ.~O DO RESULTADO 

9.1 Seri d1vul~ado o rCS\II :..ldo fin:~l do Processo Sclelivo ate o 
diO os de r., <relm de 2009, no mura l da <rtlr.lda pnncil'll da 
Secrctan> de Emdo do Educoçio. 

lO DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

10.1 Scrào eonvocutos par:1 :li~matufõl de conU"ato 
te011)0~no, no d1a 6 de (cverclfo de 2009. os cand•datos dassifkarlos, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

:~~lê o hm1te de vt~ga.< prcvi.stos no sub•tcm I I dCltt: ccJ1tal 
lO 2. Os c:a~1datos convocados tcrão o pr:tzo tlc .S (cinco) 

d1as, 1 contar da daca de pubhcaçllio do resul~. p3t:~ serem 
contrlt3dos c designados i escola or.dc irlo atuilr 

1 O 3. Os c.andKbtos convocados para ass inttura dos eonntos 
que n~u C."fUTtparecerem no pcrfodo estabelecido no subitcm aniC'rior, 
perderAo auromaucamcnte as \'asas c sc~o n.hsutuídos por car.d1daros 
de ocordo com a cl:w1fiCOÇio. 

1 O 4. No ~to d3 oss1namra de contr.lto temporário, ~ 
c>nd1dat05 convocodos aprescntalio o ong.n>l e dU:JS cópios dos 
segumtcs documentos 

lO 4. 1 01ploma, eom as devidas habil itações. conforme o 
esHtbc:leddo r10 Anexo l, cm1tido por instituiç~o oficiill c.Je ensino 
reconhecida pelo Mimstério da &lucaçw 

lO 4 2. DcehtrJÇ!to de que nA(); possui vinculo com o SCf"\ ÍÇO 

pübh~o (federal, esuulu:al ou municipal), confoi'JliC nlOt.ldo (anexo 111). 
lO 4.3 Oocun1<nto do ldcnoiflcaçlu (RG); 

I 
lO 4.4. "t itulo de Elc:li'K" c comprovante da últnna clcJçào ou 

ecrtidlo expedida re:lil Justiçn Eleitoral; 
lO 4 S Documento Milit.ar. se do !llcxo masculino: 
lO 4 .. 6 Cadas<ro de Pess~a Flsica no Receita Fede•~ I - C I' F. 
10 4 . .7 Coda.:Hro no PIS/PASEP; 
I O 4 8 02 (doos) fotos )x4, rcccll tcs. de frente, colorida, fundo 

I 
branco ou anti 
l i DAS DISPO~I('ÓES FINAIS 

I I I A entrtg.; tln Curr1culum v:tac !mplic:lrâ no COJ!l)l'orn:~o 
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Pesquisa de: Novos O lentes e. Venda para o IÀ:part:amentode C:on-.pra~ 
lnformá tJca 

EIXOS TECNOLÓGICOS E PERFIL DE FORMAÇÃO 

E.E. PROF.' C.ARRIEL AL\oii:IDA Ci\FF - Curso Tioueo de l\'ivel 
Mecho Integrado em Gcs~o de Negóc1os 

EIXO TECNOLÓGICO: 
I. lnfonnaçJo e CumlJniuçJo 
· Ser gradulldo no 6n:o de lnfomlit ita, 
- Nno JXbSUir vfoculo com o scrv1çn p Ubheo (fedml, nudual ou 
01\IO:Cipal); 
• Ter d1sponib•hdadc de assurt\lr contnHo de .tO (quarenta) horas 
semanal 

2. ücstno c Negóc1o 
• Ser gr:1duado em A\lministraçAo, 
• NAo po!t~uir vlrH:::u:o com o icrviço púbhco {federal. csl!ldual ou 
munk•plll). 
• Ter dispOIHbihdatlt de assunm conti'31U tle 40 (quarrntl) hur.b 
se.m.1n1 l 

U c PROF' f•S'IJII,R O,\ Sll VA VJR(J()Ll-.;0 · f'u.-.o TXIIICO t!c 
.O.,:J ~od MEd•Cl ln1c~ra<Jo c:m ln"nrm:'lt l<'l 

tAcTto, por paf!c du \':tnd!d3tO, de a::c•tJr as cond1c;:óes C.llta~I«Jd:lS HXO .
1 

Ct ,01~ICO ncs1e fdnal c seu.c; 3ne.xos, para o Pnx.·e:sc;o Se:Jeu,•o Sunplificudo, nl o 
poden<!o alegar, sob qualquer pretexto, o descunh«•mento destas I !nformo,õn c C'omtnl~~o . . 
d1sposações, p3fa qualquer fim em dirt1to admitido • Ser gf'3duodo ou tccnu!ogo no curso de lnr~wmaltca, S1s:cmas de 

11 3 Se~ d<sclamficado •umon•mente, sem prejullo de - ln.fn~~o, Redes ':' Computado,.., Engenharia c!a Cu"l'uuç~o. 
eventuais c;ançõc.s de caritcr pen:tl, qualquer cand•d:uo, se compronda C•~nc1a da C~mputaç..o. Procc:ssamc~no ee. O~dos; 
falsa&de ou ine.ut:dlu à:t prova documcnbl apreJCruada e, aiTKb. <~~e. - Nl_o_ pos.sun vlr.culo com o scrv1ço pubhc:o (federal, estadual ou 
•nstado • fazt-lo. de n!o con-.>ro•·ar a ex•tit!o de suas dcclara-;i\es. ITI'Jr.tclpol), . . 

11 4. Os cond1datos con<ralados obedccelio ao que esti - Ter dJSponlbliid>de de assumir contr:ato de 40 (quarm~<~) hor>s 
disposto nu Lti n• 0949 de 23 te dezenil<o de 2005 que dispõe sobre semanal 
as noTn\lS de funtronamt:nto de Sistema E.st:u.lu01l de Educa~o. 
ree<trutun o úrupo Magistirio do Quadro de Pessoal do üovcno do 
Estodo do Amapi e organiza o Plano de Cargos, Cam:iras e Salários 
dos Pror,..ionois d• educaÇlo bi;ica do Poder Ex~tivo Estadual. 

l i S A classificoção no Processo Seletivo Simplificado nilo 
assegun11i ao candttbtn direito subjeth·o de: contnltaçlo, nus :apcna.~ n 
expectatiVa de ~cr admi1ido, observ:.da 3 ordem classificatória, ficando 
a admiss~n condicionada i ohservSnc1a das d1spmiçõcs lcga1s 
peninentes e, sobtetudo. ao predominante intc:~sc da Administração 
Pi1blica. 

I! A t de i11<<ira responsabilidade do condidato o 
acor~hamento da pubBu~~n de todos os atos e comuntCadus 
rcferenres a este Proctsc;o Seletivo Simplificado. 

I I . 7. <h c:~~o.s omissos sc~n dirimido~ pda ComiWo do 
Processo Seletivo Sn~lificodo. 

Albenrna Guetlcs cb ~1h·a 
SectetAria AdJunl.!l de Polilacas de Edu::.ç5o 

Oo:rn:to ~ 342912008 

EDITAL N'. OOln009. St:ED 

-"-~EXOI 

1- 0ASVAGAS 

CSCOLA ESTAOI IAL PROP. GABRIEl. AlMEIDA CAFÉ 

EIXO TECNOLÓGICO: lnfornlólç~o c Comunicaç1o ü«t.ao e 
Neg6cio 
QUANTI0AlJ5 DE VAGAS: dois pmfessores de 40 h, sen~o um para 
cada eixo. 
DISCIPLINAS: 
fnfO<TnO<ic• Aplicada I 
lnfurmática Aplicada 11 
lnfomtát•ca Aplicada 111 
Estigio Supcr.oisionado 
Admioic;:tra.çlo de l)csso:al 

F..SCOI.A ESfAOUAL PROF•. ESTHER DA SILV,\ V!RGOUNO 

EIXO I'Ec:NOLÓGICO· lnfonnaçlo c Comunicaçl o 
QUANTIOADE DE V,IGAS: S professores do 40 h 
DISCIPLINAS: 
lntmduçlo i Informática< S1i0<ma.< Operacionais 
lnst1laç!o, Cunfigunçlo e GctenciaiTICf'IIO de: ll:.rdware c Son14"3re 
Jnuoduçlo de 1\tendimcntu c Suporte 10 Usuário 
Opcr.~çlo e Manu11enç~o ~< C<>n..,utadores 
U\gica de Program:.çio 
Sistemas 0peraCIIIIlllis de Redes I 
Sistema.< Operaci01111S de Redes 11 
Fund:amcntos e Ttcnicn.s: de Redes cJ e: Computador~ 
Tecnologia c Linguogem para Dânco de Dados 
Hcnica.< de Programaçlu I 
Têcnic.s de 1' rogr~maç3o 11 

r,SCOI.A ESTADUAL PKOI'". MARIA CARMELITA 00 CARMO 

EIXOS TECNOLÓ<JICOS: Gestlo < Ncgó.:ios 
lnfonnaçlo e Comunicaçio 

QUANTIDADE DE VAGAS: trls de 40 h <dOIS de 20 h 
DISCIPLINAS: 
Or&aniuç!o de En..,rcsas e Modelos de: f'ot>l!o 
Economia, Mereado e T<cnica de Negoc1açlo 
Marlc<tmg Esu~~ako < Marketiog de Serviços 
Segurança no Trobolho 
Recursos Uumanos 
rnxJutos, MArcas, CustOJ e E.li:tnquc 
MnvinYntaçto. All1'l:1Zen.amento t Logistica Apl1cada 
Pcsqu1sa de Mercado e Estrattcia de C.:omunicaç-lo em Vq ,das 

E. E. PRO~~ MARIA CARMELITA DO CARt-10. Curso Hcnico de: 
1\lvel M<dio Integrado em Vendas 

EIXO TECNOLÓGICO: 
I Gcstlo c Negócio 
• Ser gr:ad~o em Engenharia ou Arquitcturil, ucre:scido de curso de 
cspecioliuçllo na Árc:a l.le: Segurança no Tr:balho c ter registro no 
CREA/i\P; 
• Ser sraduado em AdministraçJn: 
- Nio pU$-Suir vinculo corn o seMço público ((ederal, cstat.lual ou 
municipnl). 
• Ter d1Spon1b11nJatJe. de assumir contrato de 40 (quarenb) ou 20h 
Mras scmamal 

2 lnfurmaç!o < Comun~caçlo 
· Ser graduado (lla<h:trel nu Tecnólogo) em lnfomJáuca 

l - DOS CRITtRIOS PARA 1'0''TliA('ÀO: 

('RITÊRKJS PO,'ll!AÇ AÕ 'JiõNT 
POR ITEM VAÇÀ 

o 
MÁ XI 
MA 

Diploma de Dach:Jrel ou 
Tecnóloao. oo eixo tecnológic~ em 

2,0 2,0 

~e coocoJTe no Processo Seletivo. 
CMificado <le concluslo de curs:o 
de Pós-Graduaçlo, em nivel de 
Espcci>lizaÇlo, <:<1m c:~_rga honiriu 1.0 1.0 

r--.-~ -minimll de 360 hnns, na 6rea a -~ 

que concorTC no Processo Seletivo. 
Ccniflcado ou /\<estado de CurSo 
de Fonnaçlo Pedagógica com 1,0 1,0 
h:Jh ilitaç.lo na '"" em que 

~:.. .. 
Documento contprobat6rin -

de 
panicipaçJo em cursos de 2,0 2,0 
Capacitaç.tD~rurma~ Continuada 
de Edueaçlo Prof.,sional Tecmca 
(com 20 40eiou 11<)11). 
E.,periênc1a de Oocbtcia em curso 2,0 2.0 
k cnicn Subscqocnte e/ou MCdln 
lnJqrlldo a EP1 . 
P:midr»Çio eM (;rros cursos na Ser lo auibuloo 
6ru de formaç•o ou na afim· 0.20 ponlos ,., 

ead.> parric1pa 2,0 
çeo, ocndo com 
pollldo até I ( 
partiClp3.çMS 

para este erirtno 
rou.liundo 

.. assim, 02[>0ntos. 
TOTAL MAXIMO DE PONTOS r-w,o 

Gahme<< da Sccretãna, M""'pá-AP, 12 de ;anmo de 2()()'). 

' Alber<ina cd" tlo Silv> 
SecretAria Adju ta de Poll<icas de Educaçno 

Oecre< N' J429/200R 

EDITAL N'. 00112009- SEED 

ANEXO li 

r ORTARIA N'. n1nnno 

11 Secretária Adjunta de Politicas de Educação - usando dos 
atribuiçO<< que lhe slo confcndos pelo O«tetn n' 3429 de 28 de 
ourubro de 2008 e, tendo em v;na 1 r.eces.co1dade de: proft:SSOrcs p:1r.1 
dcsenvol\'enm suas atividades profissionais ruu Esc.ol:u F.sudu.215: 
Prof<$$01 (iabnel Aln-c1da Caft; Professoro Esth<r da Silva Virgolino 
c Prof~uora ~bria CamlCina do Carmo. nas disciplinas 
profiss1onal1.L.1ntes dOJ cursos téemcos de nlvcl mêd1o antcgrado i 
e:ducaç.io omfi5-.~iron~l ; 



RESOLVI:: 
Arr. I' • Con<tltolr Comlulo Rtsponsi•·el ptla cfetlvaçlo 

do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PRO\'NENTO 
TEMPOKÁIUO DE VAG.~S DL PROHiSSOR (DE N!VEL 
SUPERIOR) PARA CURSO TÉCNICO DE NfVFL MÉDIO 
INTEGRADO. \4EDIA'\TE CO\'TR.~TO ~O!'vllNISTRA"f!VO DA 
SECRETARIA DI] I!STAOO D.~ EDUCt\ÇAO DO A>,!APA 

COMPO'IF''TES DA C0~1 lSSÃO: 
- Agnal~o ftguctra do Rncho Silv•- NEPJCEBEP.'SEED 
• Dina dn I J>nmen<o Melo Gc1cdcs NE.WCEBEPISEED 
• Ângel• >,13113 da U.z de Mato~ CFBEPtSHll 
- Manoc: Anton1o da Costa Ptn ~o - E.E Pror Es1h~r da ~•h-a 
Virgo!ino 
. Ra1mundo Non:uo Pereu:~~ Br~go F f.. Prof Maria Canr:cllla do 
Comr.o 
• ú.hl é1:1 da Conee1ç!o dn.~ Pas~ns Sa:nqoc - E. l:. Uabrrd Aln1e1ôa 
C oi< 

An. 2'- A n:fc:ri<la fnm1s~ào 'ieró pres1d1dn pelo pn meiro 
Art 3' - Os Cil~O\ 01""11(~< c1n Yroces!'o SelctJVO 20091SEED 

se• 1io rcsoh·1dos pcl3 Com'-"'l;• que: preside o concurso 
Oê-:=e r.ênci3. Puh:tcp.~c-se e CUr.'IQf~·Se 
Uahmcte da Secret:lroJ, Moeapi·AP, 12 de Janetro do 2009 

Jw 
Alberii'H 1Jcc!~ do Silva 

Sct;rc::.&r1;, AdJu. c\e Pol:tic~ de Educaç~o 
Decre<• N' 3429:2008 

EOI;rAL 'i'.OOI/2009-SEED 

A.'it:XOIII 

(~!ODlLO DF OECl..t,RAC,:AO DE QUE NÃO POSSt:l 
\ it>CULO C'O\f O SERVIÇO PLBLICO (ESTADUAl, 

MUN ICIPAL E FEDERAL) 

DECLARAÇÃO 

Eu 

porta~or da RG n' _ ----· CPF n' _ 
res dcnle na -----• munoclpto de 

, Estado do Amapá, det;jaro, para fins de 

conlrataç~o jUnto ao Governo do Estado do Amapá e de ac01do 

com o quo prevê o Edital 001.'2009- SEEf>. em seu llem 3.5 

dos Requisitos para Parocipar do Processo Selebvo. que nao 

possuo vinculo empregaFclo com o Serviço Público 

(Muniopa, Estadua• ou Fe:!eral), e5tando d sponlve: para atuar 

como profc.ssor na< turmas do Enstno 'léd o ontegrado à 

Educaç.ao Prof.SSI(Jnal de Nível Técnoco, na lnsblu•çáo de 

Enstno para a Qua 101 des•gnado. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Assessoroa TécntC3. que se m~~nofestoo favorolvel ao pleno. em 

10.02.08. entrt!Jnto, dete<:tou-se a ausencia de comprovantes de 

habilitaçOes, ompressos e outros, o qut fot solicuodos é esoolo. c 

encominhado a este Conselho ent 24 I C.2008. 

o PrOCC$50 em reftrencta ro. cneammhado a Câmara de: 

Educaçlo I:Jbtcl e coube a csrc Cons1.lhcuo a anah~ c: cma~;l.u do 

presente t'artccr . 

scnc. 

docente, 

O... peças que compilem o Processo dcsl3camos 

• O ficto '.Oittltandn aul•n,uçllQ de funcionamento: 

• Estatuto d11. :vtdntcncdora, 

-CNPJ. 

- Compro\-&RIC de nrnrmedJ\IC: dn lmlwd 

. fito de (lli!Ç~n. 

- Plano dt ln1plrmt~~~n. 

. Regtmtnto l:'scol111. 

• Aro de nomcaçlo da Dorctora Escolar, 

• Ato de nome~lln da Sccret!na Esootar 

.. Matu;c. Curncu1ar do rns·no fund.tmcntal de 5' o s• 

.. Rclaçlo nomínal do corpo tt,n•\::0, adminis1rauvo c 

.. Modelos de 1mpressos, 

. Rclaçlo de equo~amen~>< dodoluoo·pcdagógocas 

11 ·ANÁLJSt:: 

Esta anillsc. <Sti as..entuda nn documcntaçlo do Centro 

Educacional, nos contatos com pc.sso&S da admm1stração es~o::~r e 

vcrificoçlo " miO<·o • por pane deste Conselhwo 

O Centro Educacoopal l\'o"'u Seohuro de Nazart t uma 

lnstlluiçlo Q\Jf VISI a promover t:ducaç3o Rés1C0 nos nh·e•s da 

F.ducaçao Infanto! • Ensono Fund•mentnl e com Educ3çAo de 

JO't'cns c Adultos C1A Tem caratcr comunll~IIO, ~~m lín' 

lucrati\'OS1 mMUdo pela Assoculçâo Cumumlin a Nova Llbctdadr: 

do Cachocorinhll, a qual sempre lll<e> sustcntaçAo fon•nceor• 

atra\ICs de corwtn.OIS tom m~tltUiçnl."3. pUbhcas e pnvadru 

A Escola 1n1C10U SUa) ai.J.,.td.;dc:~ com a Educaçl., 

Infantil c I lmplenteçlo gtadauva do rnsmo f-undamcnlal Jc J• .. 

4' scne e a mod•hclade de Educ..,au ~t Jo\eiU c Adultos. I" • ~ 

<l>pas automadas pelo rarec:cr n' OI 3.'03-CEE,Ar d< 18 06 200.l. 

A Comumdad..: do Cachoe:r .nha earactcnz.a·K" cnmo 

unl: rec110 de dJficll ate)~. en1 fl.n~AJ da cxut:n~1a de r1o.~. 

tgarapts e terras nlo conunuadas, 'gctnndo um certo tsollmento de 

aproxm1adamcnle IJO fomiloas rtSÍd<nte> n«> lot3/odadcs 

ClrCtJn\1'11Jnh8.1 Em funç.&o dC$Sa situaçAo, somente .se;o dos alunos 

(em nl~dta) matnculados no centro Educactonal moram nns 

pruxlmJd;.~dcs 

Macapá-Ap, __ de-----de 2009. O b11xo poder oquisol•vo da cumunidnde cuja 

-----AôSINATURA 

CO'iSFIIIO I:.SlAOLAL 01:: I::Ol C:,\ÇÃO 
C'.~ \IARA DF EDl'CAÇÁO llÁSICA 

~RO<.P;so .... 1~1.0~-cu .\P 
l'ARF<.t:lt :'-',02'1 OS-Cr.t:t-\P 

I· HISIURI(O: 

Al'TORJ7.A O FL~CIO.,Mtf.II[IO 00 
fNSI.'iO FL:"iDA\Il'i fAL • 5' A S' 
~f'R!E. Ml'HSTRADO 'lO C['iTRO 
F.Dl'CACIONAL NOSSA SE'-IIOR~ 
DF N \7.AR(. NO ML'NJCIPIO DF 
S~'IHt>.\, nUDA'IDO ESTliOO!. 
RI':AIIZAOOS. 

O Centro hluca~.:~onu1 Nos~a Senhcra de ~at.are C)ta 

Joc:tb.sdo Jlll DI\IUh\ da Ilha de s~ntMH\., fazendo frente p.ua fi; RIU 

\ 1l6 !\lw:t, n..1 Munn .. tft!O tlt S:m1on:t, Estldo da Arr.3pa. Por mcm 

sobrcvovfncia advtm das atovtdades de pesca, coço, e<troçAo de 

açai • a ogncultura de sub!lstfncoa, e.i~t a efetovaçilo de poloucas 

publicas tnrus cl'nsistt:ntcs par;.~ u "&tcndtmento 1\s nect)Sidlld~~ 

dcrccrodas. daJ porque a rscnla ~:tmta com Con\·tmo fumado ~'m 

1:1 Governo do Estl\do do Am:tr~. ulri'<C'S da SEED, que i.la itpolfl 

financeoro par• a manulcn1:1o da Unubdc Escolar 

~· iJca c!3 rduca~r.o. ~ C\'l~nte que a f4;t3 tk umd 

l!mdad~ 8colar dJ rc:Jc pubhca (es1adua ou mumupal) moll'<oo a 

101~>tal•\·a da comuntdade, por meto da /\SSO.:I&yto Comumrâna 

\;ova Líbcrdode d) Cachoeonnha. a tnar o Cenlrn Edue«oon:tl 

Noss• ~cnhor• de :-azA!é, no dt• Oti 06 2002, com ObJ<It>O d< 

atender ft comundadc lvcal, com l.ln3 educaç~ de qualidade. 

1gualit6na e VOltada rara O di."SCn'<OJvímcntO mte:;raJ dos 

educandos 

Em novcmhro de 2007, foi soltcund> au toriuç!o de 

funcionanocnto a <Stc Conselho p•ro lmplanloçAo do Ensino 

Fundamento! de s· a 8' SI!IIC, Obj<lll do presente pmcer, IOUitO 

embora o Centro tc:nha mtciado cssn oth tdade em 2001 Nu 

entanto, \omentc em outubro de 2008, as pcndêncoas de 

thlCumentaçno foram s~t.nadas. c p.;rmiliram a cmis.sao dest( 

Parecer 

OI • t nstalaç6u H>i<&J! 

d~ \UJ tnttdldc m;mter'lciiflra. a AsS!XtRÇiio Comunttdna N.J\'3 O Cenrro Edu,ac.onal furuaona em prédto j)rópno., 

L•bcttbJc 4.1o r ... ~,hoc:umh:t no ~60. na Ilha de Santana· m."icri~u no t:l'tblruld.> totJlmcnlc em" mndeira \s 1n.~taJa~'e~ e!étn..:.as c: 

tada.<tro NJc.On31 ~e Pessoa Juridoca sob o n' 02 138 68~'0001 · san.t"''"' e•tDn em bom estado de co•sernç:lo üt~ em r.,, de 

\ g, dt:t2.it• se a o te cgrt{:K'I Con~dho Est.idual de Educação ~.-cn,tu~ao um:a &tea coberu oo lado do Ccntw, que ~,.....;r .i para 35 

requerendo Autonza;ll) c!c FW1c1onamen1o d11 fr:sino Fun<1an1enral allv1dades de re,reaçtlo ~ rcunaOes educack>r~u ~ cooaunuár'a.s 

df ~~ 3 I' S~ne, por 1\\C 0 do •JfiCIO n• OOS em 06 ~ :UWtmbrQ de 

2007 

Nesre Con~clho . .a dc>cumcnlaÇâ\.1 que cons111u1 o 

Pro .. ~~) n• H7J07-Ct:l:.. ro. devidamente nnalis Hli"l r ... lll 
S:lla Je Dircçdo, 

Sccrctana. 

Solo dr>S Professores. 

C001den3Çllo Pedagogo ta, 

Salas 4c aulo. 

Cminh•. 

RefcotOno: 

Dt~uoc 

Passard a!Com:dor 

02 ·Piann de lmplanraçAo: 
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O Plano de lmllh\flta~o p1'1ula·:.c: na I eg1sl.:tçf1o 

Educac1onal .. ·tgeruc ('tmttm rusllficnltva. ObJCl l \'~. dc:r;.~lh;lmcnro 

dos 111\CIS e mn(Jotl•ll.ldt ' de tll\1nu ofr.:rt.tdu~; c a.\\tm C\flrt!l'iü ·a 

CIIOÇ'ih' t.h' O.·uthl fducn.::ron.ll N>Jha St.:nhnra Jc N.mut \C'n< 

propore: tonas ~• ttfcnd1mcnlo ft uma cllentda c;Onslltucd;i de ..::r •anç.as, 

ad;Jic.s~nto. c adullos. p())Sibllu..n tlu o destmo.vuncnlll 

tntclc,tuJI, poHuco e moral do 1ndcviduo- A 1mplan1açàu dc)t.f 

escola abrru eomtnhos para a conitruçlo de: uma comumdadc mac' 

participallv:~_ vohad:. ao mH:ilimenlo SOCial, democrãtrco c 

educ:lctontl clt SCU5 descendente~ 

OJ Prop<t>ta Prda~ógica : 

o prOJClO lnstltu~ron::tl Escolar rol elaborado de: fvrmn 

txeqOivcl c em total conson:tncra com os il':pectos lcgars 

pertontntcs. conto dO\ na Leo 9J94/96, nos Parecere:; n' I S/98-

CNEICEll. 04'98-CNFJCF.B <nos Rtsoluç<lcs n' 0319&-CNFJCEB 

c 08JI02.Ctr:JAP A Propo.tn Pedagógoea pnonl.1 os Mpeclos 

formativos do aluno. dando condições de am(l l1ar e c:onsrrutr OO'tO> 

conhcctmemos o parttr da mh .. "Taç~o tnlrt o SUJearo e o meu> 

nmb•c:ntc 1\ filosofa a da I :s~o:nl01 C\t.t Yoltodn para o pensar cnllc:o

conStnlllVt ~ta ~1nd1.: ,~. Ydlont.t •• npcu~ncaa fa.zcn!.l\1 ~\Htl que: 'S 

alunos se tnmem agcn1c' do seu prôprto saber 

O.; \hrnz turritul• r: 

1\ \~atriz Cumculat P'fl (') rn)tnO fur:damcntaJ c 

composta por componcnt~ CUfl'ltuh•rcsiJ:t Rase Nactonr~l Comum. 

complc:ment3d3 pela Pan: Oit.Cf1tficaJa. obedecendo pl~nallltntc !.l 

que d"pOe a Lct de Dm:lnl.:s c OJ.<tl da Educaçlo Lo o 939~ '9b e a 

Re.oluçDo n' 083/02.C[FJAP 

lntino. undamcnrtl • .s·. s· sfrie 

Duc National Comum: Longua Portu~uesa. 

Matcmálaca, C•êncías. Ht\IÓJia. GeografiD, l:ducaçau F1s1ca, 

cducaçio Rehgo.;sn e Arles. 

Paru Oivusincilt.la: l.lngua F.stnmgetra t: Oficmas de 

Trahalho (PrOJetos). 

C111:1 ltortrla: SJJ hora.< 

Duas Leuvos anu"~ 200 

DliS I ((1\IOS St'n13.nil1S. os t.hJ..\ 

Semana.~ I .ctiVM ,.0 

r>ura;:.lJ dC\ P\.~õ-ju~o aul:a SO mululo'i 

ColtndAno E><olar · 

Fot elnboudo dL arc,..Jo ~.:o:n o dtsposr<'l n!l kc:~h.;,J- 1 "l' 

0-'0:9~-CEE. •\P o Ctii11J lunnvn3 n•• 1• c 2' tt;rnt.'S, l hb:"lg..J. 

qJro'C:antadan~en.l.,::. 300 (trctcnhJ\ alunos) 

05 S11temAtlca dt A ullarAo: 

A 3\'J.ll~çO.o do rendtmcnto do aluno ser! continua, 

progrcss1va c. cumul;uivn. pre '<'alecendc os aspcctfh qualitnr ivos 

sobre ao quMhLativos. A fTeqO~ncta mlntrna par3 3t'ro"nçno 

obedece ""' d"positovo' dn I co n· 9394196 O regiStro dos 

rc:.ultados das 8\·altaçõcs 'Cfâ buncstra.l, sendo que o tumcslrc vale 

10 pont~ O pcrcenrunl mlnm1o J'llr4 aprova~:1o do aluno sera GOO./c. 

do r o tal dt pomos cumulsuvos dos quatro~ brm~Hes que: somam 40 

rontns A esc('Jin d1spón1brh.z31ã •·' JJu:10 qrc n.'\o alcançar esse 

perte;!ual. rtcupcraç11> b•mestral c fin!~l , as qua!~ urlo pianCJ3da~ 
pelo~ proft»Orcç .wb a tourdcnaç:lo d1 supc"·uto p..:da.góg1r;a 

Apó> os esrud<>s dt r~u~ra~!o b11nestral hJvm revos~., 

Je no: as do ahmo. ptt\ lllcctnd~J 3 r.t31or n1lla 'fUC (' alunc- Obi!\'Cr 

nv' proc-cdurcnl, s nv;;tlUH!\'M 

,\ ~ .'rerr..'lliC8 ~c o\t,.tJ·a\.lu t- a mc"rna C!plu:11d.1 no 

~IStc:m:t LsUdu:tl de .. ~ncaçlo, 1!\Ctto o per~.cnlua! mm•mr· rard 

aprt.J\aç.lo 



06 - Corpo Docente, Hcnl<o t Admlnlstra ti•o: 

O corpo técnico e administrnt ivo é composto por· 

O I Diretora; 

O I Sccreull ia, 

O I Coordenadora Pedagógica. 

O corpo duccnle é composlo por 

08 Professores 

Todos devidamente haiu htados de I\COrdo com a 

legislação educacional vigente, conforme comprovAn tes anexados 

! ao Processo A Dirttorn cstá cursando o nível Supenor em 
Bacharel em Filosofia. possu1 perfil de liderança c domln1o dc 

gestão. 

07 • Stcrttlril 1-i:scolar : 

A Secrc1aria Escolar do Centro Educac•onal Nossa 

Senhora de Nazaré funciona em luinr adequado. possuindo 

arquivos <k aço devidamente organizados por ano e série, em 

ordem cronológica c alfabética. garantindo sua runcionaHdade. 

a. - Regimento Escolar: 

O Regimento Escolar define com clartza a Organi2ilç.ào 

do Cent ro Educacional Nossa Senhora de Naza r~ da Ilha de 

Sillllana_ como tamb~ dos Objetivos Específicos e dn Eslrutur• de 

Ensino. viabilizando o processo educat ivo fundamentado no 

principio da participaç!o da famll ia e da comuntdadc. e est<i de 

acordo com o que preceitua a Conslituição Fcdeml/88, Lei n' 

9394196 - Lei de Dirctri>es e Bases da Educaç!o - LDB; e Lei n' 

8069190 - Estatuto da Criança c do Adolescente; c Resotuçocs 

emanadas do Conselho EstiUlual de Educaçao-CEEIAP 

b. - Acervo BibllogrAfico c Mat<rial Did,li<o: 

O Centro possui um occrvo bibliogrãfico que atende ao 

disposto no art. 6', inciso XII, da Rcsoluçao n• 138100-CEEIAP, 

satisfaundo as necessidades da comunidade escolsr. Outros 

recurws didáticos s:lo ut ilitados no processo ensino·aprendizagc:m. 

dentre os quais: retroprojctor, vldco. lclcvisâo, computador que 

oferccem acesso a informações atualizadas. 

111 - VOTO DO llEI..A TOR: 

Diante do exposto. c considerando que a documentação 

ora analisada está de acordo com a Legislaçõo vi geme. CSic Relator 

é de piU'tCet favorável à concessão do Ato AutOCÍ7..õUivo de 

Funcionamento do Ensino Fundamental de S' a s• série. pkitcado 

pelo Centro Educacionol Nossa Senhor• d< Nazarc. 

A presente Autorizaçao de Funcionamento terá validade 

de 02 (dois) anos. A lns! iluiçao deverã providenciar o processo de 

Reconhtcimcnto de acordo com as normas c prazos, contidos na 

Resoluç!o n• 138100-CEE·AP. 

Ê o nosso Parecer. 

Ma<apá - AP. 26 de novembro de 2008. 

Rui Scba.niJ.o Cru'l MoratJ 
·Relator -

IV- DECISÃO DA CÂ MARA: 

A Cam;ua de Educaçao Bàsica aprova este Parecer em 

conformidade com o voto do Relator. 

Mae8p6. sala de reuniOes de Cllmara •pror. Re inaldo 

Mauricio Goubcrt Damasceno', em OS de deztmbro de 2008. 

M11ria Madalena de Moura Mendonça 

Moria Vitória da Costa Chagas 

Maria Luzia Santos do 1"->rnes 

Rui Sebastião Cruz Moraes 

V . DECISÃO DO PLEN.\IUO: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

O Conselho Es1adual de Educaçao, em sessão plena, 

realizada nesta dota, deCidiu acompanhar o voto da Câmara de 

Edueaçlo Básica. no:s termos do voto do Rel:l tor advertindo a 

Un1datJe Escolar dt Ensino pelo n~o cumpnmtnto do pra:t-"'' para a 

Renovação da ln.st inuç:Go de acordo eom que prc~ci1ur1 a Rcsoluçl'lo 

I 38100-CEEIAP. 

Macapá, s.1Ja de reun1oes plenárias. "Prof Mâno 

Qui ri no da Silva" em I O de dezembro de 2008. 

AI miro Alves de Abreu 

Benodtta Rocha Colare.• 

Célia Lúcia de Oliveira Coutmho 

Concciçao Cnrrea Medeiros 

Elcy Vales Araújo Carvalho 

Eclemilda MaciaJ Silva 

Heloisa Helena Figueiredo Perciro 

lvanci Magno de Oliveira 

Mnria Ncuc1 Góes de Lima 

Rcdmilson Anselmo Nobre 

Ru• Sebastiao Cruz Morae> 

Valda Vilhcn.a Pcreirn 

Zuila de Carvalho Flexa 

CONSF.LIIO EST AOIIAL 01: F.DUCAÇÀ0 
CÂMARA DF. EDliCAÇÃ.O BÁSté A 

PROCF.SSO N' 1191116-ClE/AP 
PAJIEC:t:R r.~ 011-.ctt:/AP 

RECONHECE O t.NSINO PUSDAMENTAL Dt 1• A 4• 

StaU: E EDUCAÇÃO INFAJ<llL MINISTllADOS PELO 
t.:ENJllO EDUC ACIONAL MENINO JISUS. ~\1 

SANTANAJ.\P,I: VALIDA OS f.Sl\IDOS lU:Al..I7AJ)()S 

1 - HISTÓIU(;O 

Atl':!ivt$ do Oficio n• 01412006 - dõatado de 20 de ourubro 

de 2~. 1 dircçJo do Cenw Educactonol Menino Jesus encanunhou a 

este Cumclho documentaçllo visando o Reconhecimento dn Ensino 

r unc:tamental de: ,. a • • sirie., ministrado pm aquela lnsl ltuiçto de 

Ensino, devidamente auturizadu pe:ln Parc:cc:r n" 01 11200S..CEFJAP, de 

09 de maio de 2005. 

T...nsfonnado em Processo sob o n• 129i2006-CEEIAP, o 

c.tUõil foi encaminhado pelo oficio n• 013107-cEE'AP. ao titular da 

Secretaria de Estado da Educ.açlo, so\icitondn kclatório de 

Venficaçl o do Núcleo de lnspeçlo e Organi.r;açlo llicoiM 

NIOEISEED. Anali~do pelos T~cn~ Arkte de MatM Menezes da 

Rocha e Maria do <.:anno da Silv• Pereiru, após VI SICI ;n /i)(;() c a 

constataÇJo de qut as insuleçõe:s fistcas c e documc:ntaçlo da Escola 

estio em eon.son.S.ne-ia com a lcgislaçlo educacional. opin.anm 

l~vorá.vrl ao plei10 em 09 de novembro !.!e 2007. 

Retom;andn a esle 0rglo. em OS de janeiro de 200JI, foi 

e ne2minhado pela Chcfu de Cabinc1c Wandi,..lva da CO$Ia Ch.ag.u 

dM Santos • C.imara de Educaço\o Bá.~ica..Ct:J;:.'AP, <.:m razao dos 

autoo pnx:essuai.!i e~arem de acordo com w dispositivos lcc,llis 

penincnlt.-""S. Enlrctanto, detectamos a ausênt..ia de comprovamcs de 

habiht~lo ~ algun~ docentes. Solici tadO$ A F.s.cola. os documentos 

foram cna.rnmhados u este Con'5Cihoem 09 10 200M 

- Oficio n• O W2006-CI:M J; 

- f'\rujcto de Criaç-)0 do CenffO Educac1onal, 

- Regimento lnstJtuclontl. 

- estatuto Social , 

- Regimentn Escolar. 

- Componcnlc C'urricul"' do CcMJ. 

- J'onana n• 00!, 002,003 • 04/llR/2003, 

- Marriz Cutricu1.v da Educaçlo tnfil.nhl, 

- Matn7 Cumc:ular do Ensino FW'Idamcnlal 1• a 4• stnc, 

• Reloçao de hvros Infantis e do F.ns~no t-'undamenca.l. 

- Rc::ltao ~Material Pefl"l'\l.nCrtlc: 
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• Rcloçlo do Quadro Docenle; 

• Parãn-..etrn de Tunna.s c numero de alunos por Prore..~~or. 

• Direuiz e Mcw para o Corpo Doctnte. 

• t:lllcn!.IAsio r:.soolu 2006 - Edue3Çi!o Jnfanul, 

• Rc:.:oluçau n•024l(l6-<.;rF"J AP, 

·()fiem n• 178JUó-t"1::.EIAP. 

• f'atcndl\oo do Ensmo Fu nd."tmCnt:a\ t• A 4 " scn~ 1006. 

·lmpress(l';: (fichns, dcc lara(.ó<.'S. lt'":S$Glvlt.) hoh:uns.t"'c 1 

- f'r~ch> lloln'"u l)a.Ja.J~Co do Ct-:t-.u, 

- r"rOJclo C...antc1m lnfanhl; 

- PrnJClt) Cantinho da Leitura t" I.Ja Escnta· 

• Ccr111lcad~ c Ate-stados. 

· CNPJ n° 05.817.9ó71000t -h, 

· Fie~ e de tnscnçAo do \:ontnbuin1e - FIC/SF.FAVA.P. 

• F1chn de lnsc.riçlo e Atws1izaçlo Cad.l.\trnl - f iAC. 

- Ccrtidlo <;.anorial de Retpslro da Fundaçlo, Eleiç!o c 

Posse e o Estatuto do Centm F.ducac.ioo~l Mt:mno,Jesus: 

- OOcto n• OOIJOJ.(;EMJ; 

• Edttal de Convocaçilo de 22/ll712003; 

- EstalUIO SocbJ do CEMJ, 

· Ato de Fundação do CEMJ: 

- Alvarts de Vistoria.'>: 

- Certificado de Reg1mtnto do Cons(lho Municipal dos 

Direitos da Criat1ça e do Adolescente - CMOCI\: 

· Atestado de Funcion:unenao Conselho Murucipa.J dt 

ASSISilllCJI Soctal, 

• 1\tescado de C~utro - Coo~elhn Mun1c1psl tl.c 

/\!!Sistblc•o Socu\1. 

• Lu:ença de Funcinrwncnro da v,,,llnç,~ Satutária . 

- Tau 2006 de Fascahzaçiu e Lictnça Muotc•pal. 

· l..e• n• 74812006-PMS (f.nndadc d< Uultdade Publi<o). 

· l i fotos dia&ntrTUidas em cumputadnr do educMdino, 

· Oficto n• 395iUS-<:EElAP; 

-Ofic•o n' O I S/2006-CF.MJ, de 23 de oo•embru de 2006, 

·Parecer n• 01 112005-CF.F/AP; 

·Oficio n'01311l7-CF.EIAI'; 

- Relatório de Vcrificaçio Escolaz - 0101-; - 09 I 1.2007; 

• Otlc1o n' 0220112008-DIOF/COI::N/SEED - 25.05.2008. 

li - ANÁLISE: 

O Cf.NTRO EDUCACIONAl. Mr.NJNO JESUS -

c r.r.u f"oi Cfiado em OI de I&MIO de 2003, J)lfa ateOOcr alunos da 

Educaçiio tits1c.a nos nh·ci.s Gb Educaçlo Jnfan11! c Jo Enstno 

Fundamental de J• a 4 .. série. É mantido pela firma Cenlro 

Educ.acional Menmo Jesus, pessoa jlll"ldiea de d1re1to pn ,a.Jo, sem 

fins lucrativos, devidamente inscrita no Cadastto NKional de Pt.s5oas 

Juridica.s com o n• 0.511796710001-&4. fW"ICiona em sWc locatl;, na 

Tr.t\'CS.U Calc;oene. n• 92 - Rairro Área ronuá.ria - S&ntma • Eslado 

da Amapá 

O Cenrro teve seu funcionmltntn Autonzado pelo Pafectr 

n• OllnOOS-CEFJAr. o Regimentn. A Sistcmáuca de Avo~~.liaçâo c a 

M•triz Curricul•r s1o próprim Seu ~jclo r olillco Pcdagl'lgieo estâ 

sendo executado d<>de o ano de 2003. 

O Centro EducacionaJ Men1no Jesus tumou-se de 1.11\Kfade 

pUbliC3 em 17 de outubro de 2006, atravts da l.ei Munietpal n• 

748.12006-PMS 

I -INSTALAÇ0ES FiSJC'.AS: 

1\ Escola. possui 06 (seis) sala.\ de aula. mas somente 03 

(tcts) estio func.ionando em funçlo da reforma, Cxisle. ula para a 

Uirctona, Supe:r"\'iJin e Oncntaçlo. Sec~taria. BíhliNeca., Coz.mha, 

Depósito e uma irea coberta onde pmvlfionamente os probsorcs 

também !.t rcimern, poq a sala dos l'lrofcssores e:stà em rTfonn:a, a 

escola possui 06 (seis) hooheirotcm bom estadn de funcionamento. 

O espaço fi sico oni.Je fu11ciooa o Ctntro é um pridío 

alugado, em ah't'nari&, illpresentando uma boe conservaçiio 

A5 in!Lilaçô~ elttncas. h1dráulicas e samtirias csrJo em 

boQ.s wndiçOes de uso. 

Quanto aos rccu~os mater1a1s uiJliZJKios pela F.sc-ola, 

espcc•almc.nte M rcrmanalles. alguns for.un furtados na ocas1ào Lle. 03 

(tm:) as:saltm que o Centro sofreu. 1nciLWve o lJvtO de AUI c outras 

documtfltaçOes tambem foram roub&das. 

Através de recursos próprios c de doaçOCs. a C$Cola VIJ 

sendo equ1peda e atuafitada em suas escntu nlÇÕes Em çonscq~ncia 

l.ics.sc muM. aJgum alunos furu.m rcd1~nbuldos P~N oul.J'aJ escol.os, 

em facç das ~las: de aula terem ftcadas sem o -.urelho de ar 

cond1c1onado e ventiladores, poiS alguma, sala.s nla J4n arejadas. no 
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entantC\, hoje~ IIIV1dadcs \'Ohar.un ..o normal 

Nu prbi-o exlSit um amplo espaço, parcialmente cobeno. 

destuudo 3 oonvi~ncia e socialização durante as 3lividadcs de 

Educaç1o fisiea 

1 • REGIME!'ITO f.SCOI.AR 

O Reguncnto F_.-.colar foi devtdamente organizotdo. c est6 

fundamenti.Mio n~lS Uiretriz~ nacion3l c estndUDI, cnnh:ndo 6S art1gos 

que definem com chncz.a M objetivos. a cstrutum admims:tralt\0., 

pedogúgica ~: d•SC• ~inar de. l.!.~oot:~, pautados nos di!'positiYOS da I .c• 

de Olrctnu:s c Oa~t da 1--.:duc.:t.ÇSo Nacionel - Le1 n•Q )94196. 

J . CALEND,\RIO r.SCOLAR 

O Calendário Escolu estA elnhorado de acordo com as 

dirttrizes cmlUlAdas pe la Lei r.• 9.394196 c. Resoluçào n• 040/Qit

CEEJAP. prevê 200 (duz.tnlos) d11• lcrivM trab>lludos em oiO 

(quarenta) sem-nas de OS (cinco) dias letavos. 

4 - MATRIZ ClJHHICl ii.AR 

" Matnt Curricular d:s &Jucaçio lnfanul. clahorada para 

atender llS neusstdades c íntcresses da clientela. atende aos prtc.e1tos 

~gJl~ vigentes, quanto ;a SWl composiç;lu. CArta horâria (720 hora\) e 

dUl\ letivos (mlnuno de I 80 d1asj,. 

A Matnz Cwricular do Ensino Fund;unenl.ll de 1• a 4• strie 

~ compostl dos componentes cumculan."j da Base: Noc1onal Comum. 

oe~ci<b d:. Pane Oh-e~ifica&.. c ~ :apresenta d1vMfida em quatro 

\êries a.n~Jaâs, com CiU:lÇ' horiria mimma de 800 horas, dtstribuldA.\ em 

um mim mo de 200 l.!iõ&S ictivos. conforme dtsposto n:a Le1 n° 9.394196-

I.OBEN. 

~-S ISI'BIÁTlCA DE AVALL\ÇÁO 

Nu CCMJ, o aluno é !lvaliftdo duran1e todo o proc.es,.qJ tlc 

aprcmJi~cm. no cOiic.h ;a.no da snln de 1\Uhl , n3.eo atividades extra 

clou.-se, nu 'cu interesse em nprcndcr e nas atividade.\ voltadas a 

aprofuntb t o conhecimento adquirido e focihLar os proc:e5SOS de 

soc1alil3('i\o cnlrc ~ alunos c ft comun•dade Na educ~:l.o lnfanlli 'C 

vedada a reknça<>, c a a\'aliação Mo se d<:suna ô pmmoç~. mesmo 

par.~ o ingrtsso no Ensino Fundamcnul. 

No l!n~in~ Fundamental, a avaliaçOO ~ continll1. 

prugn:ss1Sill e cumulalt\.,. do de!it:mpenho do :Liuno, prevalecendo us 

aspct;IU5 quahlati~OS sobtt os quantitatiVOS. con(onne o An. 24, incisu 

V, da Lei 9 l'J.I'If• < Re>oluç>n 083102-CEfJAP. O R<gistro dos 

Resultados das evNtaçõc.s cumubthaeo !õe'ti bime:slr.ll, em númtro de 

quatro. dtstnbulda.~ nn ann l~t ivo. A nots min1ma par. aprovaçAo é de 

60~~ do totol de 40 rwmtos éstariu obrigados aos estudos de 

recupcraçilo os alunos que nSO oungn·em ~te percentual, ~em r~triç!io 

i.le componentes curriculares 

AM olunos que n:lo obtiverem ck:sempcnho satisfiltó/'1(' 

tcrAo d1reuo de rccuperuçAo paralela e final . 

1\ frcqO!nc.ia mlnima pan1 aprovação~ de 75% (setenta e 

cmro por cento) d.1 carga horllria :mua l. O :aluno que nao alcançar este 

percentuAl cswré outnmQticomente rtprovad.o, indcpcnl.!cntanentc do 

seu rendirncrllo 

6. PROr OSTA PED., GÓGIC:A 

A proposta ptdoghgic.ll do Centro &Jucacaonal Mcnmo 

Jt'!U$ tem como ohjetiv<l atender a clientela que habua a Arta 

Ponu6na t adJ:ldncia.c;, em Santana. Todas as allvutadcs pedagógicas 

s.Ao de5en\-olvtd~ de acordo com condit;ôes socii.U c cconõmtcas as 

Quais as cnanças ~tAo !rubmetidas. buscando estimular us alunos a 

vtnccr u dificuldades, prnptc:rnndo um ensino dt. qu:tlit1atle. 

7 - QUADRO T[ 0.1CO-ADMJNISTRATIVO 1: 
J>OCEI'ITE 

Os llfofissionai~ que compOem o quadro administnttivo. 

t~cnicu c docente, do dcv1damcnte habiliudos p31:1 o exerctclo de 

suas ativJdltiJcs. conforme docume.nta.çlo comprobatória anexada ~ 

processu. 

R-St:CR.:TARIA ~~~COLAR 

,\ l!sc:ola pOSSui um arqui\lo ativo c outro pa.ssho, ílm~ 

dcvid:ur~tntc urguni:cados por pa.stas. ano, série, ordem 1lfabétita. ano 

e tumu. facili t:mdu u manuseio c li rtZpt."Ctiv~ (unciunalidiidc. 

Os impressos utilitados connam nas pastas Lai' como: 

ficha tlc Matri<.-ul;s. Ficha Jnd iviJua.l, Certid:lu tle Nascimento. 

Histürioo Escula.r, Rt.ss:.IY4S. Atcstid()), Cartlu de V<idn:s., 

Comprovante de Enden:çu c fotos 

Quanto ~ csc:ntur...çau c~ular, y,.ru At. de: Resultados 

Fm:us, r >lá sendo nc.:rit:ur6do dcslk o ano de: 2003, pu:ssui L1vro Ata 

de Rewuõc~. L•vros de oeortfoc•a c Diltio de Cla5sc N:~ Ficha 

lnd1v1dual dos alun~ renas anotações pelo professor de todo seu 

descmpe:nlliJ para que us pajs tomem conh.:cimento de: sua evolu.cio 

uu nJo. 

9- AC:ERVO BlliLIOGkÁf iC:O 

t) Acervo bthhogrificn t uat1$faJórin R~~ndamos que 
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SCJtm envlclaciM esforços visando a sua .tuallzaçao c ampli&çio, 

melhor:tndo o qu:J.Jidade do emino orereddo. 

111 - VOTO DO RELATOR: 

Ptlu exposto, conJtcknndo que 1 documcntaç3o ora 

ana.hsada esti de acunJo com a le~sla.çlo educacional vieente e, com 

base nas anihsct de T«nicos. este rehuor mantfestl parecer favor.ivcl 

ã c.:uncc~ào do Rcc.onhcximen1o do Ensmo t-'undamcntal de 1• a 4' 

~énc t da EdUCói(Ao tnrant1l mlnlStmdos ptl() Ct ntrt\ Fducnc•onal 

Menino Jc~us. valn11Uldo os cçtucJos real11.odos 

I::St(; Rc~unhccuncn!IJ tem a v~tltdndf de Ô5 (cinc-o) anos. a 

panu J.u data da puhhctu;:OO tlc-stc l>an:ccr no t>u\no Ofic1al do Estado. 

d~.:vendo n cnUdidc mantc~dt~m sohcttnr rênovnçlo do 

rl.-cOflhoct mento, 60 (scs.~nta) d1~ antes de exp1rar o pr..u:o 

t:stab.::h.:cido na Rc:soluç4n n"' 138/00-CEE 

É no.sso Purcccr. 

M11<api. 1\P, 02 de novembro d< 2008. 

M.al Sd•sUio Cnn Mor~~ea 
Consclheuo CI±./AP 

IV. llt:<:JSÁO DA Ci\ MARA: 

1\ ClmJr.a de Ed"'açlo Dásica aprova o presente P&roccr 

~companhando o voto do Relator 

M~apâ. sal• de reuní6es de c1mara •prol" Reinaldo 

Maurício Cioubert Datnascrnu•, em li de novembro de :!:008. 

M:uia Luzia dos Santos Moroic~ 

Maria Madalena de Moura Merdonça 

Mana Vitória da Co,;ta ChagA-\ 

Rui Sebasli!o Cruz MO<l1C> 

V • DEUSÁO DO PLEN,\RJO: 

O Con!<lho Esladu•l de Ed~llo. em sessão plena. 

rcah7Jlda nesta data. dectd•u acompanha~ o voto da C6mam de 

F".ducaçto iiâsK:a., nos termos do voto do Rcha.tur. 

M~ s.1la de reuniões plcn.tri:u "Ptof. Mãrio Quiriflo da 

$ilva• em 17 de de1embro de 2008. 

Almuo Alves de Abn:u 

Benedua Mooha !lar bosa Colan:s 

Célia LúciJ de Olive ira Cootinhn 

llelo1sa Helena Fieueircdu Pereiru 

l._,onci Magno de Ol•ve•ra 

Maria Jose Pinheiro Nobrt 

Muria Luzia dos San1os Morac$ 

M;uia Mnd.31tn4 de Moura Mcndonç.1 

Manlll Neuci Cócs de Lima 

Mario V1t6na da Costa Ch1ga.:s 

R(dmilson Anselmo Nobre 

Rur Seb>slr~u C nu Moraes 

Sônia Mano d4 tosta 

Va.lda Vilhen1 ~'treina 

7.uila de Carvalho Flexa 

r:.(l=n=fr=a-=E~st=r=ut=u=ra=~~·--=====~~ 

Alcir Figueira Matos .::..._..,.,.... __ ~ 

Instrumento 
Portes: 

Extraio de Termo Aditivo 

!•(primelraJ Termo Aditivo ó OES 098/08-UCONT/NAF/SEINF. 
que entre si celebram o G.E.A. olravés do Secrelcrio de 
Eslodo do Infra-Estruturo- SEINF, como CONTRATANIE e o 
empresa A.R. & OLIVEIRA LIDA - ME como CONTRI\IADA. 
que tem como objelivo o execução do serviço de: 
Adoploção e Reformo do prédio onde luncionoró o Projeto 
Govemo em Ação. em Sonlono·AP. paro os Iins nele 
declo<odos. 

DO eREÇO: Ao preço iniciolmenlo contratado d e ~ 
~ (Cinqüenta e cinco mi. cento e setenlo e dois 
reais e setenlo e seis cenlovosJ foco acrescido. o valor de 
R$-1 3 68Q 85 (Treze mo. seiscentos e oitenlo reois e citemo e 
cinco centovosJ, POSlondo os Serviços ooro o votar glObal 
de !t~ (Sessenta o oilo mil. oitocentos e cinqüenta 
e três reais e sessenta e um centovosJ . 

DO PRAZO: _Fico prorrOj:!ado por mais 65 l sessento e cir,col 
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dias consecutivos o prazo poro a conclusão dos serviços. 
objeto da OES. N" 098/08·UCOI-IT/NAF/SEINF. Com previsão 
de lérmõno dos serviços passando poro 05/01/2009. 

Mocopô. 31110/08 

Exlroto de l ermo Adilivo 

2'1segundol Termo Aditivo à OES. n' :22/08· 
UCONT/NAF/SEINF, Que entre sr celeorom o G.E.A .. olrovés 
do Secrelorio ae Es1a0o ao 1ntro-Esuu•ura - SEINF. como 
CONTRATANTE e o empresa MEtRO CONSIRUIORA LIDA 
como CONTRATADA . Que tem como objellvo o execução 
dos serviços oo· Relermo da co0er1uro do prédio <Ja 
Fundação do Criança e da Adolescente · FCRIA. em 
Mocopó-AP. pao os Iins nele declarooos. 

~c;Q: Ao preço inlciolmenle controlado de Ri: 
~ (Cento e quarenlo e quatro ma. oitocentos e 
selento reais e trinlo e !rês cenfovosJ fico acrescido, o 
valor de RS:ZQ.li6.82 (Setenla ml. cento e noventa e seis 
rea is e oitenta e dois cenlo.vosJ, passando os Serviços pao 
o valor global de RS-215067.15 (Duzenlos e quinze mü. 
sessenta e sete reais e quinze centavos). 

QQ PRAZO_;_Fico prorrogado pa mois 30 (trinta) dias 
conseculivos o p<azo poro a conclusão dos serviços. 
objeto do OES. N" 122/00·UCONI/NAF/SEINF. Com 
pr-evisão de lérmino dos serviços passando poro 
:!/J/12/2008. 

Instrumento 
Por1es: 

Mocopó. 27/11/08 . 
ig(J. o Maios 

Secretàrio do da lntro-eslrvtura 
conlrolonle 

Decrelo n• 2042/95 

Exlroto do Termo Adilivo 

I 'Jprimei-oJ lermo Aditivo à OES. N" 151 /08-
UCONT/NAF/SEINF. que entre si celebram o G.E.A. através 
do Secreloria de Eslodo do tnlro·Estrvturo - SEINF. como 
CONTRATANTE e o emp<eso CONSTRUTORA E COMERCIO 
VAZ LTDA como CONTRATADA. que lem Como objetivo o 
execuçOo oos serviços de: Conslrvção de 1.310.28m de 
possorelo em madeiro de lei. com estruturo em tarugo e 
esteio. com I .OOm e 1.50m de lo<g..-o. no Passarela do 
1\roxó. em Mocopó-AP. para os fins nele declaradas. 

DO PRAZO· Fico prorrogado por mais 40 (quorentoJ dias 
consecullvos o prazo paro o conclusão dos serviços. oOjeto 
do OES. N' 151/08-UCONT/NAF/SEINF. Com p<ev~ão de 
término dos serviços passando por? 16/12/2008. 

lnslrumento 
Portes: 

Mocopà, 05/1 l /08 

•.# 
FlgYé'ro Motos 
Eslodo do Infra-estruturo 

conlrolonfe 
Decrelo n• 'KJ42/95 

&.!rolo de Termo Aditivo 

J•(prme~oJ Termo Adlllvo à OES 200/08-UCONT/NAF/SEINF. 
que entre si celebram o G.E.A. alravés do Secrelorio de 
Estado do lnlro·Esii'Vh..ro- SEINF. como CONTRATANTE e o 
empreso INTERNORIE ENGENHARIA & SERVIÇO LTDA como 
CONTRATADA. que tem como objetivo o Revilor~açoo do 
Cenlro Comunilórto. Uuminoção e RevilolizaçOo do 
Trapiche do Igreja e revitarrzoção do Bolneório do 
Localidade de Igarapé do Logo. em Sonlono-AP. paro os 
fins nele declaodos. 

OQ......eREÇQ: Ao preço inicialmente controlado de 
Ri:L12.JO~.~.:; (Cenlo e doze mil. cento e cinco reais e 

.sessenta e cinco centavos! fico acrescido. o valor de Rl: 
~ (VInte e seis mil. seiscentos e vinte e quatro reais e 
quaenla e oi lo cenlovosJ. passando os Serviços poro o 
valor global de ~J.J (Cento e trinla e ailo mi. 
selecenlos e lrinto reais e treze centovosJ. 

DO PRAZO· Fico prorrogado por mais 25 (vinte e cinco! dias 
consecutivos o prazo poro o conclusão dos serviços. objelo 
do OES. N' 200/08·UCONIINAF/SEINF. Com previsão de 
lérmino dos serviços passando ooro 16/01 /2r:t:IY. 

Mocapó, 'KJ/12/08 

Ale· Fig :o Maios 
Seaelóri Esta do lnfro·esfrul..-o 

conlrolonte 

lnsii'Vmento 
Pcrtes: 

Decreto n• 'KJ42/95 

Exrrolo de Termo Aditivo 

?'(segundo) Termo Adilivo ao Contrato n• 028/08-SEINF. 
que entre si celebram o G.E. A. o lrovés do Secretario de 
Eslodo dE..!_nlro-Estruturo- SEINF. como CONIRATANIE e o 
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empresa J.S. COMERCIO E SERVIÇOS LIDA como 
CONTRATADA. que tem como objetivo a execuçôo dos 
Serviços de: Adequaçôo às No<mos de Acessibilidade nos 
Escolas Estoduo~ . Colégio Amopoense. Castelo Bronco e 
Alexandre voz Tavares. em Macopó-AP. poro os fins nele 
declarados. 

CLÁUSULA OITAVA- DA VIGENctA; Fico prorrogado pcr 
mais 120 (cento e vinte! dias comecufivos o prazo poro o 
conclusão dos serviços. objeto do Controlo n• 028/08-
SEINF. Com previsão de término dos serviços passando 
poro 30/01/2009. 

Instrumento 
Portes: 

Mocapó (AP}. 30/09/2008 

Extrato de Termo Adit ivo 

4' (quarto) Termo Aditivo ao Contrato n• 037/06·SEINF. que 
entre si celebram o G.E. A. através do Secretario de Estada 
do Infra · Estruturo - SEINF. como CONTRATANTE e o 
empresa CONSTRUTORA ROBERTO ABRÀO LTDA como 
CONTRATADA. que tem como objetivo o execuçôo dos 
serviços de: Construção do Central de Abastecimento do 
mvnicfpio de Porto Grande·AP. poro os fins nele 
declarados. 

Q.l,USULA NONA- DA VIGÊNCIA: Fico prorrogado por mais 
180 (cento e oitenta) dias consecutivos o prazo pcro o 
conclusão dos serviços. objeto do Contrato n•. 037 /2006· 
SEINF. Com prev~oo de término da obro passando paro 
28/04/2009. 

A • Mato ~
Mocopó (AP), 15/10/2008 

Secret&io o do Infra-estruturo 

Instrumento 
Portes: 

contratante 
Decreto n• 2042/95 

Extrato de Termo Aditivo 

2' (segundo) Termo Aditivo ao Contrato n• 052/08-SEINF. 
que entre si celebram o G.E.A, através do Secretario de 
Estado do fn fro-Esfrufi.IO- SEINF. como CONTRATANTE e a 
empresa PARÚ CONSTRUÇ0ES LIDA como CONTRATADA. 
que tem como objetivo os serviços de: Reformo do Arena 
das Quaentões, no Bairro do Burifizot, em Mocopá-Ap, 
poro os fins nele declarados. 

QJ.USULA OITAVA - DA YIGENCIA · Fico prorrogado por 
mais 30 (trinta) dias consecutivas o prazo poro o conclusão 
dos serviços. objeta do Contrato n• 052/2008-SEtNF. Com 
previsõo de término do obro passando poro 18/01/2009. 

Extrato de Termo Aditivo 
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(Ãdap ~ 
Robério _AieixoAns_e!m~ N~-e---- . 

EXTRo\TO DO OITAVO TER~ lO ADITIVO AO CONVÊNIO 
N•. 008/l0061ADAP • PCD. 

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONVt.MO 00812006, 
Ct:LEIIRADO E;i'TRE A t\G~NCIA DE DESENVOLVIMENTO 
DO AMAPÁ • ADAP, POR JNTERMt.DIO DO PROJETO 
COMUNIDADES DUR:\VEIS • PCD E A COOPERATIVA DI!: 
ARTEFATOS NATURAIS DO RIO DAS CASTAI\'RAS -
COOPI'<liÁRP.I' PARA OS FiNS QUE NELE SE DECLARAM. 

A AGÊNCIA DE OI:SENVOLYIMENTO DO AMAP.oÍ. - ADAP, 
en11dnde autárquica de Direito Público Interno. vinculada ao Governo 
do Estodo do Amapé, inscrita no CNP J/M'F soh o n' O I 661 434 '0001· 
03, neste ato rtprtsentada por seu Diretor-Presidente. Sr ROBÊR lO 
ALEIXO A/'I'SELMO NOIIRE, nomeado p<lo Decreto n' 0027. de 
02 de Jane!fo de 2008, portador da Carte~ra de Identidade n' 3J 161 O· 
AP. expedida p<la POLJTECIAP, CPF n• 070.675 422-00. por 
tnterm~diO da l lnidadt dt Gtrenclemenfo dn Projfto Cumunidldtll 
DurhriJ. criada pela Lei Estadual n° 0019/2006, \' a 
COOPERATIVA OE ARTEFATOS NATURAIS DO RIO DAS 
CAST ANIIAS- C.OOP:'IIIÁRIN, locahtada na Av. Pedro Lad1Siau 
n• sln - Centro - Vitt<ia do J~~n • Ap, CEI' 68.924-000, 1nscrita no 
CNPJ (MF) n'. 07.41íó.4 1110001 · 16, rcpresenbda pelo seu Presidente. 
RODRIGO DE SOUZA SANTANA, brasileiro, solteiro, CPF n'. 
509.276.632-87, C! n•. 352.0954 - PA, residente e domiciliado na . 
Pedro Ladi•lau n'. sJn - Centro - Vitória do Jari, vem cclcbrat o 
prtstnte Termo Aditivo ao Cuuvfaio n° 00812006, nos termos 
adiantes ajustados, no que couber, a sua execuçio, As normas das Leis 
n 8 666 de 21 de junho de 1993, 9.648 de 27 de maio de 1998 e 
demais alteraçOcs. mcdi&!lte as cltusulas e condiçOcs seguintcs: 

CLÁUSULA PRIMEIRA· DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a g[O!TQ&I!llo do prazo de 
~ constllnte na cláusula primeira do Sttimo lermo aditivo (O. 
23·24) ao Convtnio n•. 00812006 (fls. OS-10), já alterado p<lo 
primeiro (fls. 11·12). se~undo (Os. 13·14),tcrceiro (fls. 15-16), qüano 
(fls. 17·18), quinto (Os. 19·20) c sexto (fls. 21·22) termo aditivo. Por 
esse inçtrumento faca prorrogado por mais .Qi._jaualrol meses 
consecutivos o prazo para a eonclusJo do projeto, com ttnnino da 
vigtncia passando pata 30104/2009. 

CLÁUSULA SEGl'NDA- DA RATIFICAÇÃO 
ficam ratificadas as demais ClAusulas do Convtnio original firmado 
e1n 30 de junho de 2006. 

CLÁUSUI.~ TERCEIRA- DO FORO 
f: comp<tenlc o foro da Comarca de Macapt, Estado do Amapá. para 
dirimir qucsloes dcccncntes tksle Termo Aditivo, renuncaando as 
p1111cs a qualquer outro. por mais privilegiado que seja 

Dali da Auinatura: 02 de Janeiro de 2.009. 

SIGNATÁRIOS: Sr. Ro!Krio Altixo Anselmo Nobrt, Diretor
l'rtsidcnte da Agencia de Dtsenvolvimento do i\mapà · ADAP c o Sr. 
Rodri&o de Souu Saecaoa. Presidente da Cooperativa de Artefatos 
Naturais do R1o das Castlrlhas • COOPNHARIN. 

Mucapá ·AP. 13 doJa .. lro tk 1.009. 

EXTRA TO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVtSIO 
008/l007/ADAP • PCD. 

SEGUNDO TERMO ADmVO AO CONVtNIO 00&12007, 
CELEBRADO ENTRI!: A AGtNCI.~ DE DESENVOLVIMENTO 
DO AMAPÁ • ADAI', POR INTERMtDIO DO PROJETO 
COMUNIDADES DURÁ V EiS · PCD E O CONSELHO DAS 
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DAS COMUNIDADES 

Instrumento 
Portes: - AFRQ..DF.SCENDfNI"ES DO ESTADO DO AMAPÁ· CC.<U>A. 

l'(primeio) Termo Aditivo ao controlo n' 058/08 ·SEINF. que 
entre si celebram o G.E.A .• através do Secretario de Estado 
do lntro-Eslrutl.fo - SEINF. como CONTRAT ... NTE e o 
empresa RTR ENGENHARIA E COMéRCIO LIDA como 
CONTRATADA. que tem como objetivo o execução do 
serviço de: Revltolizoçõo e Urbonizoçào do Canal do 
Avenida Mendonça Júnior. em Mocopó-AP. poro os fins 
nele declarados. 

CLÁU~Ul A TERCEIRA · DO. P~ECQ; Do Preço Inicial 
controlado de ~.()& (Oito milhões. quinhentos e 
quarenta e oito ml. três reais e oito centavos) fico 
deduZido. o valor de ~1.~6. 1 ~ (Quinhentos e trinta e 
um mn, quatrocentos e noventa e seis reais e quinze 
centavos(. passando o Contrato poro o vol()( global de R.S: 
M.! 6.506,9.3 (Oito milhões, dezesseis mi. quinhentos e seis 
reais e noventa e três centavos(. 

Mocopó {AP). 10/12/2008 

Alei~~ 
Secretório,tle Estado do lnfro-eslruflxa 

contratante 
Decrete n' 20-42/95 

Autarquias Estaduais 
-

A AGtNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP. 
enlidad< autjrquica de Direito Publico Interno, vinculada ao Governo 
do Estado do Amapá. inscrita no CNPJIMF sob o n' O 1.661.434/000 f. 
03, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. ROBtRIO 
ALEIXO ANSELMO NOBRE, nomeado pelo Dtcrcto n•. 0027, de 
02 de janeiro de 2008, ponador da Cancira de Identidade n'. 331610-
AP ... pedida p<l• POLITECIAP, CPF n'. 070.675.422-00. por 
intermédio da Uoid•dr de Grrcneia,.ento do Projeto Co.,uoldades 
Durhtis, críad• pela Lei Estadual n• 001912006, e o CONSELHO 
DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DAS COMUNIDADES 
AFRO-DESCENDENTES 00 ESTADO DO AMAPÁ· CCADA 
PARA OS t'INS QUE NELE SE DECLARAM. loealizada no 
Município d< Macapâ, Cf:P 68 909·170, inscrita no CNPJ (MF) n'. 
05.763.16910001·17, rtprescntada pela sua Presidente. Sr. JOSt 
ARAÚJO DA PAIX.\0, brasileiro, solteiro, CPF n' . 208.71íó.452-87. 
Cl n'. 69363-SSP-AP. rcsidentc c domiciliada na Av. Sao Joaquim sln 
- C:uriaú de Fora. Municlpio de Macapâ, vem celebrar o presente 
Termo Aditivo ao Coavfnio o• 00812007, nos termos adiantes 
•justados, no que couber, a sua execuçlo, às-normas das Leis n. 8.666 
de 21 de junho de 1993, 9.448 de 27 de maio de 1998 c demais 
•ltcrações, mediante as cláusulas c condições seguintes: 

CLÁUSUL\ PRIMEIRA • DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prouogacJo do prazo de 
ri&..~ntia constante na clAusula dêcima ~gund.a do Conv~n1o n~. 
00812007 (Os. 5·111, já alterado p<lo primeiro (Os. 12·13). Por esse 
instrumento fica pronogado por mais 04 (quatro) meses consecutivos 
o pr32o para a conclusJo du projeto. com ténníno da vigênc ia 
passando para 30/Q4/2009. 

Cl.ÁUSLILA SEGUNDA- DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais Clàusula.• do Cor.v~nio or:ginol firmado 
em 21 de dezembro de 2007. 

Pág. 12 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO 
É comp<tentc o foro da Comarca de Macapá. Est•do do Amapá. para 

dirinur questões decorrentes deste Tcnno Aditi~o. renunciando as 
partes a qualquer 0\ltro, por mais prh·ilcgiado que seJa. 

Data da Asoinatura: 02 de Janeiro de 2.009 

SIGNATÁRIOS: Sr. Robtrio Altiao Anstlmo :'~obre, Diretor -
Prcs1dcntt da Agencia de Desenvolvimento do Amapá - ADAP c: o 

Sr. Jost Anújo da Poixlu. Pr<sidente do Conselho das Associoçoes 
de Mora<lores da> Comunidades Afro-Descendentes do Estado do 
Amapé - CCADA. 

EXTRA TO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONYt.NIO 
N°. 009/2007/AIJAP · I'CD. 

PRIMEIRO TERMO AIJITIVO AO CONVENIO 00?/JOO?, 
CELEBR:\DO f.NTRE A AGf:Nc:tA O( llf.SEKVOI .VIMt:.vrO 
DO AMAI'Á · ADAI'. f'OR INTER.\1ÉDIO DO I' ROJt:TO 
C.OM!INIOADf.S lliiRÁVf.IS • PC.O f. O Cl:l\TRO 
COMUNITÁRIO ~IA RIA IMACULADA. 

A AGtNCtA OE DESENVOLVIMENTO 00 ,\MAPÁ- ADAP, 
entidade autárquica de Direito Público lnl>:rno. vinculada ao Governo 
do Estado do Amapá. inscrita no CNPJIMF sob o n• 01.661.434/0001 · 
03, neste oto rtpresenlllda por seu Diretor·Presidenk, Sr. ROBtRJO 
A L EIXO ANSEL.\10 NOBRE, nomeado p<lo Decreto n'. 0027. de 
02 de janeiro de 2008, portador da Cllrtl:ira de Identidade n'. 33161 O
AP. expedida p<la POLITEC/AP, CPF n'. 070.675.422.00, por 
inte~io da Unidade de Gen:aeiamuco do Projetá Comuaidadts 
Durjveis, cnada p<la Lei Estadual n• 001912006, e a CENTRO 
COMUNITÁRIO MARIA IMACULADA. doravante denominada 
CONVEI\'ENTE, rtpresenlada pelo seu Presidente, Sr. Raimundo 
Pedro Ulo Ntry, brasileiro, solteiro, CPF n•. 342.047.842·91, Cl n' 
0171 15·PA. residente c dornicil~do na Rua Projelada. 410, Bairro 
Cidade Nova. Municlpio de MacapA, vem celebrar o presente Termo 
Adich>'o ao Convenio n° 00911007. nos tennos adiantes ajustados, no 
que couber, a sua execuçlo, As normas das Leis n. 8 666 de 21 de 
junho de 1993, 9.648 de 27 de maio de 1998 c demais alterações. 
mediantc as clAusulas c condi<;Ocs seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA· DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a~ 
~ constantc na cláusula décima quinta do Convtnio n'. 
00912007 (fls. 05· 11). Por esse instrumento fica prorrogado por mais 
06 (seis) me:~e> consecutivos o prazo para a concluslo do projeto·. com 
tt rmino da vigtncia pa~sando para 3010612009. 

CL-Í.l'St;LA St:GUNDA- DA RATIFICAÇÃO 
f-icam ratificadas as demais Cláusulas do Con"~nio onginal firmad<> 
em 21 de dezembro de 2007. 

CL\l'Sl'LA TERCEIRA- t>O FORO 
É comp<tente o foro da Comarca de Macapá, Estado do Amapá, para 
dirimir questões decom:ntcs dcstç Termo Aditivo, renunciando os 
panes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

D•Ca da Assinatun: 02 de Janeiro de 2.009. 

SIGNATÁRIOS: Sr. Robtrlo Aldro Anselmo Nobre, Diretor -
Presidente da Agfncia de Desenvolvimento do Amapá - ADAP e o 
Sr. Raimu•do Ptdro L<lo Nery, Presidente do Centro Comunilárío 
Maria Imaculado. 

Macapá ·AP. 13 de Jantiro dt2.009. 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ) 

José Maria da Silva 
~~------------------------

UNIVf:RSIDAOf. 00 t:STAllO f)() AMAPÁ 
GABI:\ETE D .... REITORIA 

(OITAL N'. OI 012008 

O Reitor da Unive rsidade do Estll<lo do Am•pá (UEAPl. nn u•o dao; 
atribuiçOc• legais, conferidas pelo Decreto Estadual n•. 1973, de 30 
de junho de 2006. c pelo Estatuto da Universidade do E<tado do 
Amapá. c a ainda a Portaria n'. 041 de li de JUlho de 2008. do 
Gabinete da Reitoria, q..: instituiu a Comissllo Organizadoro do 
Proce~so Se1ctivo Simplificado, toma público que estAo abertas as 
inscrições para o Processo Sclcti>o Simplificao.lo destinado a 
cootrataçlo. em carâtCT temporário. de prof::ssores para esta 
lnst ituiçlo de tnsino Superior. de acordo com "-' condiçl\es 
estahclecidas pnr este Edital e por seus anexos. 
I. DAS DISPOSIÇÕES PREUMINARF:S 
1.1. O Processo Scletjvo SimplifiCado visa 110 provimento de 26 
(VInte t seis) vagas para o cargo de Professor Temf'O'llrio. 
1.2. O Processo Seletivo Simplificado scri r<&ido por este Edital e 
seus anexos, e scà executado p<la Universidade do E<tado do 
Amapá (lJEAP). 
1..1. A sclcç.lo de que trata este edital ocorrerá em umn etapa, 
conforme esrecificado n('l item 7. 
1.4. O processo 8\'aliativo serà n:•lizado no Campu.< da Uf-AP, 
situada na Av. Presidente Vargas, n' 650. CEP 68.906·970. de 
acordo com o cronograma a ser publicado na internet 
(htlJl:/lwww.ueap.ap gov br) e no Diârio Ortc1al do Estado do 
Amapá. 
2. M S 1:-.ISCRIÇOr.<; 
2.1. O per lodo de inscriÇÕ<.-s será dt JO de O.umhrn de 2008 a f 5 
.!f~ Janeiro dt' 2009. '\ 
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2.2. A taxn de inscriçlo terá o valor de RS 70,00 (Setenta reais) . 
2J.IIs inseriçOes serlo r<atizadas no prédio da UEIIP localizado na 
Avenida Presidente Vargas, n•. 6SO. Centro. Macapá·AP. no horàrio 
de08:00isl2:00hcde 14:JOôsl8:00h. 
2.4. Poderão inscrever-se candidatus Especialista< e pMadoces de 
títulos de Me.<tre. Ooutor ou l ovre l.loccntc. 
2.5. Somente scrlo •o:.:it"" inscriçOc:s de ponader<s do titu lo de 
Mestre. Doutor ou L l\ofC Ooc.:c.ntc obtido no exterior mediante 
apre=taçllo de comprovontc de re•alidaçâe em progrruno 
cquivalrote, mantido por IF.S brao;i leira. reconhecida pelo Minosténo 
da Educaçlo (MI:Cl aoompanhlldu de tr.lduç:lo oficial. 
2.6. O candidato podcri inscrover·SC sumcnte em OI {uma) martria 
3. DOS REQl liSITOS PARA INSCRIÇÃO 
J.L Ant~ d' d ctulll' a in.scriç!o. o candidato devera. ccnilicaT·se dt: 
que preenche todos os requisito< exigidos neste Edital. sendo de sua 
inteira responsabil idade quaJquc:r prejuízo advindo da inobstr\'ância 
aos rcqui.sitns exigidos 
J.l. A inscriçlo far·S(·Ii mediante requerimento dirigido ao 
PTcsidcnte d• Comissao do Processo Scletim SimplificAdo, 
llisponi~Jct no 1\ne:<o 11, acompanhado dos seguintes documcntn<. · 
a) Focha de inscriça,o devidamente preenchido (Anexo 111). 
di~pl)nivel em www.uc~p.ap. ,ov. br; 
bl Comprovante de pagamento dA ta.u de inscriçao, que deverá ser 
recolhida 110 Danco du Bra.<il, Agência 3575.0, conta corrente n•. 
5936-6, em nome da Univeosidftdc do Estado do Amapá (UEIIP); 
c) Fotocópia autenticada da cilula de identidade c C I' F; 
d) Prova de quitaçlo com u serviço mililnr. pMa os candidatos do 
sexo masculino~ 
c) Comprovante de quitaçao cooo a justiça elcitO<'Rl; 
f) C'urrintlum l '1tU!l em 03 (lm) vias. sendo OI (uma) c:on<tando as 
infonnaço'l<:s devidamente comprovadas mediante c6pi:ss 
autent:itadlS em eartório. 
3 2 I Os candidatos inscritos a11avts dos CO<Ttios devcrto enviar a 
document~• uutcnticada em canório: 
3 2 I I Somcntt scrao ae<ita< inscrições pelos Correios auavts de 
SF.OF.X, desde que po<tadas 81~ a data limite das in.<criçn... que 
dever.lo >« endereçado.< 6 Unovcrsidade do Estado do Amapâ. 
Comissão do Processo Seletivo Simplificado, Av. Presidente 
Vargo.<. N' 650 CEP: 68 .~70, Macapá·AI'. 

' 3.2.2. Na hipótese do candidalo conÍ o titulo de Mestre. Doutor ou 
Livre Docente. ai nda 1111<> pos.<uir Dipk>ma. poderá aprescntBr 
fotocópia autenticada dA Delibcrnçlo d~ Homologação/lira de 
O.:fesa assinada pelo Coordenador do Programa de Pós·Graduaçilo 
da lnstituoçao. 
3.2.3. Ê vedada a onscnçilo condicional nu pn<tcrior inclus~o de 
c.Jocumentos. 
3.2.4. N:lo scrao aceita.< inscroçOc:s via F.-\X c CORREIO 
ELETRÔNICO 

3J. Do total de vagao; destinadas par.! cada mattria, 5'ro serilo 
pro\'ida.s oos portadore::. de neetssidadcs espc:ciai !i, nn fonna do 
Dc<.~tlo n' 3.298, de 20 de oJezembro de 19\111, publicado no Diário 
Ofi ci ~l da Uni:lo de 21 de dezembro de 1999, cxccru para as 
mattro ao; para as quaos haj• <(lmentc OI (umol vaga. 
3.3.1. Par• concorrer 'a um• dessas vagas, o candidato. no aro do 
iruc.riçlo. dtver:i: 
a ) Declar:~t-se portad<>r de n=ssidode csp<cial, 
b) Apre.\Cntar laudo mc!du.:o origtnalt ou cópia autent~adft em 
con6<io, cmitodu nos últimos 12 (do<e) meses, atestando a csptcic c 
o grau ou nf\'el da nc~itbde especial, com r:~pressa refet\..'nria ao 
codogo <O<Tespondente da Clwificaçao ln tc:macional de Ooença 
(CI().10). c i provável causa da nc:ccss idadc especoal. 
3 J 2 Os candidatos que se clc:ctt1111rom ponadC>res de necessidade 
especial, ~ classificados nn concurso, quando con"ocados deverlo 
submeter-se à pcrfcia rntdica promovida pela Junta Medica do 
Estado, que verificort sobre & sua qualifocaç:lo como ponOOo< ou· 
nào, bem como sobre o gr.au de dc ficitncia incspacitunte para o 
cxercicio do cargo, nos tcrm.>s do anigo o0
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~ 3.29&199 e suas alterações. 
3.3.2.1. O candidato que, após perlcia médica, nao for Cllflsideredo 
portador de necessidades e.<pc:ciais nos termos do Decreto citado, 
set6 excluldo da rclaçio dos concooentcs às \ 'agllS destinadas a 
portadt><cs de defici!ncia. pcnmanc:cendo apenas na relaçto geral. 
3.3.4. As vagas nlo provida-; por fruta de candidatos portadores de 
ncc~ssidades especiais SCIIn preenchidas pelos demaos Clllldidaros, 
ohscrvada • O!dcm geral de classilieoçlo dentro do cargo. 
3.3.5. Nan haverá restituiçlo da lua de inscriçlo na hip61es.: de 
indtfcramcnto da 1\..(,Cnçftn ou quando, por qualquer c~rcunstâQcia. o 
candidato deixar de prestar o Cnncu"'' 
4. DA INSCRIÇÃO I'OR PROCURAÇÃO 
4.1. 11 inscriçllo poderá 'I' feota auavés de procuraçio pilhl ica 
acompanhada de cópia., dus olocumcnt)S de identododc do candodato 
e do procurái!or 
4 1.1 A prncuraçllo e as fotocópias dos documentu> dever.!<> <er 
anexadas ao n:qutrimcnto Ue inscriçl\0 
4.2. O candidato inscrtlo por Jlnx uraçào a'isume total 
responsahilidade pelas inforonaçacs prestadas por seu procurador. 
arcando corn at.s con.scqU~cia.~ de evcnwais erros de seu 
representante no preenchimento do requcrimt:nto de inscriçao. 
4J. O comptovantc de inscriçlo seri entregue ao procuradoc dcJ!Oi< 
de efetuada a inscriçlo. 
S. DA 11\'SCRIÇÁO DE SERVIDOR PÍIBLICO ESHDUAL 
5.1. Os servidores póblicos do t::stado do Amapá poderio part icipar 
do Processo Seletivo. nos termos do artigo 9" da Lei n•. 996 de 
31/05/2006, desde que pr<encham os ttquisitos des1c edital. 
S.l. O servi doe publico ccnltllado nos tcrrrw>< deste F .ditai, nlo fanl 
JUS à incorporação de qualquer nuurua, nem ao direito 3d<luirido: 
SJ. A COO!IatooçâO de servidor púb~co somente se efetivará se 
houver compatibilidade de acwnulaçtn. na forma conslitucional e 
de acordo com as orien!IÇOcs emanadas do órglo de origem e da 
Secretaria de Cstlldo dalldministraçlo (SEAD). 
S.J.I. Servidor púbhco ""todual ncupa>te do cargo de professor que 
esteja em estágio probar6<io somente poderá assonar<'OOlrato de 20 
honts scmanai.!li 
SJ.2.É vedada a cuntrataçao de s:rvidoc publico com Carso 
Comissionado. 

DO DEFERIMENTO r. I~OEFERI.~IENTO D.Ú 
INSCRIÇÕES 
6.1. A ducumentaçlo aprcscntoda ptlos candidatos sert avaliada 
pela Comiss:lo Or~anizadora do Pmc<.<sn Scleti,·o Somplificodo .;u< 
expedirá rclaçllo coon as inscriçOCs deferidas c indeferida.<. 
7. DO PROCESSO AVALIATIVO 
7.1. O Processo Sdctivo Simpl ificado constar:\ de uma ctnp•. qual 
seja: 
7.1.1 . I~O\':t dt Tilulu ~. Je: ctntuc:r c.lanlfiC'at6rio c ~limlua lórlo. 
7.2. Em hipótese alGuma ltaveré scguoda chamada para as provas e 
o nao cumprimc:nro das regras previstas neste edital implicará em 
eliminaçAu du candid:>ln 
7J. Do resultodo da prova caberá recurso encaminhado à Comis.slo 
do Proctssn S.ledvo Sin~plineado, de>•idamcntc funda'"'<nr..W. 
que deverá ser into:rposto no prazo de 24 ("inte e quatro) horas. a 
contar ela publicaçllo do resultado final na internet. 
7.4. A Prova de Titules scr6 ruhuda mediante 111\á! isc de currículo 
por BllllCa E.nminador11 cooopnstá por dois professores. com 
tirulaçlo igual ou superior a dos candidatos de cada 6rca 
cooesponoJ<ntes às matái.s relacionadas no presemc lõdital. 
7 .S. Scr«t oon~ide.-ad\.1) CXHno fOJmaçio: 
7 .5.1. Formaçao (Especoalista, Mcstrt ~Doutor); 

1.5.1. Atividildes ligadas ao <nJino e aprttns/ID; 
7.S.3. Prnduç:lo cientlfoca, técnica. t!rtlstica e cultunol na área de 
conhecimento definida do COIIC\Irso: 

7.S.4. 11provaçlo em concwso pliblíco no magi.<rério superior; 
1.S.S. Exercício de atividades li~.Wns à administraçao universitária. 
7 .6. Os julgadores deverAo utilizar us critérios defimdo!' no Antxo 
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I V deste Edital para pontuaçlo referente ao julgamento de tltulos. 
7.6.1. Na avaliaçlo da Prova de Tltulos cada elWilinador atribuiri 
ao candidato nota na C1Cala de O (zero la lO (dez.) 
R. DO RESULTADO FINAL 
8.1. Os candidatos scttn classificados de acordo com a pontuaç:lo 
Btribuida pela Banca Examinlldofa. 
R.2. Fm caso de ctnpalc no resultado linal, SCião observados como 
t ntónos de desempate· · 
8 2 I Maioc pontua<;llo na pmva de lln•los; 
8.2 2 Maior tempo no nt:ll;iSttrio superior: 
R 2.3. Maioc idodc 
9. RUI!JI\'ERA~C- -'~0 .• 

. 1Í · , 0:: .,.,.1 OO~DRp OE ;JMtJNÍ:.~Aç.;.o 
- - --.- _ ---.:.JS,. ,... .... · -'·-~ .......... ___ _J 

• Rrmuntraçdu com I Rt~tumtroç4o rom 
CoJ'fiOrlD corgo hordrlo dt 10h cargo hordriu d• 40h 

(RS; fRS; 

Espec!a l1st1a RS I 093.26 

Mestre RS 1.222, 79 

t-o;J;;ior ou Li\'te 
Docente R$1.738,12 
10. VIILIDADEDÕCONCURSO ......o. ___ _ 

10.1. O pruo de validade do ooncurso sem de 06 (seis) mesc.<, 
podendo ser Prorrosado o pruo de c:<>ntrato, no interesse c 
con>cniâtcia da Univetsidade. 
11. DAS DISPOSIÇÕES fi:'IAIS 
11.1. A in.<criçio implicart no compromisso Ucíto, por parte do 
candidato. de ICCitar as condiçOc:s estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, para o Processo Seletivo Simplificado, não podC11do alegar. 
sob qualquer prete."<to, o dcseonh<:cimcnto destas doSj)OSiçOcs, para 
qualquer fim em dire ito admitido. 
11.2. Além dM instrumentos no<miii\'OS mcncionadoo no subitem 
anterior. os tanduiatos obripm-se 1 acatar ou1ras instruçôe."~õ c 
normas complementares operacionais bllxados pela Cnmisslo sobre 
o m unto. as quais serilo afoxadas nos quadros de avisos da IIF.AP. 
bem como na lnt<rner no seguinte slte httpJfwww.ucap.ap.gov.hr. 
II.J. Anular-se-á sumanamcntt, ~m JHt:juí;,o de eventuais sanções 
de carãter penal. • inscnçlo c todos os atos dela dc:oorrtntes. se 
comprovada ful<idadc ou inexatodilo da pruva documental 
apresentada pelo candidahl c, tt inda, se instado a fazê-lo. ele nâl> 
wmpnwar a exntidao de suas d<elaraçõcs 
11.4. A ~tdmi~çào implicn ho compromisso do candidato hah1htado 
de- ftCRtar as normas estabelecida\ pe la lcg•slacao em \'J gur. pela 
Uni,·ersidode do bstado du Amapa c Secn:ta roa de estAdo da 
Adminisuação 
I 1.5. A classifoc"'ão no Processo Sclctovo Sompl ificadn nAn 
assegurará ao candidato ducuo ~uhjctivo de contrataçag. nw: apenas 
a expectativa de m admitido. observada a ordem <-'l<*<ilicotória, 
ficAndo a admissào condicionada â obscrvéncia das disposiçlle.< 
klais peninenlc:s c, sobretudo. an r redomilWlle inlcrcssc da 
lldministraçao Publica. 
11.6. As contratações resulrantes deste Processo Scl<li,·o scrao pelo 
prazo de OI (um) ano confonnc o r>ecreto Estadual ri'. 0110, de 24 
de janeom de 2007. 
11.7. Os casos omissos scrao dorimidos pela Cnmiss:lo 
Or&anizsdoca do l'roctsso Seletivo Simplifia>do 
Publique-se 

Maeapt-AP. 24 de dezembro de 200S 

tt;n~S ~}\J.t ~n:rg-.9Ji o!f;•P . &~~cA oR..\RIA', iu:Q - .. '· -~· • ' '..!"' :·.- . •_:! it+"l' .. t. ,.!ff .. J ~ .~oloilio;,.. J 

-~~'::lr !v1J~-~ ~hi l-~~ u\RIJÕuis)~~ 

Qulmlue 
En&e.oharia de 

Puu 

Encubaria de 
fuca 

t:: ag• Flllrulll e 
Encubaria de 

PeS<a 

- ,. .. ,,lo! .. :.!. _, .1.. • .. '~ ""'· •! · '~ ..... ,. ~· ~ .. 
trodos e ngenharia de M 

Gestllo de Qual ida 
Eng' Econômica 

de 
I 

Estágio Supcrvi< ionado I 

I 
11 
Exp. l 

enharia de r~c::d lnuoduç;to a F.ng 
Carcin.ologia 
Engenharia para AqUicultura 
T ccnolo ia do Pes ~o 

Navegação 
<.:oocoJcnaç~n de C urso 

. 
grafia 

c 

-
Foro-

Cortografia c Topo 
l'otnvametnn 
mtcrprctaçào 
Topografia c Gco-Proccs.~mcnto 

Ambiental 
Ucndrologia 
Educaçao c Gcslâo 
Pahtoca e Legt 
Ambiental e Flor 

·slaçio Agrária. 
estai. 

PTnpricdadc Flsica 
Madeira. 
Anatomia, ld 
Cla:.si f~ç~ d• ~ 

c Mec:Anica da 

cntifi::.çao e 
fade ira 

OI 
201o 

~ 

. 02 20h 

.. .. 

02 20h 

OI 40h 

OI 20h 

OI 20h 

01 201o 

OI 2~h 

-

F.ngcnhciro de p 
~specializaç:lo, Mestrado 
na área alim. 

Graduado em Pedo 
Especialil~çio. Mestrado 
na án:a da educaçilo. 

gogia COOI 

ou Doutor.odo 

Gr.duado em Qui mica com 
ou Doutorado EspeciaJizaçio, Mestrado 

na tuea. 

. 
l.raduado con Pe sca.. com 

ou OoutorJdll t:spccialit.a~:lo. Mestmdo 

F.specialista RS 1093.26 
M"tn:: RS I 222.79 
Dootot ou Livr< Duccnte: 
R$1 738, 12 

cspcciali<ta' RS 1093.26 
Mestre· RS 1.222. 79 
Ooutor ou Livre Docente. 
R$1.73R.I2 

Especialista: RS I 093,26 
Mestre: RS 1.222, 79 

• Doutor ou Livre Ooccnte. 
RSI.73R. I2 

Espcciahs11: RS 2.1&7,12 
Mestre· RS 2.444.58 
Doutor nu l.ivre Docente: RS na área ou ârea afim. 

~------~3~.4~76.24c.-~~~~-----~ 
E•pecial ista: RS 1093.26 

.Gntduodo em Pe 
E'peeializnçlo. Mestrado 

sco. com 
ou Dnuto111do 

na área ou área afim. 

- .. 

Eng' Florestal. /\grónomo ou Geó:;rafo 
o;trado. ou 
afim 

com EspeciaJ•zaçao. M 
DoutoraoJo na área ou área 

.. _ 
Eng• 1-lorcstal ~:um F. :.spccaaltL'1ÇâO. 

are3 a rim MestrAdo ou Dootorodo na 

- .. 
t::ng• Florestal. Agi 
Tecnólogo da ma 

õnomo, ou 
dcmt com 

E~pecializa;Go. Mestrado ou Doutora<k> 
na iroa afim. 

.. 

Mestre: RS 1.222, 79 
Doutor ou Lovre Docente· 
R$ 1.738,12 

Especialista· RS t 093,26 
M<Suc: RS 1.222, 79 
Doutor ou Ltvre i)(M:cntc 
RSI 738,12 

Espeeoahsta. lU I 093.26 
Mestre· RS I 222,79 
0\.lutm uu Livrt Doctnte 
RÇ1.738. 12 

E<pec!alosta RS 1093,26 • 
Me<tre R~ I 222.79 
Doutor ou L1" r(: Ooctntc 
RSI 738,12 j_ 

... 
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Espcci•losta: RS 10<>3,26 

Proposta Cumcular 
Graduado em Pedagogia com Mestre: RS 1.222. 79 

Teoria do Currlculo OI 20h Elipe<:tahzàçao, Mestrado ou Oot•lorado L>otnor ou Livre DocC1llc. 
no dtca da cducaçlltl. R$1.73R.Il 

---
Gnulu<Ulo em Ciênc1as, Diologta ou 8 pccialos13: RS I 093.26 

FTM de Matcmãllca e Cienetas p/ 
OI 20h 

Matcm6tica cl Espcc..eli>.nçlo, Mestre: RS 1.222,79 
Edue. btfantile Alio$ Iniciais Mestmdo, ou Ooutora<kl na 6rco da f>outnr nu Livre Docente: 

- --- Edueactu RSI.738.12 

ü rai.Juat.lo em Geografia ou lli~loria c/ Espeçtahsta: RS I 093.26 
FTM de GéograJia e HIStória p/ OI 20h Espeeíahzaçllo. Mes1rado, ou Dootorado Mestre: RS 1.222, 79 
Ed. lnfanlll e Allos lmciftls Doutor ou Livre Docente 

Prd•Kncia 
na área da Educaç:lo. 

1Ul.738 12 - -

I 
.. 

Gra~uado em Pcdago&•• c/ 
Espcclaltsta: RS I 093.26 

r IM de t:.Jt\ p/ l::d Infant il c Mc,.rc: RS 1.222. 79 
Anos Iniciai~. 

OI 20h f.<pcctaliuçAn. Mc<trado, ou Doutorado 
(À)Utor o u L.•vrc: Docente na ãn:a da [úucd.çJo 
RS I 738.12 

Graduado em • ..:d11goguJ com 
tsp<t 1a lom · KS I 093.26 

Estâg•o Soperv isionlldo I 02 20h F.sp<cinlo78ç4•1, Me<traá• ou f)oulorndn Mtstrc· RS I 222.79 
Ouu1or ou L1 vrc;: Doccnt~: 

na área da EduCll\·&o 
R$1 T.l~.12 - -- EspcctaltSta. RS I 093.2(> -

üraduado em Pcdngogoo c/ Mo<trc R\ I 222.79 
Prática Ptdagógica OI 20h FliJlCCiahzaçjn, Me~uado ou Dootor..ldo 

IJ-.>utor ou L1vrc [ÀliC CI1tc 
nA Arco da l:ducoç6o 

R.$1738 12 

Semllntico < Pragmá!ico L•tenciado Cl11 Utrns. com Especmhsta: R~ I 09:1.26 

l.ttrll OI 20h Cspcci•hza~-At• em Lin~Oi>uca. Mestre· RS 1.122.19 

l'ressuposlos L.ingOisticos 
Mcstradu. ou Doutorado na área ou em Doutor ou L1vrc Docente 
6reas afins. RS I 738,12 

-

Graduado em Ped,_gogia com 
especialista: lU 1093.ló 

F.stâgio Sup<rvisionado I 
02 20h F•pccinli>açllo, Me<tra<kl ou Ooutoradn Mestre: RS 1.222,79 

Doutor ou Livre Oo<;cntc: 
na irea da Educaç&o. RSI 738 12 

GraduaçAo Clll Letras, COIII 
t::speçialista. RS I 093.26 

Espanhol 
OI 20h F.~~i3l i7..açan, ~1e~tradn nu Onutoradn 

Mestre· RS 1.222, 79 
Dou1or ou Livre Docente: 

na àr~a de Espanhol. 
RSI.738 12 

Fi!Mofia da l.ingu,_gem Gradua~o em rilusofta com 
F.sp<cialista: RS I 0<>3,26 

20h Mtslrc: RS 1.222, 79 
Fllosona Antropologia Filosófico OI Espeeiahzftçlo, Me1trado ou Oou10<ado 

Doutor ou Livre Docente 
Coord<naçlo na tlrea ou em area •fim. 

R$ 1 73A. I2 

Ttcnolo&i• rm 
Desenho Tt!cnico Gradua~o em Arquitetura c/ 

F.sp<cialista: R$ I 093,26 
Dcalj:n r Mestre: RS 1.222. 79 

Eni<nhario 
OI 20h Espeeiahzaçao, Mestrado, ou Dootorado 

Ooutnr ou Livre l'locente· 
Flores r. I na ãrc:~t ou área afim. 

R$1.738,12 
f- -

História da Arte c do L>esicn 
Gra.Juudo em Arte EduClldor. Ar~u ilclo Cspcc••hsta. RS 1093.26 

T«nuioKJto em OI 20h ou rtcnól<>&o em l)csign. com Mestre· RS I 222,79 
Dc:sign Teoria e Prática d3 Cor C.<pcc,.hzaçSo, M<'tradn ou Doutorodo T>outor ou l.ivrc T>occnrc· 

na ire a ou ire a afirn. R$1.738,12 
·- _ .. --· 

MetodoiOl:Ja de Projeto 
Bacharelado em Ocslgn ou T•• •ól<>&o Csp<cioltsla: RS 2.187. 12 

T«noloei• em OI 40h 
em Dcsign, 00111 Esptcializaçlo, Mestre: RS 2.444,58 

Ofslgn Projtlo I,II .III,IV e V Mestrado ou Dootnrado na área ou área Doutor ou Livre l'loctnte· RS 
Coordenaç:Jo de Curso aJim. 3.4 76,24 

-· 
Modelagem I e 11 

Gradua.Jo <m t\ttc ~ducador. Arquiteto [spccialista: RS I 093.26 
Tr<noJocl.o •• OI 20h 

ou Tecnólogo em Design, oom Mestre: RS 1.222. 79 
Ouiau Percc:pçlo e Crill:ividade üpcci•l i>açto, Mestrado ou Doutorado Dootor ou Livn: Docente· 

na llrca ou irta afim. R$1.738,1 2 - - ·- - -----
A.~t:XO 11 

REQUER!M t:: N'J'O 

Senhora Presidente, cu, ------------ "·enho requerer mseriçlo no 

Processo St l<ti,·o Simplificado para Professor Temporário d~ Universidade do tslado do ;\mapA (UI::AP). paro a rtoattria _ ----~ com 

_ horas, nos termos do tdttal n' O I 0/2008, e declarar c.tar ci<:ntc c acatar as regras do e<rtame estab<kc>da.! no Edital ac>nta cil .Ju. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

MaCllpti-AP, _ _ de ______ de 

CPF: 

Nac1011altdade: 

Titulo d< F.leitor. 

RG 

ANEXOIII 

f!C IIADEI NSC RI ÇÀO 

Data de enussao: 

Natitnlidadc: 

()Sim ( IN&o 

Local Zona. 

( )M ()I' 

l.lata de nM<:imcnto. 

Scçao: 

Pãg. 14 
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I Roirro: !'idade: 

e-ma i/ 

Instituição Pais Cidade UF 

Pós-Gradusçào: Cidade ti F Ano inicio Ano ténninn 

( ) EspeciRii:zaçAo 

lnst ituiçao: 

~:=j=:;=~=~=,·===================··~r'===========~-:~~----------~--- _-_- _: __________ -:_-_____ __j 
A~t:XO I V 

FICHA DE A V ALIAÇÁO DE I'RO\' A DE TiTl1LO 

Mattria: - - - ------ ---
Ca d'duo n 1 : • 

~~·1 Jii'JH:a,u~;l:J-["L~-··~(;iJ>'I :i'-'!.! ~l(~1!illW~liir2{111R~~i!miln21tu?~''ru~~~·m~~tUutr~t= . -··•·'~-·-...i·~ ···- -- .. -.)....L ••••• - .... r, !~fi~ lJ1.. ~ • a..h U' L::ill-"' -

f- ·· --~- ··-· 
OI. FORMAÇÃO ACADbUCA 

f-2L t;)outor:ldo ou livre-docâ!cia na ireo pleiteada (lO O PIS l 

b) Douwrado ou livre-docencia em áreas afins (8 O prs.) 

c) Mestrado na ilrea pleiteada (7,0 pts.) 

Wll- - IY!~!'~_cm 6reas alins (~.O piS.) -- - ·- -- .. 
el l::speeoalilllçlo na Atea pleotcada (4 O pts.) 

lD. Espccializaçao C!" áreas alin.!_Q_,.Q_p~J ----
02. PRODt:ÇÁO CIENTfFICA E/OU ARTISTJCO-Cl iLTURAL- (pontuaçDo m'xlona 10,0 pt•) 

f-
Artia.o em rcvi5ta inde xada (1,0 DIS~ por ar1 .) a) 

bl Arti2o o!m revi<ta nao indexada CO 5 n«. nm art .) 

c) l .ivro nn o\rea como autor (3.0 PIS. oor livro) 

dl l.ivm na área como oraani1.11dor (I 5 oiS. nor li•TO) 

e) Plllticioacao em oroieto de oesauisa <O S otsl 

WL Caeltulo de livro como autor ! I ,O 21s. eor E!e-l ---- --- -
ls> An igo completo em ana is de ev~nto (0.8 pts. por art .) . . - --~-· ·-- . 
~ Keswooem anais de C\'cnto (0.5 piS. por rcsumol ____ . --
,_.& Texto CO)jO".!!! _\'U re\·ista de circ-ui!!Eo ~0.2 et. Por texto) -

il Pn•duçao de vldeo (0 S pts por produç3o) 

I) A cOes artls ticM em eso~s altemati,·os (0 S pts.) 

OJ.I'.o\RTICIPi\Ç,,O E.\1 EVENTOS CIENTIFICOS E/011 ARTISTICO-CtLTIJRAIS (pontuoç&o mhima 10,0 pb) 

_!L Coordenador de.~~sa_redonda ( 1,0 piS. Por coordenaçao). ·-· - ·--· ·-·--...... · ----~ ··-- -- - ·--- ·-~~------

.J!L. P!"JEip>nt< de !!'.csa n:donda ( I,S pts. Por p:ulicipa~>). . .... ·- ~-- -- ---

c) Aprcsentaçllo de trabalhos/eomWlicaç3o em Congressos, Seminários e Workshoes !2,0 2ts. Por J?'.!l:!\;ie~x 3o). 

d) Conferencista <2.0 ots. Por Pil!!!!'_ipaçlo) ..... -- -- ... --- --- ··--
c) Expositor de Põster e Painel I 1,0 ots. Por aoreseotacâol. .. --- . ... -
~ Partici_paçà<! em <~'!>~. arllstic<>-culturais reginnais e l'!"~is (()<S !'.~'.: P.!'.!.l"'"i~ip~ 

•> f'articioaclo em C\'entos artJstico·cullurais nacionais C I O pts. por participaçlo} 

h) Partidnacau c:m eventos •rdscico-cultur3is intemaciol"'ais (I O pts. p0r partic:ipaç:Jo) 
-r-- I 

f--
04.0RIENTAÇÓF.S CONCLUIDAS E PAR TICIP.<\ÇÁO EM BA:-.IC.\5 (pontuaçllo ruhin11 IU.O pts). 

;...& Orienta~n em Tese de Dourorodo (2,0e!!) 

bl Panicioacfto em Banca de Dourorado I I.OotsL .. -
c) Orientac1o em Dissertaclo de Mestrado (I SoiS) 

d) Part icioa<:lo em Bancas de Mestra~_o ( I.OpiS) 

e) Orienta~o de Mono!l!:afoa em Curso de C:see&~!zaçào ( 1,0 pts.) 

f) Oriemaçllo de 'frabalhQ de Conclusâo de Cursn - Gradu~ !O,S pt s) 

~) OrientaÇles de To>-balh<!s de lnici~il<> Cient ífica !0.5 pts. ~aluno 

r-'1-- Cnorden;5ilo de Grupo PET !CAPESIMEC) ( 1.5 e!! 1!2r ano de ori c_ntaçlo) 

i) P•n icipu<,;do em Bancn de Concurso Públi'o ( I.OpiS) . _ 

05. APROVOÇÁO EM CONCURSOS E EXPE Rl t NCIA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR (poatuoçl o mhlmo 10,0 pts). .. 
a) A provocao em çoncurso para ~oceme ~o ~nsino supc:rinr p,Opts) 

----~--i 

b) Aprovação em <;!>_o curso para tC:cnico ! I ,S ~ts) 

C) E"<perilncia no ma~~sté rio supcrio~ na matéria pldtc::ula (J ,Opt.s) 

r&- ~xpcrifncia no m~g1~tCrio su25rior em maJtti. e disciplinas afins ( 

t.& Mon_l!<?fUt no m~1sü:rio SU[!Crior {1 10 ~or semestre) 

I,S ers) 

L- TOTAL DE PONTUAÇ.\0 N A FICIIA DE AVAJ.IA .ÃO OE TITULOS 
AVALIAOOR-:(-:-A-:-):- --- --=-==== =c.:..;Ac;.:V;-:!A'7l ':'IJ\DO:-:,:."'R,:.,(Ã): ~ __ 

OBSERVAÇÕES: a) Serlo ponluodos os cvcnlo. rc«lizadn< nos últimos 05 nnos- b) No I' ltrm - A pontuaç:lo por titulo NÃO t CUMULATIVA. o candidato 
pootuart. SOMENTE com a maio 

Pág . 15 
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EXTRA TO DO CONTRATO N". OI M1100R·liF.'I P 
OBJETO· Semço de refO<ma < adapi•Çlo dos labormóri~; de 
resistêncta de matertaJs c fcnúmentl d<•\ lransportc' 
PROCESSOS: 46.()()(1.0971200R·I!I'.AP. 
MOUALil>ADE: Prcgàu Pre<endal n• 01412008-liEAI' 
CON J"RA TANTE· IJnove"'idade do Es1ado do Amapá- \.b\1'. 
CONTRATADA. P.ll P FERREIRA 
1\0T A DE EMPENIIO· 2008NEOOJ89 
VALOR DO CONTR .\TO· RS 125 000.00 (Cento e vuoto c 
cinco mil). 
VlüÉNCIA: 09/1212008 a 06i0212009. 
DATA OA ASSINATURA: 04112/2008 
ASSINATLIRN assinom pela Conlrotante. l'rof. Dr. Jnsi Maria 
da Silva, e ptla Contmtada.: o Sr. l'aulo Henrique Pacl>et:(\ 
Ferreira. 

Macapà. D/0 112009 

& . ..,._. º"'"""\cce,...... 
VF.RA CRISTI:-.IA <;íUARE~MA OAlliiOSA 

Chefe dft U.C C 
Oeerelo n• 18691200i·UEAP 

(Amprev J_~ 
Artur de Jesus Barbosa Sotão J - - - - --- -.1 

ATO CONC[SSóRIO DE P[NSÁO 

PORTARIA l•i". OOS de 0710112009 

O Dirtlor Prnidrnlr d• Amapfí Prt\idf aria, no uso das 
atribuiçoes conferidas p<lo inciso XIII do art. l4 do Regimento Interno 
aprovlldo pelo Ato Resolutório n•. 00 1/99-CAIAMPREV. de 02 de 
setcÔ1bro de 1999 e tendo em visla o que consta no Processo n~ 
538/2008-DJOEF/AMPRF.V, de 3010912008. resolve conoedcr pensão 
na form:1 a seguir discriminada: 

Dados dõ lnJtit-uidor: 

Nome do ex.~semdor. Joio Vitnt dos SantM, matrícula n° 
464406 
C'argo· Agente de Pol icia. Clas.<e Espe<:ial, Padrllo I, CPF n• 
207.159.272·72, estando na d .. a de seu óbito oconido em 
07/0712008. lotado na Secretaria de Estado da Justiça e Segurança 
Públoca. estando o Processo acima especifoeado. devidantcnlc 
instruído, com a documentttÇao correspondente ao requerimento 
do benefiCio pcnsào. 

Concedo a pensAo, neste ato discriminada, com fundamenlo 
legal nos arts. 10. Inciso I e~ 5'; 12, §3': 26 § I'; 3 I e 89, da 
Lei Estadual n• 0915. de 18 de agosto de 2005. 

Macapá · AP, 07 de janeiro de 2009. 

~-

Cel. Walcyr Alberto Costa Santos 

PORTARIA N" OOS/2009-CAII/lAP[N 

A Dirdon·Prtsidentt em Exrrdcio do lnJiilulo d t: 
Adminislraçlo P<niltnolorla do Estado do Amapj, ao uso du 
l!ribuiçOts qut lbt slo conferidos ptlo D«r<lo n• 3638 d• lO de 
novembro d• 2008, e tendo em visJo o r<aistro no c<rtldlo de 
ocorr<ncia do Portuio do Prf Jio dtnomioodo Codello dc n• 
0014/2009, roglsJrado no dia OI de jancir~ dt 2009. 

RESOLVE: 

I · Dcl<rmio.r, com orrimo no ut 159 d• Lri u• 066193. · 
a ins rauraçlo de l)roceuo Administrativo Dl!riplinar~ a fi m de 
1p1trar o tror .da ocorrlncilil. teima mcndouda. tsCabtl«tndo-se 
I t utoria dos faCos r aferind~st as tominllrOts RdiUinistraCi vas t ti 

rtSJ)(tti va sanç.Ao, na rorma dJ itli 

11 - Constiruir CornJsslo de l"'rutu5o Administrativo 
Oi.tciplinar, coJDpo.s la pelus senidores: Ana Paula Lim• de 
OfiVC'ira, Agente Penilenc.iarfa, RC'A.il t dos Anjos 1\t.innda, 
Educador• Penitenciaria, Rumfria Souu Gomes, EUuudora 
rcnilend::&ria, para sob I Prr:sid~ncia da primeira. promover 
1punçio do.\. f•ltn em qu r:stto~ 

111- Ocliberor que os mtoubrO< do Cumi.,.io poderio 
rt:portar-sr ao demais 6rg3os da Admin.iSiraçlo Publiu, em 
diliglndu nct<SJArl:u a lostruçio do Pra<uso Adminlstra flvo 
Dlsciplioar. 

D<·•• Cilnrlo, 

Publique-se. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PREGÃO N"OOI/1001 - CEI.IPROCON·AP 
PROCESSO N" JSOOOJ]I/01 - CEL IPROCON-AP 
RESULTADO Dt I.ICITACÁQ 

F.MPRESAS PRf.SEI'TE 

OI·M.SB LOBATO -ME 
02-N H S CORRFJA ·ME 

. HA8JUTAUA. 

03-E M.FRANKUN BRACõA. MF. . 
HABILITAD."
HA 81 LITADA. 

EMPRESA YEI'CEDO..Bà 

EMPRF.S.\ 03 -02· EM FRANKLIN BRAGA· ME 
VALOR RS- 11~.6~0.00(ctnlo r qulnr.r mllseisu nlos t riaqunla 
rni.i) 

f Sociedades de Economia Mista 

(CEA ::·: ]) 
Josimar Peixoto d_e_S_o~uz_a _____ ·-_-_:J_;.-..4 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO AD!Ti\10 AO CONTRA TO 
tr oomoo8 - ASJURICEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO NMPÃ -
CEA E A BAKER TIL L V NORTE S/S • AUDITORES 
INDEPENDENTES 

Pelo presente TERMO ADITIVO. as partes iden~focadas no 
pórtico do mesmo. consubstanciadas na lei 8.666193. declaram 
ace~am e ajustam que o instrumenlo acima identificado pa~a 
a vigorar com as seguintes alterações, mantidas as demais 
condições aqui não referidas, na forma como se acham 
redigidas. que neste alo e ocasiao sào lolalmente ralifiCSdas 
para todas as conseq\Jêncoas de d ire~o. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E PRORROGAÇÃO. 
O prazo contralual fica prorrogado alé 31/12/2008 a contar do 
dia 01 de março de 2008. conforme an. 65 da lei 8.6661S3 e 
seus complementos. 

Por es1arem assim ajusta s em laçao ao conleúdo desle 
TERMO ADITIVO. assinam sm em 04 (quatro) vias de 
igual teor. devendo este ns nlo ser pubücado no Oiãrio 
OfiCial do Estado do Amap~. máximo de 20 (vinte) 
doas. 

EXTRATO DO PRI~BO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
~6~08- A..S,!I.J.Il&EA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMM'Á -
CEA E A INTERNORT ENGENHARIA L TDA 

Pelo presente TERMO ADITIVO. as partes identificadas no 
pórtico do mesmo. consubstanciadas na le1 8.666193, dedaram 
ace~am e ajustam que o instrumento acima identificado passa 
a vigorar com as seguintes a~eraçlles , mantidas as demaiS 
condiÇOeS aqui n~o referidas. na forma como se acham 
re<!igidas. que n~sle ato e ocasilo sao totalmente ratificadas 
para todas as conseqUências de dire~o . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO· 
O valor deste contraio sofrerá acréscimo de R$ 107 055.00 
(cento e sele mil e d nqüenta e cinco reais) nos termos do art. 
65 da leo 8.666/93 e da juslifJCali>Ja c:onstanle do Memo n' 
05712008-DEN. 

ClÁUSULA QUINTA - DA VJGt:NCIA E PRORROGAÇÃO: 
Os objetos da cláusula segunda deste Termo serão 
prorrogados até 60 (sessenta) dias. conlando a part~ da data 
de sua assinalura deste Termo Adilivo, conforme art..57 da lei 
8.666/93 e seus compl ntos. 

Por estarem assim aj 
TERMO ADITIVO, assi 
Igual teor, d~vendo esl 
Oficial do Estado do A 
dias. 

das em relaçAo ao conteúdo deste 
esmo em 04 (quatro) vias de 
enio ser publicado no Diário 

~. no azo mi!JCimo de 20 (vinte) 
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Ell~QQEB!ME!RQJERMO ADITIVO AO_CQJiTRATQ 
~-A~JUB!C~ 

PARTES. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA E A M & C CONSTRUÇÃO. SERVIÇO E COMERCIO 
LTDA. 

Pelo presente TERMO ADITIVO. as part~s identificadas no 
pórtico do mesmo, consubstanciadas na lei 8.666/93. declaram 
ace~am e ajuslam que o Instrumento acima identificado passa 
a .,;gorar com as seguintes a"eraçOes. man~da& as demais 
condiçOes aqui nao referidas. na IO<ma como s.e acham 
redigidas, que neste alo e ocasilo ~o totalmente raüflcadas 
para lodas as cons.e~ncias de di reMo. 

CLÁUSULA TERCEITA - DO PREÇO: 
O valor deste contrato sofrera um acr~scimo correspondente a 
R$ 5.476,87 (cinco mil, quatrocentos e setenta e seis raais e 
oitenta e sete centa\10$) nos termos do art. 65 da lei 8.666/93, 
passando o valor global de R$ 42.387,57 (quarenta e dois '"~· 
trezentos ~ ol~nta e sei~ reais e cinqOenta e sele centavos) 
para R$ 47.864.-46 (quarenta e sete mil. oitocentos e sessenta 
e quatro reais e quarenta e seis centavos). 

CLÁUSULA QUINTA-DA VIGIÔNCIA E PRORROGAÇÃO: 
Os objetos da cléusula segunda deste Termo serao 
prorrogados afê 60 (sessenta) dias. contando a partir da data 
de sua assinatura deste Termo Aditrvo. conforme art 57 da lei 
8.666/93 e seus complemenlos. 

Por estarem assim aju adas em relaçao ao conteúdo deste 
TERMO ADITIVO, aasi esmo em 04 (quatro) vias de 
igual teor. de.-éndo este enio ser publicado no Diário 
OfiCial do Eslado do A prazo maximo de 20 (v.nte) 
dias. 

~ubro de 2008. 

DE SOUZA 
CEA 

W..BAIQ.DOCQNTf31\TO N'116!20Q8-ASJUR/Cfá 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO JW.APÃ -
CEA E FIRMA MIX ENGENHARIA L T~. 

CLÁUSULA PRIMEIRA · DC FUNDAMENTO LEGAL· 
O presente Contrato lem respaldo legal no art. 37, XXI, i 
parágrafo 1' da CF de 1988, arts. 22. 11 e 23, 11 , "b" da Lei N" 
8.666. de 21 de junho'*' 1993 e complemenlos. bem como na 
Tomada de Preços n• 037/2008 - CLICEA e PrOCé!iso n•. 
61912008 - CLICEA 

CLAUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 
O presente Contraio tem por objeto o seNiço de Ampliaçao da 
Re<!e de Dislribuiçao Ulbana - RDU - Municlpio de Mazagao 
Sajrro Uníao. sendo Q\Je o lldtante fomeceri todo o material 
necessério ã exewçao do serviço, obedecendo aos projetos, 
especificações e planilhaa de quanttdades de materiais e 
serviços, c:onfonne projeto n• 58112005 • DENI'DT 

CLÁUSULA TERCEIRA· DO PREÇO· 
O preço global para consecuçao do objeto deste Contrato seré 
de RS 559.5t7,28 (qul~nlos e dezenove mil. quinhentos e 
dezessete reais e v>nt& e oijo cenlavos) 

CLÁUSULA QUARTA · DA GARANTIA: 
Os serviços. objelo des:e ConJralo. lém garantia de 12 (doze) 
meses a panir do recebimento do material no almoxar~ado da 
CONTRATANTE 

CLÁUSULA DECIMA S:XTA ·DA PUBLICAÇÃO· 
Esle Conlrato deverá ser publicado no prazo mbimo de 20 
(vmte) dias, a contar de sua assinatura, em resumo, no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, art. 61. § ~nic:o, da Lei 8.666193. 

CLÁUSULA DECIMA SETIMA • DO FORO 
1. A$ Questoes decorrentes da execuçao deste 
lnslrumen1o, que n~o possam . ser dirimidas 
administralivame serão processadas e julgadas na Justiça 
Es1adual, no F o arca de l.lac· ;.á(PP). CQm a 
exdusAo de qualq por ais privilegiado que seja. 
2. E. para fi za lida ~do que foi pactuado. lavrou-
se o presente Cori ralo 04 (quatro) vias de Igual teor ~ 
forma, para que surt m 6 e ~o. às quais. depois de üdas. 
sao assinadas re resentantes das partes. 
CONTRATANTE e C TA 

... 
mbro de 2008 

@DER JUDICIÁRIO) 

(Tribunal Regional Eleitoral ) 

Des. Carmo AntOnio de Souza 

Ayão Cautelar Inominada com Pedido de Liminar 
Requerentes: Alison Diego dos Santos .Pinheiro, 

Maria de Lourdes Rodrigues da Silva 
e Agnaldo Balieiro da Gama 

Advogado· 0 •. Everaldo Cameiro Ribeiro -
OAB/AP 523 
Requeridos • Juizo da 2' Zona Ele~OJal e Juizo da 
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1 O' Zona Eleitoral 
Relator: Juiz EDINAROO SOUZA 

Trata-se de Ação Cautelar, com pedido de 
liminar, impetrada por Alison.Diego dos Santos Pinheiro, 
Maria de Lourdes Rodrigues da Silva e Agnaldo Balíeiro 
da Gama, candidatos a vereador nas Eleições 
Municipais de 2008, contra atos das· Juizes Titulares da 
2' e 1 o• Zonas Eleitorais, que nao expediram diplomas 
de vereadores titulares aos requerentes. 

Em síntese, alegam os requerentes que 
concorreram como candidatos a vereadores pelo 
Município de Macapâ em 05 de outubro de 2008. tendo 
obtido o resu~ado de 3.338 votos, 2.678 votos e 2.392 
votos respectivamente, nao sendo. contudo, declarados 
eleitos em virtude de que o cálculo do quociente eleitoral 
fora efetuado pelo número de 16 vagas. e não de 19 
vagas, conforme prevê a Lei Orgânica do Município de 
Maca pá. 

Alegam ainda que a competência para a fixação 
do número de vereadores é da Lei Orgânica do 
Município, e que esta estabelece, em seu art. 168. 11, o 
número de 19 cadeiras, quando a populaçao do 
município contar 300.001 até 500.000 habitantes. 

Indicam mandado de segurança como ação 
principal. 

Ao final, requerem a concessao da medida 
liminar inaudita altera pars, com vistas a refazerem-se os 
cálculos do quociente eleitoral considerando-se o 
número de 19 vagas; a deterrninaçllo de expedição de 
diplomas de vereador titular dos requerentes. 
assegurando-se a posse dos mesmos no dia 1• de 
janeiro de 2009; na epreciaçllo da ação principal, a 
concessao da ordem, assegurando definitivamente o 
direito dos pleiteantes: a notificaçllo das autoridades 
consideradas coalo-as, para, querendo, contestarem a 
ação e: oitiva do Representante do Ministério Público. 

10 o breve relatório. 
Decido. 
A respeito da fixação do número de vereadores a 

comporem as camaras Municipais, cuidou a 
Constituiçllo Federal de atribuir tal competência aos 
municípios, por suas leis orgânicas, estabelecendo, no 
art. 29, inciso IV, alfnea •a·. que o número de 
vereadores deveria seguir um crit~Mo proporcional á 
'população do município. sendo o mlnimo de nove e o 
máximo de 21 vereadores nos municípios de até um 
milhão de habitantes. 

Muitas foram as tentativas. desde a entrada em 
vigor da Constituição Cidadã, de def111ir os critérios 
matemáticos das faixas populacionais correspondentes 
ao número de vereadores, e mui1as foram as ações civis 
púbicas ingressadas pelo Ministério Público brasileiro 
visando reduzir o número de parlamentares municipais 
aos limites constitucionais, por meio de uma regra que 

ae11n1sse ta1xas populaciOflals para a fixação do número 
de cadeiras. 

A exemplo, o Ministro Celso de Mello, na Medida 
Cautelar 1.733/SP, entendeu que os órgãos judiciários 
têm competência para, a pedido do Ministério Público, 
declarar a inconst~uc:ionalidade de leis organicas que 
tratem do número excessivo de vereadores, pelo 
controle difuso de const~ucionalidade (incidontor 
tantum), hipótese em que a ação civil pública não estaria 
subtraindo a competência do STF, pois o controle difuso 
não se afiguraria sucedâneo de ADI, mesmo porque não 
caberia controle concentrado (ADI) sobre 
inconstitucionalidade de lei municipal em face da 
Constituição Federal. 

Isto ressalto apenas para demonstrar que, 
embora seja competência exclusiva dos municipios fixar 
o número de seus vereadores, as leis orgânicas 
municipais não podem· se afastar do principio da 
proporcionalidade ínsito no inciso IV do art. 29 da· Lei 
Maior. 

O RE 197.91712004 alterou dispositivo da Lei 
Orgânica do Município de Mira Estrela/SP, que fixou em 
onze o número de seus vereadores. O recurso discutia 
se a lei orgânica do município desrespeitou o principio 
da proporcionalidade. Com a decisao, o STF deu 
provimento ao recurso e adotou a fórmula segundo a 
qual os municlpios tinham direito a um vereador para 
cada >47.619 habitantes. No caso de Mira Estrela, que 
tinha à época menos de três mil 11abitantes, foi 
enquadrado no mlnimo constitucional de nove 
vereadores. Eis a ementa: 

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
MUNICIPIOS. CÂMARA DE VEREADORES. 
COMPOSIÇÃO. AUTONOMIA ~UNICIPAL. 
LIMITES CONSTITUCIONAIS. NUMERO DE 
VEREADORES PROPORCIONAL À 
POPULAÇÃO. CF, ARTIGO 29, IV. 
APLICAÇÃO DE CRIT~RIO ARITMÉTICO 
RÍGIDO. INVOCAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA 
ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. 
INCOMPATIBILIDADE ENTRE A 
POPULAÇÃO E O NÚMERO DE 
VEREADORES. 
INCONSTITUCIONALIDADE, INCIDENTER 
TANTUM, DA NORMA MUNICIPAL. 
EFEITOS PARA O FUTURO. SITUAÇÃO 
EXCEPCIONAL. 
1. O artigo 29, Inciso IV da Constituiçlo 
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Federal, exige que o número de vereadores 
seja proJl9n:ional à população dos 
Muníciplos, observados os limites mlnimos 
e máximos fixados pelas alíneas a, b o c. 
2. Deixar a critirlo do legislador municipal 
o estabelecimento da composiçllo das 
CAmaras · Municipais, com observãncia 
apenas dos limites máximos e minimos do 
preceito (CF, •rtigo 29) li tomar sem. 
seotido a orevlslo constitucional expressa 
da proporcionalidade. 
3. [ ... ] 
4. Princípio • qa raz~_!!ili_Q;Idç. Restrição 
legislativa. L_aprovacão de !lQft1la 
municipal ,que estabelece a cornpasic~_g d~ 
Cãmara dos ~-a~m observànci~ 

!!Looruo c.oJie.OW..M_ P.!2P.Q..rçãQ com l! 
~ctiva D9(lyl!_~o con.fiAura~çeSSQ 
QQ.J)oder de lm!if, ~o enco~L,trandQ. ecQ 
no sistema ~ucion;!!J!lil~nt~. 
[ ... )" (gg.nn.) 

A decisão do Supremo, ao traduzir. ao cabo de 
aprofundado debate, a interpretação definitiva do art 29. 
IV da Constituição Cidadã, acompanhou a teoria da 
modulação dos efeitos das decisões do STF no àmbéto 
do_ controle difuso. bem como do controle difuso 
abstrativiZedo, posto que seus efeitos se dariam pro 
futuro, e erga omnes, uma vez que o mesmo critério, 
pelo principio da isonomia, deveria ser aplicado aos 
demais municípios brasileiros. 

Com base nessa decisão, o Procurador Geral 
Eleitoral, Or. Cláucio Fonteles, sugeriu ao Presidente do 
TSE à época, Ministro Sepúlveda Pertence, a edição de 
um ato normativo que estabelecesse prazo razoável às 
Câmaras Municipais para adaptação das respectivas leis 
orgânicas, visando ao pronto atendimento dos 
parâmetros de fixação do número de vereadores, 
conforme a interpretação do STF, o "guardião" da 
Constituição Federal. 

Assim, em 02.04.2004, o TSE decidiu, por 
unanimidade de votos, ratificar o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal no RE 197.91712004. 
editando a Resoluçao TSE n• 21 .702/0o4. 

O TSE, questionado em Mandado de Segurança 
em face da Resolução supracitada. assim ementou. no 
Acórdão n• 3.184, de 09.09.2004: 

"Mandado de Segurança. Reaolução-TSE 
n• 21 .70212004. Número de vereadores para 
a legislatura 200512008. Art. 29, IV, 
Constitulçlo da República. Interpretação 
do Supremo Tribunal Federal. Coisa 
julgada. Afastamento. 
Rraulamen.t;tçlo.. feita oelo Tribuna! 
~riQf EIJ!toral no exerçlcio da '"' 
comoetfnçla ·(art. 23, IX, do Código 
Eleitoral). 
A... çpmpettocja das Cãmms -~ 
Vçreadores para .fixar o número de suu 
asltifJS, nos termos do art. 29 JY, 
Constitulclo da Reo\}bllca. deverj orientar
H segundo a interpretaçlo gue IM fo! 
dada oefo colendto Suortml! Tribunal 
Fmrat. a auem CQI!!Dete II!'!ICiouamente 1 
l.Yi..lllli!(cl'.. 
A Resoluçlo·TSE n• 21.70212004 foi 
editada para o futuro, nlo fere direito da 
Cimara de Vereadores nem de seus 
membros atuais. 
Segurança negada. (gg.nn.) ' 

O Ministro Sepúlveda Pertence, ao lembrar que 
a função maior do STF é a guarda da Constituição, 
ressaltou que assim como a discussao das propostas de 
emendas constitucionais é matéria de soberana decisão 
política do Congresso, também era da competência 
exdusiva do Supremo Tribunal Federal dar a palavra 
final sobre o artigo 29 da Constituição, estabelecendo 
uma regra de proporcionalidade entre o número de 
vereadores e as faixas populacionais. Afnnou que ·o 
Tribunal nllo usurpou a competência do Congresso, 
apenas cumpriu a regra de proporcionalidaae para ·a 
composição das camaras municipais"' . 

A questão velo novamente à mesa de 
discussões quando da proximidade das Eleições 2008, 
através da Consulta n• 1.552/Dt:, formulada pelo 
Deputado Federal Daniel Almeida, nos seguintes 
termos: 

"Tendto em vista que o Tribunal Superior 
Eleitoral nio expediu Instrução dispondo 
sobre o número de verndores a eleger 
aegundto a população de cada município, 
para as eleições municipais deste ano 
[2008), a exemplo que fez consignar na 
Resolução n• 21.702, de 2 de abril de 2004, 
o número de vereadores a eleger em cada 
município seri o que for estabelecido em 
lei de cada munlclplo?" 

O relator, Ministro Ari Pargendler, acolhendo 
orientaçao técnica da Assessoria Especial do TSE, 
conheceu da consuHa para dar-lhe resposta positiva, no 
sentido de que a competência para a fixação do número 
de vereadores é da Lei Organica do Município, que 
deverá levar em consideração o critério populacional 
insito no artigo 29, IV, da Constituição da República. 
conforme decidido pelo Supremo Tnbunal Federal no RE 
n• 197.917 e encamoado pelo Tribunal Superior Eleitoral 
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na Res. TSE n• 21.70212004. 
O Ministro Marcelo Ribeiro, em voto-vista, 

acolheu a manifestaçllo da ASESP que bem salientou 
as palavras do Ministro Gilmar Mendes, no voto 
proferidonoAC. n"341,de 16.06.2005: 

"O Supremo Tribunal Federal, pelo voto do 
Ministro Mauricio Corrêa, acolhe a tese e 
fixa o tal critério de proporcionalidade que 
está no art. 29, inciso IV, da Constituif;ão. 
A pattir dai, faz: uma construção quase que 
de caráter normativo, extensivel não 
apenas iq:Jele Municipío, mas também a 
tantos quantos se enquadrassem nesta 
situaçllo. E tinhamos v~rios recursos 
extraordinários tratando da mesma matéria 
em municípios diferentes, o que geraria, 
naquela quadra que antecedia a eleição, 
uma situação singular, porque terfamos 
e$6aS·deflnlções impugnadas e, depois. as 
indefinições, pois essa batalha judicial 
prosseguiria após as eleições com todas 
essas questões que estamos de certa 
forma experimentando. 
Dal eu ter proposto, no julgamento, que 
fizéssemos o encaminhamento no sentido 
da declaraçlo de lnconstltucionalidillde 
com efeito para a próxima legi•lawra. E foi 
o que se entendeu, tendo dito o Ministro 
Sepúlveda Pertence que tal declaração 
poderia ser combinada com • edição de 
uma resoluç~o pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 
[ ... ) pareceu.fne que essa seria a obra mais 
adequada para se fazer essa translçlo. Do 
contrário, terfamos a etemizaçlo das 

- - --::dêíriãr=::-=n·das em relação a todtos esseS' 
outros municípios, que não preencheriam 
as condições e que tariam ações de 
lmpugnaçlo alimentadas pelos mais 
diversos atores". 

Salientou ainda o Ministro Marcelo Ribeiro, que 
nao se questiona a COilllCtência da lei orgânica 
municipal para a fixação do número de vereadores, 
contudo. a exigência que prevalece é a de que, na 
fixaçllo do numero de vereadores. referidas leis devem 
ter por parametro a interpretação atribuída pelo STF ao 
art. 29. IV, da Constituição. E a ConsuHa n• 1 .552/0F. 
conhecida e respondida positivamente à unanimidade 
dos valos. trouxe exatamente esse entendimento· 

"CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL. 
CONHECIDA E RESPONDIDA 
POSITIVAMENTE. 
A competência para fixação dto número de 
vereadorn é da Lei Orglnlca dto Municfpio, 
que deveri levar em consideraçlo o 
critério populacional ínsito no •rtigo 29, IV, 
da Constituição da Repjblica, conforme 
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 
RE n• 197.917 e encampadto pelo Tribunal 
Superior Eleitoral na Res.· TSE n• 
21.70212004." 

Nessa mesma esteira de 
compreensao, o Trilunal Regional Eleitoral do Amapá, 
considerando a necessidade de deterrniuar o número de 
vereadores para o pleito municipal de 2008 no ãmb~o de 
sua crcunscriçllo, edhou a Resolução n• 335, de 
25.06.2008, publicada no Diârio Oficial do Estado do 
Amapá n• 4284, de 04.07.2008, com circulação em 
09.07.2008, com o seguinte teor: 

"Art. 1". A fixação do número de 
vereadores a eleger nas Eleiç6H 
Municipais de 2008 no ámbito dto Estado 
do Amapá observará os parimetros 
estabelecldoa na Resoluçlo TSE n• 21.702, 
de 12 de abril de 2004, confonne os 
critérios declarados pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento do Recurso 
Extraordinário n• 197.917/SP, observando
se, conforme a tabela abaixo, a 
proporcionalidade da população de cada 
município de acordo com a estimativa 
divulgada em 2007 pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE (DOU de 
05. 10.2007): 
Art. 2". Sobrevindo qualquer ato normativo 
que altere os parlmetros e critérios 
referidos no •rt. 1°, este Tribunal Regional 
Eleitoral promoverá a observância das 
novas regras. 
Art. 3•. Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Art. 4". Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publícaçlo". 

Considerando que a esUmaUva 
oficial da popiJação do município de Macap;'l, divulgada 
em 2007, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE e publicada no Diário OfiCial da Uniao 
de 05.10.2007 aponta o número de 3«.194 habitantes. 
correspono~do os cmenos estat>eleados pelo 
Supremo Tribunal Federal, ao número de 16 vereadores. 

Desta feita, o número de dezesseis 
vereadores para o município de Macapâ encontra o 
respaldo do Supremo Tribunal Federal, detentor da 
guarda da Conslituiçllo Federal. ao contrario do que 
dispõe a Lei OrQànica do Municioio de Macapá. que 
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estabeleceu. por meio da Resolução n• 00212007· da 
Câmara Municipal de Macapá, o número de dezenove 
cadeiras, em desacordo com o expresso entendimento 
da Corte Suprema deste Pais, e deste Egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral. 

Nesse contexto. como exaustivamente. 
demonstrado. carecem os autores da fumaça do bom 
direito, essencial ao manejo da medida acautelatória. 
impondo não somente o Indeferimento do pedido em 
sede de liminar, mas. também, da própria demanda 
cautelar, conforme precedentes do Superior Tribunal de 
Justiça: 

•pode ser indefertdã desde logo -a Inicial, 
se não estiverem presentes os requisitos 
do fumus boni iurts" (ST J. J• Tunna Rei. 
Min. Claudio Santos) cf. Thetonio Negrilo e 
José Roberto F. Gouvea - In Cod. Proc. 
Civil e Leg. Proc. Civil em vigor - 37• Ed. 
Saraiva p. 851 ). 
Processo civil. Agravo na medida cautelar. 
Efeito suspensivo a recurso especial. 
Aparência do bom direito. Ausência. - O 
deferimento de pedido formulado em medida 
cautelar originâria condiciona-se à presença 
do requisito da aparência do bom direito. 
inexistente na situação em analise. ST J • 
AgRg na MC 6498 I RS AGRAVO 
REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 
200310084132-8 Rei. Min. Nancy Andrighi 
terceira tunna dt Julg. 26.6.2003. DJ 
25.8.2003 p.295. 

Nao bastasse, vejo que os autores declinam na 
inicial que a ação principal da presente medida cautelar 
preparatória , cuida-se de mandado de segurança para 
estancar os atos dos Juizes Titulares da 2• e to• Zonas 
eleitorais que não expediram os diplomas dos· autores 
como vereadores titulares da Câmara de Vereadores de 
Macapã. 

Depara-se que os autores carecem de interesse 
processual na propositura da ação principal dedinada, 
tendo em vista que a ausência de expedição dos 
devidos diplomas pelos magistrados nlio alberga mesmo 
que em tese qualquer ilegalidade, porque em estrita 
obediência ao estabelecido na Resolução 335 de 
25.06.2008- baixada pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá. que determinou o número de 16 (dezesseis) 
vereadores para a legislatura vindoura da Câmara 
Municipal de Macapã, em conformidade com a 
Resolução 2t .702. de 12 de abril de 2004. do Cotendo 
Superior Tribunal Eleitorai-TSE. Assim, se ilegalidade 
houvesse estaria ela contida na retro citada Resolução 
335. 

Diante disso, transcorrido mais de 120 dias da 
publicação daquele ato. o qual passou a · igorar a partir 
de sua publicação na Sala de Sessões do Tribunal 
Regional Elertoral do Amapá, em 25 de junho de 2008. 
vislumbra-se de plano a decadência do direito dos 
alltores para interpor a ação principal dedinada. 
conforme disposto no art. 18 da Lei 1.533/1951 , de 
modo que o êxito da medida acautelatória acaso 
deferida. não encontraria o necessário respaldo no 
mandado de segurança indicado pelos autores. 

Com esses fundamentos. indefiro liminarmente a 
petiçao inicial, nos termos do art. 295, I, do Código de 
Processo Civil. Em conseqüência, julgo extinto o 
processo. ex ~i do art. 267, I, do referido Código. 

Intimem-se. 
Macapà. 31 de dezembro de 2008. 

Desembargador EDINARDO MARIA RODRIGUES DE 
SOUZA 

Presidente do TRE-AP, em exercício. 

Mandado de Segurança n' 085/09- Classe 22 
Impetrante: Fran Soares Nascimento Júnior 
Advogado: Or. Francisco Fabiano Dias de Andrade -
OAB/AP n• 510 
Autoridade Coatora: Corregedor Regional Eleitoral 
Relator: Juiz AOAMOR OLIVEIRA 

~.CHQ 

Vistos, etc ... 

Trata-se de Mandado de Segurança. cem pedido 
de liminar inaudita altera pars. impetrado por F ran 
Soares Nascimento Junior, contra ato administrativo do 
Corregedor Regional Eleitoral (fl. 25). 

Alega o impetrante que o presente remédio 
constitucional tem por fim tornar sem efeito oficio n• 
102t-2008-CRE-AP, emanado da Corregedoria 
Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o 
mencionado Oficio admnistrativo determina o 
andamento de um procedimento sobrestado por 
sentença judicial que ainda està sendo discutida em 
grau de recurso. Destaca o impetrante que o tal ofício, 
de natureza meramente administrativa, contraria a lei 
processual e o regimento interno dessa Corte. 

Esdarece que o Corregedor Regional Eleitoral. 
mesmo havendo processo em trâmite no TSE. 
determinou. por meio do Oficio 102ti2008-CRE/AP. ao 
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Juizo da 2• Zona Eleitoral 'o imediato prosseguimento a 
Suspensão dos Direitos Políticos de Fran Soares 
Nascimento Junior". com base no Provimento n• 
0412008. sendo que tal ato sequer foi publicado no 
Diario Oficial do Estado do Amapá. consoante prevê o 
art. t5t do Regimento 'Interno deste Tribunal. 

De ou1ro lado. alega que o provimento n• 
0412008-CRE/AP exige expressamente o despacho da 
Juiza da Zona Eleitoral para ·os procedimentos de 
anotação de suspensão de direitos políticos. no entanto. 
aduz que no referido Oficio não houve despacho, 
conforme carimbo superior direito do documento (fl. 25). 

Requer, ao final, a concessão de liminar. inaudita 
altera pars. a fim de tornar sem efeito o Oflcio n' t021-
2008-CRE-AP. prevalecendo a eficàcia do Acórdão 
2.603108 do Tribunal Regional Eleiloral do Amapá, o 

qual manteve a sentença prolatada pela Juiza Eleitoral 
da 2• Zona - Macapa-AP, nos autos do Processo n' 
818212007, que determinou ao Cartório Eleitoral ql!e. 
'após o transito em julgado. dê prosseguimento ao 
processo, de acordo com as determinações oriundas da 
Corregedoria Regional Eleitoral (art.t•. inciso 111. letra · a· 
e inciso IV. do Provimento n• OOt/98-CREIAP" 

t o conciso relatório. 

Decido. 

Manifesto-me. por ora. somente quanto ao 
pedido liminar inaudita altera pars. 

Em cognição sumaria, percebo que. 
independentemente de assistir razão ou não ao 
impetrante. hã perceptível descompasso na marcha 
processual desde a origem, a saber: 

O Juiz de Direito da t • Vara Civel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá comunicou ao Juizo da 
2• Zona Eleitoral a suspensão dos direitos politiccs do 
impetrante nos Au1os n• 6.328/2000. Ao receber tal 
comunicação. a Juiza Elertoral autuou e instruiu tal 
documento sob o n• 8.t8212007. prolatando sentença 
publicada no DOE de 07.02.2008 (ft. 24). 

Na sentença eleitoral de 16 grau. a magistrada 
condicionou o prosseguimento do feito de suspenslio de 
direitos ao trânsito em julgado de sua decisão. O 
impetrante, então, recorreu desta sentença ao Tribunal 
Regional Eleitoral que, no acórdão n• 2.60312008, 
manteve a sentença a quo. 

O impetrante interpôs Recurso Especial para o 
TSE, que teve seu seguimento negado. lrresignado. o 
impetrante atravessou o Agravo de Instrumento n' 
9.272, para o Tribunal Superior Eleitoral. cujo relator do 
feito é o Ministro Arnaldo Versiani. 

Em análise preliminar, o citado Ministro indeferiu 
efeito suspensivo requerido pelo impetrante. Mas, à fi 
38 destes autos. informa a Secretaria Judiciária que "o 
Recurso Eleitoral n• 37712008- Classe 30, foi julgado na 
sessão de '0310612008 -Acórdão 260312008 - o qual ~ 
encontra sobrestado em face da intemosiclo da 
Agravo de /nstrum.t!lto em 0310712008 :: .. f.'rot(!ço{Q 
3868/2008, sendo que este se encontra '"1 
tramiteciQ no Tribunal Superior Eleitoral. O referido é 
verdade. Dou fê. Macapã. 30 de dezembro de 2008" - g. 
(fl. 38). 

Estes fatos compungem-me a ter as cautelas 
próprias de meu ofício. pois, o presente imbróglio 
processual encontra-se pendente de desfecho judicial 
f~nal a ser dado pelo TSE ou pelo STF. 

Por mais que à primeira vista a matéria pareça 
cristalina, o fato é que, numa ponta. a Juiza Eleitoral de 
1° grau CONDICIONOU o prosseguimento do processo 
de suspenslio de direitos políticos ao trânsito em julgado 
de sua sentença. Noutra ponta, a QUESTÃO FOI 
LEVADA AO PRETÓRIO ELEITORAL EXCELSO. ao 
qual. agora. cabe manifestar-se sobre o mérito da 
questão em tela. 

Assim, em decisllo liminar precâria, reservando
me ao direito de. a qualquer momento. se for o caso. 
revogà-la, concedo a liminar ora pleiteada para tornar 
sem efeito o Oficio n• 1.02ti2008-CREIAP, de 29.12.08 
(ft. 25). 

Determino a notificação da autOridade coatora 
para. querendo, no prazo legal, encaminhe as 
informações que entender importantes e que possam 
melhor esdarecer este relator. 

Abram-se vistas ao Ministério Públlco Eleitoral. 
nos termos do art. 10, da Lei n• 1.533/51. 

Ato continuo. determino à Secr!!taria Judiciária 
que oficie, com urgência, à 2' Zona Eleitoral. para que 
se exima de fazer qualquer registro no sistema 
informatizado (ELO) sobre a suspensao de direitos 
políticos do impetrante e se jà o fez. que o reverta até 
segunda ordem. se for o caso. 

Que seja urgentemente oficiado à Assembléia 
Legislativa estadual, informando que o impetrante 
mantém seus direitos politicos. pois os mesmos 
encontram-se sub judice em açao que tramita no 
Tribunal Superior Ele~ oral. 

Por fim. venham-me os autos condusos para 
decisão. 

Publique-se e Comunique-se. 

Macapà. 07 de janeiro de 2009. 

(a) Juiz ADAMOR OLIVEIRA 
Reliltor 
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Mandado de Segurança n· 085/09 - Classe 22 
Impetrante: Fran Soares Nasc1mento Júnior 
Advogado: Dr. Francisco Fabiano Dias de Andrade 
OAB/AP n' 510 
Autoridade Coatora: Corregedor Regional Eleitoral 
Relator: Juiz ADAMOR OLIVEIRA 

DESPACHO 

José Soares da Silva. por meio de seu 
advogado. fundado no art. t23, do Regimento Interno do 
TRE/AP, atravessa agravo regimental. protocolado em 
08.01.09. às 13h38min., sob o n• 8412009. em face da 
decisão por mim proferida às fts. 52-55, na qual concedi 
liminar em favor do impetrante. 

Causou-me imediato espanto a tal petição 
processual, pois. diz o RlfTREIAP. no art. 123: 

Art. 123 - uerte que se considefl! 
~iudicada por desPI!cho do Presidente ou do 
Relator, poderá requerer que se apresentem os 
autos em mesa para ser a decisão connrmada ou 
a/terad11. 

§ t• - Só será admitido o recurso 
regimen/al quando. para o caso noo hRJ" 
recurso previsto om lei. - g. 

Consta no presente writ constitucional como 
impetrante o Sr. Fran Jr. e como pretensa autoridade 
coatora o Corregedor Regional Eleitoral. SJo somen!g 
estas as cartes nos ii!IJIOJ!. 

Diante desta constatação processual elementar, 
não possui José Soares de Oliveira legitimidade para 
atuar na presente ação. 

Determino à Secretaria Judiciária que anexe a 
citada petição na contra-capa do processo. 

No dia 09.01 .09. às 12h15min., de novo o Sr. 
José Soares da Silva apresentou outra petição. 
protocolada sob o n• 9812009, requerendo part;cipaçllo 
na presente lide como litisconsorte passivo c/c pedido de 
reconsideração. • 

Quanto ao pedido de participaç{Jo como 
litisconsorte pa~ivo, vejo não ser possível. Diz a CF, art. 
5°, LXIX: 

'conceder-se-á mandado de segurança 
para ~ direito 1/auldo e . . certQ, náo 
amparado por ·habeas-co~pus· ou "habeas
data". quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica no exercido de atribuições do 
Poder Público· . 
O mandado de segurança consiste em .!llilt112 
~. liquido e certo de alguém. não comportando 
matéria de conhecimento. dilação probatória etc. Não 
suporta participação de oWa(s) pessoa(s) por mais 
interesse que haja. 

As figuras legais que devem participar de um 
mandamus trata-se da au1oridade apontada como 
coatora e do representante do Ministério Público, no 
caso o Eleitoral. 

Quanto ao pedido de reconsideraçilo. saliento 
que a matéria enccntra-se decidida provisoriamente em 
sede de liminar e encaminhada às partes para as 
devidas informações e parecer técnico do Ministério 
Público, visando à apreciação do mérito no momento 
próprio. 

Dessarte, o bom senso manda que a matéria 
seja mais bem apreciada no mérito. quando o colegiado 
terá a oportunidade de se manifestar sobre a questão. 

Assim, indefiro o pedido de ingresso do 
requerente como litisconsorte passivo na lide e 
mantenho a decislio interlocutória de fls. 52-55. 

Publique-se e Comunique-se. 
Abram-se vistas ao Ministério Público Eleitoral. 
Por fim, venham-me os autos condusos para 

decisão. 

Macapa. 09 de janeiro de 2009. 

(a) Juiz ADAMOR OLIVEIRA 
Rela.~or 

\t 

João de.serrlo 
Secretário Judici~rio ale 

(Tribunal de Justiça do EstadC) 

Des. Agostino Silvérlo Junior 

GABINETE DA PRESiiltNCIA 

RESOLUÇÃO N° 463/ 2008-TjAP 

Dispõe sobre o Diário do justiça 

Eletrônico do Tribunal de Justiço 

do Eslodo do Amopó e dó outros 

providências. 



Maca á 14.01.2009 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

~A. no uso dos prerrogotivm que lhe são 

conferidos pelo artigo 125, § 1°, do Constituição do 

República, pelo Decreto IN) n° 0069/ 199 1 e. pelo 

artigo 13, de seu Regimento Interno !Resolução n• 

006/20031. 

CONSIDERANDO o dever de alingir·se os 

obtelivos insculpidos 'lO Constituição Federal, 
concernente õ razoável duração do processo e aos 

meios que gorontom o celeridade de suo lromrloção, 
bem como a observõncro dos Prrncípios do 

Publicidade, do E!iciêncro, de Simplrcidode e do 

Economia dos Atos Processuais. 

CONSIDERANDO o disposto no porógrolo 

úr.ico. do ort 154 do Código de Processo Civil, 

alterado pelo lei n° 11 .280. de 16 de levereiro de 

2006, e no lei n° 11.4 19 , de 19 de dezembro de · 

2006, 

CONSIDERANDO que os recursos 

lecnclógicos atualmente disponíveis permitem o 
publicação dos atos judiciais e admínislrolivos na 

Rede M undial de Compurcdores com segurança e 

ce!eridode 

CONSIDERANDO. finalmente. o que 

estabelece o lei Eslodual n• !.266, ée 2 1 de 

culubrro de 2008. e o que restou decidido no 473 ° 
Sessão Ordinórta do Pleno Administrativo desta 

Corte, realizado em 12 de novembro de 2008. 

R ESO LV E: 

Art. 1 ° . Regulamentar o luncioncmento do 
Diór"o do Justiça Cleirõnico como órgão de 
comunicação oficial do Poder judiciorio do b todo do 

Amapá pore publicação e divulgação dos o~os 
processuais e editais. 

§ 1°. O D.ório do justiça Eletrônico substil.~ iró 
o Diório O ficiei do Eslcdo do Amopó pera o 

linclidcde de publicação e de divulgação de que 

cuido o 'caput' deste artigo, sendo veiculado 

groluitcmenle no sitio do Tribunaf de justiça do Estoco 

do Amapá na rede mundial de computadores. 

§ 2°. No inlerslício de lrinlo d.os, contados do 
publicação desta Resolução, os publicações e ' 

divulgações referidos no 'copul' deste orligo 
ocorrerão nos versões impressos e eletrônicos, no 

Diório Oficial do Estado do Amapá, prevalecendo, 
. poro os eleitos de contagem de prezo e demais 

implicações processuais, o conteúdo e o publicação 
do versão impresso. 

§ 3". Em cumprimento oo § s• do ort. 4° do 

lei n° 1 1.419/2006, o presente Resolução seró 

publicado d iariamente, pelo prazo de lrinlo dias 
consecutivos, no Diório O ficial do Estado do Amapá 

pera omplp di~ulgoção cos "interessodos. 

§ 4°. Ao lermo do período mencionado no 
parágrafo anterior, os publicações e os divulgações· 

de que trato o ' coput' deste orlígo serão oficiolmento 

veiculadas apenas no Diário do justiça Eletrônico, 
pera lodos os efeitos legois, cessando os publicações 
pelo imprensa Oficial. 

Art. 2". As edições do Diário do justiça 
Eletrônico do Tribunal de jusliço do Amapá serão 

ossif\odos digitalmente, atendendo aos requisitos de 
autenticidade, integridade, validade jurídico e 

interoperabilidade do ·Jnfro·Eslruturo de Chaves 

Públicos Brasileiro -ICP·Brosil . 

Parágrafo único. A Presidência do Tribunal 

designará os servidores titulares e substitutos que 

assinarão digitclmenle o Diário do Justiça Elelrõnico. 

Art. 3°. A responsobilldode pelo conteúdo do 

moleriol remetido á publicação é da IJOidode que o 
·produziu. 
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§ 1° . Cabe à unidade produtora , olé os 

dezesseis horas dos dias úteis, o en,cominhomento 

dos resenhas pera publicação no edição do Diário 

do justiça Eletrõrico do dia útil subsequentc. 

_§ 2". Os expedientes não poderão sofrer 

modificações ou supressões. opôs o cncominhomenlo 

à publicação, demandando novo publicação pera 

eventuais retificações, renovados os prazos. 

Art. 4°. Considera·se como dolo do 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao do 
divulgação do informação no Diário do justiça 

Eletrônico (Art. 4°, § 3°. da lei n° 11.419/ 2Q06) . 

Art. 5°. Compete ao serviço de Tecnologia do 

lnlonmoção do Tribunal de Justiça o manutenção e o 

pleno luncionomenlo dos sistemas inlormalizodos, 

bem como o disponibilidade do sítio do Tribunal de 
justiça do Estado do Amopó no rede mundial de 

· computadores. internet. 

Art. 6". Os direitos autorais e de publicação 

do Diório do j usliço Eletrônico pertencem oo Poder 
judiciário do Estado do Amapá. ficando autorizado 

suo impressão, mos vedado o comercialização. 

Art. 7". Os coses omissos serão resolvidos pelo 

- Presidência do Tribunal de Justiça ou pelo 

Corregedorio·Gerol do justiça, conforme suas 

respectivo~ competências oo· otr\buições. 

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

Art. 9'1. Esta Resolução entrará em vigor no dia 
do suo publicação. 

Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e 

cumpro-se. 

Gabinete do Presidên 
de 2008. 

19 de novembro 

AVISO DE PREGÃO r..~ 00112009·TJAP 

A Pruldf otla do Tribunal do Justiça do Estadn dn Aonap». < tstr 
Prraoeiro, dtsl~01do atrovk da Poctaria o' 19JI7712008-
G."BIPRES, do 1J d< março do 2008. levam ao conhecimento dus 
interesSados que, na forma da l<i o• 10.520, dt 17 do julho dt 
2001, com aplicaçlo subsidi:lria da Lei Fedenol n' 8.666193 e suas 
olteraçOes postoriores. f111a rcatiar licita~:l<• na modalidade Preglo. 
do tipo menor preço. que tem por objeto AQUISIÇÃO DE 
VEICULOS TIPO I:I"II.ITÁRIOS (PICK-UP E VANS). A 
referida lici taçlo ocorrcni no OI~ 30 DE JANEIRO PE 2002. is 
J..2.LDJ:;Z) hul"l\1. na sala da Comiss!o de Licitaçlo e Cadastro, sito i 
rua General Rondon, n' 12q.1 -Centro, nesta cidnde. 
O Edital completo e stus anexos encontram·st disponíveis na 
CLCITJAP, no endereço acima citado. de ..:gunda a :<exta-rc.,a, nu 
horário da.< 07:30 as 13:30 e dftS 13:30 As 17:30 horas. bem como 
quaisquer outros esclarecimentos neccswios. 

MacllJló·AP, 14 de j aneiro de 2009 

Nillon Pt_d Vucoocdus 
· ~ofrJAP· 

PROCESSO ADMN ISTRATIVO: N' 00105W2008·SG 
ASSUNTO: INDEN17.AÇÃO 
OBJETO: EMISSÃO DE PASSAGE:"'S Af.RF'.AS 
FUNDA.\tEN"t:AÇÀO LEGAL: Art. 60, Parãgrafo Único. ele Art. 
59, Parágrafo llnico, da Lei n• 8.6661'.13, c.•m redaçlo da Lei n' 
-9.648/98. 
ADJUOICAT,\RIO: FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 
VALOR TOTAL: RS 12.855,16 (friatx r dois mil, oiro<tntos t 

dnqnont• e <inro ruis t dtussds ctntavos) 

Excdtatl!'-'imo s .. bor Pmldonlt, 

Trntnm os presentes autltS do pag3mento dos valores dcvid<•at litu1o 
de indenizaçlo à Empresa FAB VIAGENS t: TURISMO I .TDA 
ME. CNPJ N' 08.64 1.9lK/0001-67. referenlf. on fn,.•r;.,..nrn ~. 
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passagens atreas ~ Magi<trados. Servidores c cvcntu.,. 
colaboradores. nu valt< global de RS J2.85S,t6 (Trinta t doi• mil, 
oitOtrncos c cinqDcalt t cinc:n r~a is t dutsstis u otavOt). 

A Douta Assrssona Juric.Jica da 01rctoria Geral, manifcstou-s-: no~ 
segumtcs tcnnos "Nisim cntcndcm<\S qut a citada rclaçâo t nula 
confonnc dispô(: a l.cr de: Licna.ç."W:s e Contratos Adnun•suativos em 
v•sor Senão \'CJamos: 

An.60. Os contratns c ~us adiramc:ntos strao lavradol nas 
rcparttçOes nucrcssad~. 3.') liUWl manrerto arqurlfO cronol~tCO dos 
seus autógrafos c registro SISicmauoo du seu cx!Iato. sal\·(' os 
relativos a due1tos reais stmrc imôveis. que se formahzam por 
mstnuncn1o la't•rado em cartório de nocas, de tudo JUntando-se cópta 
no processo que lhe deLJ origem. 

PorAgrafo ünico. É nulo~ d(! nenhum efeito o contrato verbal com a 
Adnunistraç!o. salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, 
assim entendidas 3quclas de \'alor nàu superior a 5'Ye (c inco por 
cenlo)do limite estabc:l ~tido no art. 23. inc1so 11, alínea •a" desta Lei. 
feitas em regime de adiantamento." 

A douta Asstssori• Jurídica expõe, ainda: • ... car.JCteriuda a 
nulidade, o serviço f<n efetivamente prestado, nilo podendo o 
Administraçào valer-se de atividade particular sem a devida 
rctribuiçlo. Portan1o, resta a mc:sma o dever de indcnir& a empresa 
pelo serviço preslado constante da Nota Fiscal encartada nos autos. à 
loz do que dispõe: o artigo S9. Parigrafn lJnico, scguint<: 

Art.S9. A dttlaroçlo d~ nolidud~ du conlrDID rulminlworl•o 
opuô rdrtXJrlvamentt lmp~dindo o.~ ~/tât0· jurldicos q11~ tle. 
ordlnllrlamt ntt, d~·~rlo ptodutir, aJb n dt tkscotUtituir os j6 
prru/IIW/I>s. 

Pardgrafv útúc.'tJ. A nulidad~ nlo tXJJntra a Admlnlstraç4q do 
d~·tr dt ind~niuu o conlratado pd u qu~ a tt ltouvcr uuutado tJII 
a daJa tm qut ela for dtclarad4 ~ (Jflf tJutrus pr~jullOS 

rqu/ar~ntt romprow1dos, contanto qut não lhe .t~ja imput4vcl~ 
promove.ndo-st a r~p(JIISIIbllldodt d~ qutm lht dt u causa. " 

Ad hunc mt'<lu, veri fie~-sc. in caso, que forn.m D1tndados todos os 
rccluisito~ kgat~ c fttc:luili~ balizadores da açlo adm1n1strBlive em 
pauta. tais corm,, a cxccpcionalidaclc da prcstnçlo dos SCIVIÇOS. a 
razAo da cst:olha da "'mcc:cdor01 c 3 ;ustifi c:ltivo do preço. Dof 
concluirmos que a conltataçlo )Ub exame enquadra-se. perfeitamente. 
na htpótcsc de I~OF.N I7.<\ÇÀO. insculpido no artigo 60. Plllâ(!fafo 
Único. C/c llftigo SQ, parigratb único da Lei Federal n • 8.6661'.13 e 
alterações. 

Pelo e>:poslo. para sal't'aguardar ú~ intc:resses da Admmis-traçOo 
deste Tribunal. e demonstrada a hipótese incidente desra açlo, 
submetemos a presente Justiftcati•·• a aprcct:~çilo e homologaçilo de 
Vossa Exccl~ncia. ao mesmo tempo em que «>licitamos a sua 
publicaçJo na Imprensa OriCial. p11111 que se cumpra n disposto no 
artigo 26, d• Lei de Ucitaçõcs c Contratos em •·igor, condiçiiO de 
eficácia dc~tc: ato. 

Mocap,·AP. ll de dezembro de lOOK. 

~NIC.\ 

504' Pllllli{;ACÁO PE ACÓRJ}ÁOS 

IIABEAS CORPUS N.' l,l771ll8 /Aç N' IH12) - Impetrante: 
M~ÁRIO JORGI: M~TEIRO D,\ Sli.VA • Pacienre·JOSt. 
AliG\"SI'O SANTOS DI\ Sll.VA • Cuaror:JltiZO DE DIREITO 
DA VARA 01: EXECI IÇÕF.<; PF.M IS 00 ESTADO DO 
AMAPÁ · Relator. .lu i> Con•·oudo CONSTANTI!\"0 
BRMHINA 

EMJ;b'J A. "COSSTITt:CIO:"'AL- HABEAS CORPUS· 
PORTF. II .F.GAI. OE DROGA PARA CONSl 'MO - :-10\'A U:l 
OF. TÓXICOS - RETRO.-\TIVIDADE Ot\ LEI .1-IAIS 
BF. ·t.FICA ··- DESPENALIZ.AÇ .. \0 - I:XTI:-fÇ,i.O OA 
Plll\IBILIDADE - AliSÊNCIA DE PKt:VtS,i.O \.EGAL. 1) Com 
o advento da non Lei de Tóxttos, niiO hi falar em e>linçl n da 
punibilidade paro o agente que t encontrado portando drogas pam 
consumo próprio. tis que nâo oconcu dcscriminali.tação kJ9slali't'u dn 
conduta, ma.s Slnl sua ckspcnalizaçlo. ~Jo.- o. quando for u êuso, pnm 
eleito de rcconhttimcnto da prescrição. Assim. malgr.Jdn ia conduta 
continue a ser tip1ticada como crime. nlo é mat~ prt'\.:;;i'tcl~:~ eplit:3Çio 
ck penD privativa de liberdade. <k\•endo ser ;;,rlicuda umo as sonçl\es 
dispostas 110 art igo 28, da Lei n. 11.343106, a começar pela Sllnç4o 
adn1onitóna. l) Ordem concedida."" 
~ "Vistos. relatados c disc-utidos os prc:<ente. 

autos, a SECÇAÓ ÚNICA do ~art~io TRIBUNAL DE .li'STIÇA 
DO ESTADO 00 1\M,\I'Á, por unanimidade. afo.<tou o prcllminor 
de ilegitimidade ativa c conheceu do wr:r. No mérito, pelo me<mo 
quon,m. concedeu a Ord~m. nos termos do \'oto proferido f'CIO 
Relator."" 

HABEAS CORPUS !\ • 2,240/08 IM r.• !3436! - lmpclr.lntc: 
. CARLOS AL FKI::OQ !!ARRETO SILVA - Paciente· F.OINF.Y 
JARDIM SI:RR..\0 DIAS - Coator: Jt: lzo DE DIREITO DA I' 
\'ARA CIUMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ - Rcl•tm: 
ll<S<mbar&ador GILBERTO PIMIEIRO 
~ " 11,\Rf..-\S CORPUS - PRESU!\ÇÁO DE 

I~OCÍ:I'iC'IA • PR IMARl F.DAOE, 80:-IS ... NTECEDENTES E 
RL<;tUf:I\CI.<\ FIXA NO OISTRITO D." CULPA 
NI:CE.'iSIOAOF. OF. GAR.o\NTIR A ORDEM P(IBLICA • 
,\USENCIA DE CONSTRANGIMf.'I/TO II.EGAL - Al\ALISE 
Dt: PROVA - 1.\ IPOSSIBII.IOADE POR MEIO DO WRJT. I) A 
cu!\tódia couc:elar, cmbom considerado um mal netessârio. uma vez 
que \uprtme a libtrdode do acusado antes do advent.l de sentroça 
cond(llatória selada que t pelo efe ito do tr!nsito em julsado, jusrirtea· 
se, em cenos casos. plllll sarantia da ordem pública. da prtscn·açao da 
insrruçao criminal e fJCI cxccuçto da pena, certo. ainda. que as 
condiçOes pessoais do pacial!~ não constituem impedimento â 
dccrttaçl!o. se recomendada por outros cl<llltntos de pro-. rcunidus 
nos auras. Assim. a prirnarieda<k, bons antccc<lentcs c residência ftxa 
no distrito da culpa silO circunsllncias que, por si sós, nao autortl•m a 
eoncesslo da ordem de writ quando pre1entes outros requiSitos para 
docrctaçêo da custódia C3utc:liu, contO. por cxctltplo. a rarantia da 
ordem publica. l) A via csoorrcita do habeas corpus nao se de>tina a 
analise de provas, posiO que tal <.•ame deve ser reolrzado durante a 
inslruçAo processual em cu.rso. Por meio dele: afcrc· sc: somente se há 
ou nl!o conwangirncnto ilegal. detorrente da prisio J) Ordem 
dcnecado."" 

AÇÓRD!!l " VtstOI, rctattulo. t d"cutidn< os pll:S<ntc:s 
autos. a SECÇÃO Úl\"ICA do ~gn!g1o "I RIBl!NAI. O f. .IUSTIÇA 
DO ESTADO DO A.\11\1'.\. por unammid•.tc, conheceu da Ordem c, 
no mérito. oelo mesmo uwmun. a dcnceou. nos tQlll(b tios ''otos 
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prnrcndc» •· 

l:ld.6J::ds_couus N: 2.l~21ll8 YAc ~ - lmpetrant< 
~L\l'RICIO Sll VA Pf.REIRo\ - PftCtente ALC I:'IO In. 
OLIVEIR~ PO'fTr-S - C011tor JltltO OE OIRETI O UA l' 
VARA CRIM1'141 OA CO\~RCA DE MACAPÁ - Relah>r 
O.wmbo~odor GILBERTO PII'HEIRO 

~ "H.\IIbAS CORri S - PRI\IARLEDAD[. 
8 0 '\S A'\'TECt:lH.'HES. RESJDtNCt4 FIXA NO DISTRITO 
DA Clii..PA r. ATIVIOAOf> LICITA - NECESSIDADE IJL 
(; \R"NTIR A ORDEM PlrBLICA - INSTRUÇ.-\0 CRIMINAl 
r.NC'f:RR"DA - AtiSt'\'CIA DE CO~)> I RANGIM E:'\10 
ILEGAL I ) A GuSiódta cautel•r. embora .:orKrd<rada um IT\ill 
nn:essâno. uma \t'Z que supnmc a hbcrda.k dn acu.\atk1 3.111~ do 
achtnto dt st:ntença coodc:n:uOrta §(fada pdn ciC1hl ck1 1rân\lto em 
JUlgado. JUSilliGI-se, etn certo• caso<. para @3r.lntr• da l)fd<m púbhGI. 
da presel'\·aç6o da m.suuçlo l.!llmm31 e licl r"c:cuç.OO da ptM. cenõ, 
omda. que as cond1Q0e.s pcsscsts do p:te1cntc n!kl const!IUcm 
rmptdtnlento 6 decret•clo. se rconmcnd•d• Jltlr outros e!lmle'ntos de 

J'lfll\'U reunidos nos auto~. A!.snn. a pnmar~edndt, bons lllteccdcnh.>~ 
rc:,•dtncii1 fi-<a no d1SI.rllo da .,;ulpa e t'<m:tc1o de lfl\ 1dadc ltctta üc:1 
Cln:un,lànc•as que. por s• s~. n!o autonzam a concessão da ordem de 
hatx:a, c.:<.trquJs qu&'\do prcsenttS outhU ~QUI'>Iht) pant decrttaçiO da 
tu"'M.I11 coutelnr. como~ por t\emplo. a ~;ar.tntia do ordem pUbhca 2) 
NAo tem que ~e falar em constran~anu~ulo tlcgAJ, por c~cesso de prazo 
na lorma.;;)(., da eutp~~, quando 1 mstruçlo c:r•mm31 ~'-• enctlTada. u 
vr du Sumuln S2, do Supenor Tribun:!l de Justi~a J l Ordem 
denegada.. ' 

ACÓRJlÃ~·\• IStO>, relatado> e diScuudos os presentes 
autos. 1 SECÇ 40 'NICA do ~grtgou TRIBl 'iA L DE JlSTIÇA 
00 ESTADO DO AM·\I'i. pc..- unammtdad<. conheçe\J da Ordem o. 
no mtrrto, pelo me:.mo qldN'um. • den<gou, nos termos dO< '·otoh 
profendos · 

HABEAS CO[IJ't;S N: 2.318/08 IA<, t'l~~ - lmpelr.ont< 
MAl RICJO IIRAGA DE NOVOA. Pacoente FABIO UMA UE 
ABREL -Coator J ll iZO DE OIRF.ITO DA VARA ( .'\IC:\ V \ 
( 0\IARC-\ Ut. MAZAGÁO - Relator Juiz Con,ocadu 
( 0'\STA ~TI 'lO UR.\IIl·NA 

~l.t;;hl.i\ "I'ROCF.SSO PEML 11-\BEAS CORPlS
Al Si.M.IA 00~ Rf'QliSITOS Al 'TORJL\UORlS DA 
<.O .... SI'RI( .\O C'\l'TEL.AR. I) faz·!ot ncCCSs6na a d<mon<tra;;i<• 
d.1 n~o::<.:G'iJdade c,hl Clb1ÓCfla cautelar COITIO gataflhl da Ordem ruJbhal, 
da nn.km cconõmtca.. COf'l't'tnJtncaa da IOStruçlt' comma1 uu para 
a.."eguw a aphcaç4o da le1 penal. Assun. austnb:'i ta•~ rtqu1suos n~ 
hà falar-st em decretaçJo ou manutenção da 'egregaçio cautelar, rsso 
•m m1110 d< nlo >e d~>C~Jtrr ""'"' fase • <ulpa ou dolo'quc deu orog<m 
pro.;~so. mti apenas 1 c\1~blcaa t.h.t\ requ1sttos ntcessános pare 
mMI<r cttceoda a hb<rdadc de loç,.noçJo 2) Ord<m concedida. 

~"\'J\tU\.. relatados e diSCUIIdO> OS prtK'nl~ 
aut<><, a St:CI,..\0 l NIC'~ olo\fgrtgoo TRIBI '11.\L Ut: JlSIIÇ\ 
DO ESit\UO UO \MAP-\ , pm unantmodn.le.oonloeceu daOrd<'fTI~. 
no n1tr1t0. pelo mt.:smo quurum. 1 cuncct.leu nO> h~rmos do \ ot•) 
prot<:rrdo pelo Relator 

HA/JE:1.l....CQKfL·:t.!l.~'\ IJ.421l- lmpetrnnte 
li 17 \IAG"O DO I<OS.\IUO PK:o\ 'i('O- Pa.;oente Jo\~IER1:S 
CAl \'ÃO - C001n. JIILO DF OJRr.tTO D.4 \ARA Ut 
E\ECl ÇÓES 1't.~.\IS 00 F.'iTADO 00 ·\\t \P-io- Relator Juiz 
Coo>ocado CO\ S 1 o\'IT "o BRAill''\ o\ 

[~lA "PROn:S.~liAI Pf'IIAL HABEt\' 
( OI(I'LS - Rt:\11S~ÃO DA PEI\o\ - I'IJliSTit'IC•\IlCI 
KH.\ROAMF.'ITO 00 PU:ITO - CO'\SfR.\11/GIMENTO 
ILEGAL CON'FI\.l' R\00 - CO'iCESSÃO Po\RCI\ L 0 0 
\\ RIL I) O grundc nt~mero de pcoct~~) :Jn curso nu Vara tk 
[,c:~.'Uçr'\e-\ Pena•' nft<• JUStifica. por 5t !lÕ. o ~)(') ttil .pr~'ló!t;ân de 
p tltO lilrmuh.d,• no ~mttdo dt que S.Cil '\;CX'li),A.hda 1 r(mb~n. 
pun .. apalmentc quanc!o demonstJedo que o n-~dun.nUo c:ftlnamenrc 
"•"«<U 011\tdnd< lal>orauva na tnstítutçllo penucmi6n6 2) lmp{\cm· 
(,~. em ~nuações IBIS, 1 conCC$Sio part1al d3 Ndcm com a fineihdnde 
de U>segurar a rmedtlltl aprccraçào do pe<lodo r.omrul•du pernnte 
aquele Jutzo J) Habca. oorpus parcialmente CX'Ol<cdtdo" 

d.Qll\1) \l_l •v, ""'· relatados e dt<cuttdos os pn:scnto:s 
"""'· 1 SEC(',I,Q I 'IC " do Et:rt~o TRIBl;\\L UE Jl STI('\ 
00 EST\00 DO \\tAPÁ. J>Of un.:>nunodade. conheceu da Clrdem c. 
no mr.:nl<t, por m.11001. 1'1 CDnC~u. em parte nch termo~ do \OfO 
r• ·~;nJ., pelo Relatot. \encrdcfobcscmharpdor O.:>!l"s hangclista 
O Prucuradot d~ Just1ça alterou o parecer cdn\tantc nos autos, em 
pl<njno pela concessao. em parte. da Ontem· 

I/18F:AS....a1Ael!S "~.:.lJJS/08 1,\c. \' IH2lj - lmpetn>nte 
TI\C.O R E~ EDITO DE (ARV \LHO FI F\\ Pactentt FÁBIO 
1.1\IA Of . .\BREl -Coator JIIZCI Of OIREITO DA VARA 
I 'oi C' 4 04 CO~tARC \ DE M.\1.0\(;,\o - Relator J• iz 
Con,ncodo CO'\ST"Nl lr>O BRo\BI 'i.\ 

~·HABEAS CORP/TS- CO'\STRA ~GI\IE~TO 
ll l".CAL (ESSA DO I'REJI ' DIC'IAIID·\l>f. IJ Julgo-se 
prtJuJ"ado o lwbcu.r u~rp•• t'<'la pcrdn do OhJCIO quando <Cssado o 
(t._)flUran~ancnto 1lq~al rei" concess~ da ordem em outro wril 2) 
Habr ... -l ' r.;rpm Jlrl,;JUd"ac.ln .. 

\CÚI!D \0 "VI\t~s. relatndos e do<cut•d•" os pn:sent<s 
oal<."> • SEC('40 l 'i !C o\ do ECJt~Ml TRIDI 'I AI OI JLSTI('A 
DO F.ST4DO DO A\1.\PÁ, por unanomort.Je. <<~nhcceu da Ord<m e 
:tJU'gou prejudicada. noi t~rn~ dl,) votn flrokndo pelo Relator ... 

H~TIF.~S CO/U!J.I.S &:..2.Wllll. (Ac. ,.,. IJ.4,W - ln1petrnnte 
I I 17 \HG'\0 00 ROS.\RIO PIC.AN('O - l'acoente· EOV.\'11 
04 C'O'\CEIÇÁO SII.VA- Coator Jtll70 Or. DIRF: ITO DA 2' 
\AR\ CRI\11'\\I. D.\ l 0\1-\RC'A OF: \1 .\ CAPÁ • R<l!l~ 
t'uo\ r><ado CO,STA'HI\0 BR\111 'A 

F\IP'l-\ "CO\SI 11 ltJO'i~l f PROCf'-50 PES\L 
11 c/Jf:~s C:ORPl!S- 1\II'OSMBILID.\Of' OF AI\ÁliSE UI 

ritO\ A I'Ok \ltlO 00 \\ RIT - PRI\HRifDo\D.\, 80'\~ 
"' THTOE'\n.S E Kl~llllNUA fiXA M:n:S.'>ID\UL D.\ 
1'1 STÓOIA PRbV~I\ H\,\ GAR-\r\TIA Do\ O KDF\1 
rt RI I(\- AI S['\U\ UE CO'\STRo\GIMf'\TO ILEGAL I) 
\ c rc,,J e wmA.na \11 d,) huh~uf c lrpuç n;t compon.a d&laç&:. 
pmb 'r..ma. a~as admthl\'d na r~( de ln~truç~o do! processos 
r<' .r:tnt:s lts açOh pena" <111 curo;o raziiO pc • qu•l oele !>() t po.so\CI 
exanunar se hs ou nao <Ofl..t,.ngomento ilegal, dtGO<Tento de pnsAu 2) 
Bons antccccknh.:<~~ rnmancJ.de e rest<R:ACI3 fL\1 nlo slo. p« ,, ilj(\ 
CJr~un)láncta-. 1:ufic..,c:nres 3 concessAo da ordem de hahea_.., ctJf'Jkl"". 
quando p~l'!l~ 110tros requtsuos potl' manutençlo da cu.,túth:t. 
conto pt>l ""'"Pio • neccssodlld< de gn111n11a 6 ordotn púhll<a J) 
Restand..l dCh\·.mentt demonstroda 1 OC('Cnidadc d~.: manulrntrJo da 
CUStNiJII ~.act.r:l.~~: O)f't).1 g.1ran11a da ordem oUbhça unni\c·sc 

(DIÁRIO OFICIAL) 

dencgnçto da ordem de hahca.< crxp!J;. 4) Ordc:no dcnciada." 

ACÓRDÀQ " VistO>; relat•dos e doscutido"' m presentes 
IW IOS, 1 SlC(,;ÁO 1 ;~ICA do Egrtgoo TRIUUNAL DF. Jl 'STIÇA 
DO ~~ ADO DO AMAPÁ. pe>r unal'llmtdadl:. conheceu da Ordem e. 
no méuto. pclu mesmo ·quor1.1ttt, 1 dCU(&QlJ. "')f;; ttrmos do v01o 
proCendo pelo Rclauor • 

~CORf~' IJ.AJ7} - Impetrante 
I UIZ \HG NO DO ROSARIO rtrAN('O - Pacttnte 
MAR I.( CIO CORDEIRO PIC'o\N('O - Cootor JIJIZO lJt. 
lli Rf:ITO DA I' VAifA C RII\fi"'AL DA CO\IARC \ Ot: 
MAC 4PÁ Relator .I ou ( 'onvocodo CO..,Sl o\N I 1'0 
BRAIII ~~ 

W.EliL\ "( 0 '\ '-Till CIO, AI. F PRO< l<,:,Q I' I;~ \I 
- H-1 /JF:.~$ ÇORf'{.S 1\lroSSIRIIII)o\0~ ()~ \ \ \LIH OI 
PRO\'' POR \lt. IO UO \\ RIT ~ 'PRIM.4KI~O~U\. BO"S 
\NTI.(FOE'IITES E R!.SIOt.'\CIA fi\A - "'fCESSIUADt ll \ 
CI'STÓDIA PRHE'dl\',\ - .GAR"'-TIA 11.\ ORUlM 
PÍIRJ.I f"A- AlSti'ol{'l.\ D~ !'0'\STR ... GIMF'IITO ILEGAL I) 
A o trcua e sumAna ,.,. do hube<H rMf'" ' nin comporta dllaçteo 
('if'ub.ttoria, apenns admi5SI'fcl na fB"\( tJc 1nstruçAo d.Js proceSSO\ 
..:rercntes as ações pen&l5 em eu..n. r.vilo pelo qulll nele !>() t posSOYel 
c\amm:u st h.6 ou t1lo c:ot1S1rMtt: tmenta 1fegal, decorrente de pr1sto 2) 
Bons ontecedemcs, primarJe:d~l.k e res~ncio ftn nlo 'ilo, por <111 "kt\, 

c1rcunstãntati suficu:nlt\ J concess4o d3 Of'dem de habca.\ corpu\, 
quando presentes oulro~ ~u1silos para rflarlutcn~ào da cu(,u)thn. 
como por .:xcmpl11 o necessidode de garantoa i ordem pública J) 
Restando cfehvamenle demons trada a necessidade lle. manutençAo dn 
cus:tódta cautehu <bn'\0. gcmm11a da ordem pühhca impõe-se a 
denc~açlo dor nrdom d< ha~as ro-p•s. 4) Ord<m d<ocgoda ... 

~~ "VrstO<. rtlat..., e dr..:uudo< os presenles 
autas. a SCC.('AO l "'li(.' A do Earég10 fRIBI ''\AI OI: Jl'STIÇA 
00 ESTADO 00 AMAPÁ, por wwunnd>d< e<•nhc<eu da Ord<nt ~. 
no ménto. pelo mesmo q110n11n, a denegou nos tem\OS do \oOto 
pi'\>Cendo pelo Relator .. 

IMBF:AS (QRl'us_~.LlM':- '-' IM.lli - Impetrante 
1.1111. \IAC~O 00 ROSÁRIO PICANÇO - l'a<tent< 
EOIMILSO' Pl\1'0 GON(' UVES - Coator Jl izo DF 
DIREITO U\ I' \ \RA C RI\IN,(L DA COMARCA DF 
Mo\C \PÁ Rdat<<r Juiz ConH>udo ('O'iSTANT"O 
DRAHI' -' 

~TA "C'01\STITIICIO'\:\L I. PROC'f.~SO PENo\ I 
-HABEAS CORPIIS 1\tPÓSSIBILlDAOE DF. A'IÁLJSE DE 
I'RO\'.·\ POR MEIO DO \'rRil I'IH~Io\Rif.OAD \ , 80'\S 
A'\l"ECEOf.I'>TES r RESIJ)E\CIA HXA '\F('f.';SIDAOE. DA 
<;L ~IÓDi o\ PRF\' l "'TI\ \ (;ARA '\rl4 OA O RDEM 
PIO LI("~ • o\I.StNCIA Dl ÇO'\~TRA\. 1\11 "TO ILEGAL. I I 
A cstrctta c surnAna "ta do hubru.r cnrput nlo romponm odaçlo 
('IO.,..,tllh.NU Jpcn3.i ad011Ul\.:l 113 la....c: d~ IR\tn~Ao d05o procesSO:. 
rdcrentes as IÇ'Õe'S peAitS an tur~\~ r.SÍ.ào pela qu3l nele st\ c pos5:\C1 
.,.,.,,nar se: hi ou nlo> oonwqomcptu tlegnl decorrente de pnSêo 21 
Uon~ anteced~n1(S, puntanWa.Jt: c..rC>tdlnc!a li'\n nO() slo, por SI iO\ 

ctrcun51Anctas sufK:aCIIh.-,. i c.:om .. ~\Sâo da ordem de habca.~ cdrpu, , 
QU3ndn presente, outrtK rcqutslfO) par:i manutençlo da cu~~;h~c.hM., 
corno rctf ()I;CmpJo I O&:O:Uidl'ldc de gar.llll A ordem púhhu J) 

R"'t<tndo <f<II\Bnl<nl< d<monSirilda a nece•sodadc d.: m.,.utençlo da 
CU\t6d11 cautdl.! ~nno pranua dl 01<knt puhh~ ur.pOt--\e a 
dtm:gaçto da tlrdcm IJc hJbrcu ~pW 4) Ordem dcncpda 

AC.ÕIW·\0 •\'tst"" reliltadO> c lo..cutodo» "" presentes 
autos. a SlCI,.ÀO l 'ilCA dó EgréÇJo TRJilliN\1. DE Jl'STIÇ.\ 
00 ~1."00 00 AMAP.i. . J>Of un'Vllmld;rJe conheceu da Ordem<. 
no mCflto, pelo mesmo qt,urum. a Utnegou. nos tem1os do \'OtO 
orulen~n nc:lo Relotor 

LL4RF:.o\s.....cnsr.U! '\. 2.J~Iillll!&....tAr.-'~J9J 
lmJ>eflllnteS\NDRO DE S017.o\ C\RCIA- l'o.:ocnu: t.l.lll 
'i'\<;('1\JE,TO P:\\IOJA 1\utCOIIora JIIZO DE DIRHIO 
0.\ 2' V\R.\ CRI\11\"1 Oo\ - C0\1 \RCA UE MAl o\ PÁ 
Relato< Ut:SE\1BARC.o\OOR OÓGLAS EVAII<GLLI~'TA 

.EMEIS.Ia " PROCESSO PENAL - IIABEAS CORPI S . 
A' . .i.USE DE PRO\' AS - PORTE ILbG \L Of' AR \IA O f. 
f"OCO - RISCO À PAl SOC I.\L - l' .o\UE'IITE Ql f J\ 
(.I \IPRE r E'\ \ POR ROlBO E Rt.SI'O~DE .\ OI'TROS 
PR()(ESSOS PFI O \ IES\10 DlUIO C ~RA .. TI~ 0.\ 
ORDEM P( 8111 \ - f: X( fSSO DE PRAL.O. I) A an.il"' d. 
campo d~ prMill c m..-t.t\cl " 'tta e5lrelta do liabl.:&!t Curru .... dh:v 
somc.:mt: p.3ra -.c afenr se hh ou nAo consu:ut~lmcnhl •lc:gJI ôc~o:,)Jl'enle 
de pu'lo 2) ~ .. c.stc•ra d:~ runspru~nwa do S rJ . n porte ilegal de 
arma de f'hgo 1nv nsco A PI'Z socNll, e para n .;.uuct~ruac;~• Ua C()ndutt~ 
proabuJ., bac;ta o pone !Cnt 1 dC\ ecb aultlrtt~J da autond8de 
cvmpctellle J) A g tllant•• d~ ordem publica< rr•"'uposlo que outortza 
a 'l.cgregaçao cau1elar, morftll,;'nk: (oi! o pae~cnte JOÍ sofn:u :ondcnaçto 
pN cnme de roubo e também "''ronck a out~ doos pro<e~sos pelo 
nK'mo dehto. ~ ) A prllr<l "'" •tu> dentro do proctdun<nto le~al 
podem e de>em ser ""os com razoahrhdadt, poos o prazo nlo s.: 
con\tillll apenas d~: meta ~m3l0ria ariuntt•ca ~) Ordem conh«1da 
parCJnlmentt e dctl~gada ' • 

d!.ÓliU..W " VNn,, relatados e dtscultdos OS po-esent"' 
utos. 1 St.<:~ÀO ("C'A do fGRtC IO TRIUl NAL DE 

J\Sli(A LJO ~,AOO DO \\IAPÁ & un•mmtdado conheceu 
parc1alnltt:t~ da Oldt..'tn ~ no mcr o. pelo mtSft\0 q11on~M, na pan~. 
'"•nhcc1da a dcn1..-gr>u. ntt, lermos do \'OCO proftudo pelo cnuncnt~ 
Rrlator-

tl.dJJL.•S CORPc.'S \ ' l~'.J~ ltupctrom< 
~"'ORO Ut: SOl 7. \ Go\RCIA - Pacoente Ut;'llt.DITO Dl: 
OLI\ I:. IRA 0-\ Sll. V\ • lnConnonte. Jttft.O DF OI R FITO 
11\ J' \ \RA CRI\IJNAI. Dt: M.\('o\P ~ Rel>t<>r 
O.,tmb•rxldor EOINARDO SOl L .. 

EMLTI.6. "Pl' \L E PROCt:SSI \L Pf"'o\1. H~BEAS 
CORP/!S. ROtBO. PRISÃO PRE\ L 'ITI\' \. DII.AÇÀO 
PR00 4TÓRlo\ REQI'ISITO~. C li "~·~o f OIHIICIA •. 
f'\' 4S40. DISTRITO D.\ (.t LI'.\. lX( ESSO Dt-: PR \70. ll A 
n3u p.uticipaçllo do 11t.:uc.ado no ~·enio cnmtnu-..,, rxl~• qunl fo1 
Ocnun ... ,ado requtr anãl1w ntmucJ~a c apn1Jund .. du t.kt) elr-menl~ de 
prova, par.\ o qut ttDo se prCS11 I 't'18 ec;lrttla dt"IC M'ri( l l St o 
ruc.er11t c.llado por cd1111. ~n~~~~~ h•• 10(1111~1 c prc(~1 mu•tO ltmpo 
dcpcts do d«n .• 1o ptc:Hntí"o. dandu mo~lras dt que solto. pockr• 
IC"o01ar m..xuo e"auual r .. ""ull tJ,, dc>fa .. ·om\·cl d(l rror.cuo de pnmcua 
1nst;hcoo. """"" o ruodan>ento do segregaç:lo caul<lat J ) O prazt> 
para 1 <Onclu,an d• on\lruçllo cromtnal n110 ç on1prorrog*'d• de,endo• 
liar 'UJCIW as CliC\IMtAuciu factualS do proci.."S."iO e nesta h•pórese 
rcguiJd<' pelo pnnclpoo dJ ruoobthdodc. 4) Ord<m dcnegadll" 

.ll:ÔJ.UL\Q "Vt>tO> e r<l•lildos 0'1 autos, 1 SECÇÁO 
Í'\IC4 DO f.CRtG JO TRIBl' \1. DF. Jl >ri(' o\ DO ESTADO 
00 4 \to\P \ • unanm' Jad .... c.u..thcçcu d.t Onk,.. e nn m~r at.' 11 
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denegou. nos tel"!llM do 11010 proferido pelo Kclator • 

lldllEAS..s:.o.B.el!S 'i • 2 35:1/08 !Ac 11' 13.4411 - impetrante 
llf:I.OANA GAZEL TEIXEIRA - f'ocoentc f'f.DKO IIENRIQIIE 
FERRFIRA DO NASCIMENTO- Cnatur JlllO OE DIREITO 
OA \'ARA DE EXE(lÇlh:s rENAl~ DO ESTo\DO DO 
A \tAPÁ- Relotoc Jul< Coa>ocadn CO'iSTANTINO BRAHll"o\ 

.t.MUrrA " PROCESSt A I. PENAL- HABEA S CORPt'S 
- PR()(;R~:SSÁO DE REGI~E - COr\O.~'iÃO 00 
urNt.riC'Io Pt.l o rulz.o CRI~ti"·"L " rrs no 
fi LGA \I f" TO DO \I ÉKI 1'0 I'FOIOO J l'LGAOO 
PRE.IliDICAUO Pll \ l't:RD-'. OF. OllJFTO. 11 Cessad, <· 
ftltf__ldn l"fiRStrlllF,IOlCOII lkfal .,.,ft1d1' J"(ll r•l.,ltniC em \ Jnu<k de' 
\ 11 prctcn\1\.' ler '\1\J11 hlt.tlmt:~"'l t ;~,•lhtda t'\.'1, JUI/11 Cr1'lltnJ• J~t1' ' 

do ulp:anK:mu Ju mcnln Julr.td-~ prcrlldl(ldu o ,..,,, pela ll(tJJ • 
~tfl ..... • :, ,.,. do an•t·• h'~ ti i (c~~~.hgo ck Pn.>lC\\,l l't.·nal 2) !I.1Á.~ 

r.>rJ'"l pt't!Ud11.:ado •· 

~ÓRO \q .. ""''" relnr~tdO> e dl\ ... '\lt1Jn, u .. ptC"tCnlc' 
lUlú> a SEt(,\0 I "CA <I<• ~~otgoo TRIBt \\I I)L .11 ' "~ \ 
00 lS I \(}O I)() \ 1\ 1., P .4 1\(lr unamnlldaik. l',•llh!.:(LU la ( )rdcnl t 

8 JUI,\.lU JlfC!Udlc.otda. RI)' tt"nl"-K dO \1()(0 prOf(fiÔC.l P,:lt• l~dJUr 

liA DI. \ S .CORPtl ~2.J5W008 ! \c, !\' IJ.4JJ) lmpetrJnt< 
tR \'iCio\RA PEREIRA LE~JOS - PJmnte lll5 \IA RIO 
~RAÍIJO So\SCIME"ofTO - Aut.Coatora .11 fzo OF DIREITO 
Do\ I' \AR .. Cl\IEL DA CO\I o\RCA OF. S \'ITANA- Relator 
DESEMBARGt\UOR D()c;us E\IA:O.CELISTA 

.EMtm'A •PROCESSO PENAL - IIABt:AS CORrl t<;. 

LIBl:KUADf: OF: IR E VIR - DlCRETO OE PRISÃO CI\IL . 
ALI\JEI\TANTE Qll[ DEIXOU DI: PAGAR OS ALI\I l:NTOS 
Ut.VIDOS- SALVO.CO,UtrTO. 1\JPOSSIDILID\DL I) 1\ 
falta de c:ondiçO<s Pari cumpnr a obngoçto ossumtda no Jurro C.vol 
e<Gipa *' campo do Habeas Corpus; 2) CO&ÇM t olegahd.ldc que nilo 
« mano restam de plano. J ) t admo>~otYd o Habe&> Lorpus. <m ta>e< 

de d<cretaçAo do custód11 de llun.,ntante tnodtmplent< C) O da:reto 
llc pnsAo Cl\ll do pacn:nlc nàv tM3Ctcnza constranginu.:ntu llegat, 
quando esta cust6d11 foi o unico rmie de compdu o dc:vedor 
tnadomplente a saldar o dehoto de naturua aloucntar ~) Ord<m 
denegada 

~ "'\ '''U"t. relntados c dJ>eulldc,. CK p~ntcs 
a~tcx, a SEC(,;ÁO (''IICA do LGRt.GIO f RIRl \4L Dl 
Jl'Sl iÇA UO ESTADO 00 .\\tAPÁ, i UMIIInlldadc. conheceu e 
dene~ou a Ofckm de: /laMas Corpus nos ttllll()'l. lk• "•"tO proftrtdo 
pel9 Kelator 

IM.Bti.1.S C!JR.l'US V 2,362/08 f,\c, .N' 1).442) - lmpetrllrote 
AL(HIAR H'RRFIRo\ \IO R I:. IRA P~K•ente F'RANkLI' 
1A\ARES Pf'REIR4 Coator J ll l7.0 OF. DIRFITO DA I' 
\AR.\ CRI\11'\Al. D\ (O,\ I \RCA DF \!ACAPo\ - 'l.dat~r J u11 
( ·nn>u<ado CO'\Sl A"TI\0 BRAHI'"\A 

.E.lLf:."il:A"PROCES.\1 \ I Pf.~o\l H~BE~SCORI'L'S 
• UBER040E PRO'riSÓRI \. CONCESSÁO 00 llt.:'I'Lt'IC'IO 
Pl:l.O .1\IIZO CRI\11"1\L ANTES 00 Jl LC•\\.[''<1'0 no 
\ltRITO- PFDIDO Jl L(;AUO rRE:.II DI("AOO Pl LA PlRD.o\ 
Ot. OO.IETO. 11 l'tssad<> o alccado con<lnlngomento rlcgal so>rrul<• 
pelo pac•cnte em '1rtudc J"" ,ua pn.-tc:ns..lll ter iu:lo toealmemc ecolhl llõl 
pelo Ju11D Cnmrnal ante• do JUig~~tnt~~tn do mlnto, JUlga-se 
prc:Judlcadu o u' n l pela perda dQ ob)Clv. t:r \'1 do ltflto b$9 do Código 
d< rrocc~"" Pena' l) IID!o..u Ct>rfli'S prtjud,.;..S,,. 

~pàq ·•Vt>tei. rdatadu:. e discuttdol O· prts.:ntc> 
•uto< a SECÇÃO l '\IC:A do (~regio TRIBUNo\L DE Jl)t'TIÇA 
DO t"STADO 00 A\tArÁ. por unanrmodade, conhe<:eo da Ordem e 
•Julgou rretudocada. nos tcrm.•• d" ,.oto proCendo pelo Kelotor • 

lld{IEAS CORPl'S_'\ :UlJ/200~' ll.SI6l - lmJ>e!rante 
o\ '\DfRSO'\ DI: l.l\1.1, PES!>OA (0AB•AP lJ46) - Pi1Coenr< 
JOSJ\1-\l RO llOS P \S~OS CORREio\· Aut ' Olll< .. Jl 17. DE 
DIR[ITO D\ \ \RA DO TRIBL'\\1 00 .õl RI O~ 
(0\lt\R( A DF MACA PÁ ReiKtor Ot•emborgador 
EDI'\.\RI>O SOl'/. \ 

Q!C-7A "11.\Ut..-\S C'ORPI'S PRIS.\() 
FI \CRA'HE · CO.\~'\() 11 fG4L ATRIBI 10'> rt::SSOAIS 
I) A Hl do habeas corpus \C prC'\141 ilpenas. para prc\cn r l 'U c t nta"' 
""'"rn'l:lmtnlo lc~ a hhadade de IO.:Omoçllo 21() Cat > ~ , 
p3c·cnte ser pnmano h:r (mp•eg.o ccn.o e cndc:reç.o fn~., nlu pode' 
1mphc• na automah..:a té\ . gaç.ào da ~cautelar !.c suh:."tem 
razões que: rtcomcn<t.m a decrtla\lo da sua pn\!n rue ... entl'·l. SCJI 
em nome dn re-sg~U~do da ordc:nl pubhc:a., ~c11 p t.l n ... t ntM._. a da 
m~tru~o commal. tal como detimdo no ar t 1 ., c;;l f" Pr«edc:r:tc-s 
dc.ta C me li Ordem d<negada • 

, ~9 "V""'' e rtllllados os auros, • ~H ( \o 
l''IIC'A 00 EGREGIO TKIIIl '\~L DF Jl Sll( \ V0 [ST\DO 
DO -\ \lAPÁ, ;, urunamut.Je. conh<ceu do 1trlt c d<n.: u a Jfdcm 
nns tcmlOS dos \ •"~In$ ptof,ndos " 

l/dJJF. ~~l'I.<S. r-• 2.JJMJ!Q8 .. íât • .b:JJ.SZ~l r l><tl'&llt< 
ROORIGO BARUOS" DF. A7E\'El>O- P••:o•ntc AI ntCICI [I 
CORDEIRO VIUI[~A - Aul Coai Jl 11.0 nr. J)JRF.ITO DA 
\'.\R \ ll.\ 1'\F\"CIA f. Jl \E'ITl Ut. O\ C 0\f \k(4 lll 
\1.\CAI'\- Rei or O.mnbart:odor \!,i. RIO Gl RT\f.\ 

~ ·PROCt.SSI AL !'f'\ AI - HdtiiJ COtplü 

~ntrn('a condtnat6ria 4.doltsecnte que rupdndt.u a 
invnll=•r•o JO('III .. , hbtrdade- lnltrnoçl o como coadoçln pln 
rt"torrtr- Drcido desmotiuda- Medida anilh·a inJu,til'ic,,d
Con5tnuaimentn ilegol Ord•m ronctdido - I) Se o pac1<nte 
respond..-., 6 invcsllgaçlto social em hb<rdado. cmh. ... o dospQI'IM o 
fst.tuto da C'nanço e do Adolescente que a< <lJ"lo~.:'c ~ devem ser 
recchtda-. somente ~ • efcato dcl·oluh\O. nAo h3 lugar para 
d1.h:nn1naçlo de tnltmaçlo prO\'lSOrta CllmQ CC'IC\dJÇin rara recorrer, 
"'1\- ~' \C ele 1nCOI'TC\I em C"OOduta que j~ifique a tntt~ do 'Siatu• 
lllwrtaris. htp<)(tsc ~m QUI; 11 rtt;lriçlo de" t ser SUffClcnh!mcntc 
l\llldomen!Ada - 2) C<lllfigura constran~1men•o tlegal <> por , e 
rula a deCido "'ue, no ãmb110 de tmcSti~IÇi\.1 \nc 131 rc-stnngc a 
ILbcrda.J~.: d~ pkk:n!e 1j.C'm a de\ 1da fundamc•Ha<flu J) HalwtlJ 
rorpus oonccdodo. 

o\(ÓRO~Q ··v,.to• e rclatadm os I<JtOS " 'itC('i.O 
('<I(~ DO TRIBl '\AL UE. .II S'TI('A DO f.~ I \IJO llO 
A\tAPÁ reunida e\llllordmart;omcnte coohc<eu do /r,)b.rr:corpu< e 
~"'OI; c~dcu 1 <Vt.Sc:rn. rC'\·ogando o decreto de Pfl~lo-tud • unarJmJtJJ.Lk 
c ""' tmm" do •otn prnCe11dn pelo RelatO< 

IIADEAS m&fJ.I, '\..l.J&JL!Q08 !Ar N' U~ll - lmrctrunte 
VALDIR Qllf.IROl DOS SA,..TOS FILIIO l'lCrcntc f. I lf I 
1>11.\ o\ DF. S01' 7.A - 1\ul CoatO<A J Uit O Df DI R LHO DA 
\ "RA f:'\ICA 04 COMARC... DE S fRRA J)() N.\VIO .. 
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Relator: DESEMBARGADOR OÓGI.AS EVANGELISTA 
EMJ;ID:A MPENAL t: PROCESSUAL PENAl. 

tiADEAS CORPrS • . TRÁFICO I LICITO DE 
ENTORPF.CF.NTE -I'RJSÃO PREVENTIVA· PRt:SE.XÇ.\ nos 
REQJJISITOS AUTORIV.DORES · MA1't:IUAUO,\OF. E 
1:-!DfC.JOS DE AUTORIA • NECESSIDADE I)[ GAR,\NTIR A 
ORDF.M P(BLICA. I) .~imla que nilo conste na fundamentaçao do 
decreto de prisAo pn:venriva ce:uualmente as palavras "garanti:t da 
nrd~m pública'·. se restv nbse"'ado que os ar!umenrus ali expe:ndidos 
!!ao suficienteS para justificar a prisAo cautelar. pat1icularmente paro o 
res~uardo do meiu social. denega-se a ordem de """'a• ~orpus pela 
austncia de eoo<trungimento ilegal. 2) A estreita vio do habeas 
corpus, consoante pacifica oricnti!Çao jurisprudencial, nllo t lugar para 
aprofundada dilaçilo probatória. 3) Ordem denegada.· 

AkÓIU!ÃQ " Vistos. r<latodos e discutidos os pn:scnte' 
autos, a SF.CÇÃO ÜNIC\ do EGRtCJO TRIBUNAL DE 
JU!>'TIÇA DO ESTADO DO A~lo\PÁ, à un•nimidnde, conhectu da 
ordem c. no mêriro, pelo mesmo quorum, a denegou nos termos dos 
votos profaidns." 

lJiJ.IJ/;I,S_(QRPUS :\0 'J841200!! 1.\c. I'(' JB2U • Impetrante: 
JOEL Mt:l)t:JROS BARBOSA - Paciente: JOEL MEDEIROS 
8,\RBOS,\ • Aut. Coot.: J! IÍZO Dt: OIRf.JTO DA VARA DE 
EXl:ClJÇ()ES PF.NAIS DA COMARCA DE MACAP,\ - Relator: 
DrKmb•rgador )JÁ RIO GliRTYt:Y 

J;MEN.I.A "PROCESSUAL Pf:NAL- HABEAS CORPUS 
- Ceuaçlo do rons!ranglmrato- Preju~icialidadr - Por fo~a do 
que disp<lt o art. 659, do Códi&n ~e Proe<uo Penal, julga-se 
pr'tjadkado o lrDMas ~tpiU se. no curso d6 \tU '"flrocus.mutu, 
rfltar cessada 1 tOiflO apontada como ll~al.n 

ACÓRDÁO "Vistos e rtlatados 'os autos, a SECÇÃO 
ÍINJCA DO THIBII"'AL DE JUS11ÇA DO r.STADO DO 
AMAPÁ, reunida extraordmariamcnte. conheceu dl, ho~ns corpus c 
o jul~ou prejudicado, tudo • unanimidade e nos t<rmos do voto 
proferido pelo Relato.-

/MB~I)OIJ (A< N' 13 S27l - lmpctnontes: 
IDELFONSO PANTOJA DA SILVA J7:NIOR, JEFFEMANOF.I. 
PICANÇO COSTA t JOSt RF.l'\ALDO SOARES - Paciente: 
ADRIANO PEREIRA PIRIS • Aut. Coat.: J UfW Of. DIREITO 
DA TERCEIRA VARA CRIMINAL E m: AUDITORIA 
MILITAR l)A COMARCA DE MACAPÁ Relator: 
Dnc10barpdnr MÁRIO GURTYEV 

EM_F.NTA "PROCESSUAL Pf:NAL- HABEAS CORPUS 
- Procrdimrnto to11un1 ordin,rin - Prezo pan ta«rramrntn da 
hutruçlo - Art. 4GO, C<IP"I, c:rr, rrdaçlo dada pela Lei n' 
11.71912203 - Flulbilizaçlo - F.1rnso de prazo justlrocado -
Rrhlrdamento latnbo!• (lf'llvocado pela deresa - Constrongimrnto 
ilogal- Nlo eonrJCuraçlo - O.~açlo do "wrlJ" - I ) Para o fim de 
apurar a configuraçlu de coastrangimtnto olcpl, o pnu.o mAximo de 
enc-erramento da instnlção criminal, pr~'·istn no an. 400, capkt, do 
C 6d igo de l'mt:eS>O renal, com a rodao;ào dada pela Lei n• 
11.71Y/200S, por se moslnor demasiadameme exlguo, deve ser 
flcxihiliza!lo para levar tm conta todas as panicularidades do causa c 
do pn\prin processo - 2) Se a demora no enecrramtnto da instrução 
criminal nAu e abusiva e encontra justifica tiva na complexidade da 
lide, nllo hA porque se cogitar de coostrangimenlo ilegal, mormente 
quando o questionado retardamento foi provocado tarnbtm pela defe"' 

· - J) Ordem denegada." 

~ "Visto; e relatados os autos, a SECÇÃO 
ÚNJC.\ DO TRII\UI'(AL DE J USTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, reunida extraordinariamente, c:onhectu do Ha/wos Col'fiU'I 
e JlentgO\I a ordem, tudo ! unanimidade c oos termos do voto 
pmferido pelo Relator." 

HABE,AS CQRPUS N.'. tJm~· I~ - Jn1petrante: 
MARJ,\ DO SOCORRO COSTA COKKEA - Paciente: JAII.S0:-1 
,\NDRADF. DIAS • Aut. Coatora: .11!17. PE DIREITO DA 3.' 
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAP.\ - Relator: 
DrscnoborJ!:ador C."RMO A:\TÓNIO 

~<\ "PROCESSUAL PENAL HABEAS CORPUS. 
CUSJ'ÓDIA CAUTELAR. GAR:\~I'IA DA ORDEM P(tBLJ('A. 
PRIMARif.DADE, RESmtSCJA E F.MPRECO FIXOS. I) Para 

a decn:~:~çao da prisao cautelar bast:om • existencia de rnatcrialidode 
do crime e indfcios suficientes de auto>ria. bem como a presença de um 
dos requi>itos elencados no art. 312 do CPP. l ) ~ primaricdade. 
rcsidCncia e emprego fixos, por si SÓ:5. niÍJ afastam a possibilidade de 
dccretaçllo da scgregaçllo cautclar, desde que adequadamente 
fundament•da e decretada por autoridade competente. 31 Ordem 
ckneg.W.." 

A!:ÓR.I!ÃQ "Vistos, relallodn.< e di>(:utídos os pn:scnt"" 
au1<1<. a SECÇÃO (:N)(.'A DO F.CRtCIO TRIBI.•N,\1. OF. 
,JliSTIÇ.A DO ESTADO DO AMAPÁ, A unanimidade. cnnheçcu d> 
Ordem e, no nitrito, pelo mesmo fi'Oflflrl, a dco>eGOU. nos tcnnos 00. 
V(){ OS proferidOS. •· 

lfdllE4S CORPIJS N° l.JIW;!OO& IA<, N" JBm - Impetrante· 
E:lil'ttANl EL DANTF. SOARES PEREIR:\ • Paciente: ANGELO 
PATRICK SILVA I'IRES- Aut.Coatora: JUIZO DF. J>IREITO 
DA TEkCEIR." \'ARA CRniJN.o\L l)A COMARCA DE 
i\IACAPÁ - Relat~esemba'llador M,\RJO GllRTYF.V 

~'llll'fROCESSL'AL rENAl. - HliBEAS CORPUS 
- Pre .. nça dos rtqulsltos da prislo prtvtoth·a - Sf:rq:a~lo ent 
na&l"'lntr. - Manuteaçlo J usllncada - Jjbfrdadt pro•1sórla -
Jmpo~•lbilldadt - Pr!mariedadc. rnidfncla n .. t oeupaçlo Udla 
- Qualirocatlvos. por 11 s61, Josuficitntes - Aprofundada dllaçlo 
probatória - lnadntlssibitidadt em iuJNa COTJIIIS- Dcneaaçlo do 
"wrir" - I) Estando pr....,.tes us n:qui<itos que dAo sustrntâculo • 
pri\!o preventiva. co1no a rnaterialidade do dtli to, a exisl~ncia ele 
indicias da autoria c a necessidade de prcstrvar a ordem pUhli\:a_ 
COrr<tO e O indeferimc:nto del iherdadc provisória -l) A primari<dade, 
os bons ;mtecedcntcs ta circun~t:Wtcia do p:lctentc ter rcsi~ncia fi:c:t c 
ocupaçfto licita., por st sós, n3tl s.âo suficientes para aulori-Lar a 
t.:aneessAo de liberdade provisúria J) F. inadmisslvcl, na cstrdta. \-ia 
du lto~as rorp11s, oprufundada in"estignçAo probatória, 
principa~te sobrt matCria concernente oo mérito da açlo penal -
4) Ordem denegada." 

ACÓKDÁO "Vistus e relatados os autos, a SEC:Ç.\0 
('~JCA 1)0 TRIR!!NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AI\IAI"Á. reunida t:<lmordinarian1ente, conheceu do habf!U.t corpus c 
dmcgou a urdtm, Indo :\ unanimidade e nos lcri!KlS du \'Oto proferido 
pelo Rcla!or " 

JM.llt;.\~.C::ORPI JS '(, 2,J9J/21!08 IAc l'j' IJ..llJl - Impetrante: 
ROnF.R\' AL CARLOS VJ.\:-1:\ JIOLo\NDA - Paciente: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

HE'IIRIQl'E EDUARDO FERREIRA TÔRK - Aut.Coatora. 
Jl:fZO DE DIREITO DA I' VARA CRIMIN."L IM C0~1ARCA 
DE SA'IITANA - Relator: IIESEMBAKGAI)QH tX)GL"S 
EVANGt:LISTA 

.EM..E;!rrA "HABEA.S CORPl'S- TRA'\CAMENTO DE 
AÇÃO PENAL - MEDIDA EXCEPCJO'\AL 
COI'iSTRANGIMEI'(TO ILEGAL - JNOCORRti'(CtA -
MATÉRIA DE PROVA-CRIME D1 TESE. 1) 0 trancamento de 
açlo penal, via hcJ/x:QJ COrtyuS, (. medida exc.cpcional. Sc!ndO 

de.<aconscthável quandtt hA justa cauSa para a acusaçâo ;vote a 
presença de SIIJ>OMe fático parft tanto. l) Nilo se deve trancar açao 
penal quando nela se apura fato que, em tese, se constitui crime. 3) O 
exame do campo de prova nao t próprio do renttdio heróico, pois. 
seus estreitos limites só possibilitam averiguar ilegalidade 011 
arbitrariedade praticadas pela autoridade coatora. nunca as condições 
financeiras das partes em litigio. 4) Ordem dt:negada." 

ACÓRDÃO "Vistos, rc: lalados c discutidos os presentes 
autos, a St:CÇÃO ÚNJC~ do EüREüiO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO i\Mi\PA, 6 W1animi~odc, cuohccc:u da ordem e, no 
mérito, pelo meeomo qunrum. a denegou. nos termos dn voto proferido 
p:ln Rc:lutm'" 

HABEAS CORPUS N,' 2.394/21!08 IA<, N' 13,5321 - lmpetrantr 
MELSEN SOBRINHO AMARAL - Paciente: RICARDO 
ALEJANDRO SOL'Z.•\ SILVA LIMA - Aut. Coatora: J UIZ DE 
DIREITO DAVAM DO TRIBUNAL DO JÚRI DA C())1ARCA 
DE ftt.\CAPÁ - Relator: Dnemha"iodor C' .ARMO ANTÕ'IIO 

.t:.MlA[A "PROCr.SSliAl PE'IAL. HABEAS CORPUS. 
RO!tRO SF.C!IJDO DE MORTE. PRISÃO PRE\'t:NTIVA. 
GARANTIA DA ORDE)1 PÜBLICA. PRI\1ARIEDAI)t:, 
RESIDtNCJA E EMPRH;O FIXOS. I) Para a d<cn:taç:lo ~. 
prisao ~aut'Ciar hastan1 a txi!'lência tk matcriatitJac.lc do cnm.: c: 
in<.licios sulidcntc:s th: autnntt. bem COO'I{) a presença de um dos 
requisitos clct1C<ldos no an. 312 do CPP. 2) ... primariedndc. 
resid~ncia e en1prego fixos , por si sós, nllo ofastan1 • possibilidade de 
dcrretaçto da segregaçllo cautelar, desde que adequadamente 
fundamentada c decretada por autO<idadc competente. 3) Ordem 
denegada." . 

Ai:Ú.B.I).,\Q "Vistos, rdatados e. discutido< os presentes 
autoo, a SF.CÇÀO (IMCA DO t;GRt:(;J() TRIR!!NAl DE 
JUSnÇA no ESTADO DO AMAPÁ. à unanimidade, conheceu da 
Ordem e:, no mérito, peJo mesmo qMotwm. a denegou, nos tennos dos 
votus proferidos.·· 

.EX_CECÃO DE ~usrEJCÀO N.' l4l6/08 (Ac. · N' 13 •• 321 -
f.xcipiente: ANT~JO JOSt SJQl!f.JRA DA SILVA 
PRF.FEITO ~fliNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI 
- Advogado: LUIZ RICARDO GONÇALVES DE ASSIS -
Excepto: PAULO CESAR DO VAI.f. MADEIRA - Relator: 
D ... oaba'l:ador GILBERTO PINHEIRO ' 

W,ElUA "PR<X:t:.'\.'>0 CIVIL - EXO:ÇÃO Dt: 
SI ISPF.JÇ.\0 - AlSENCJA DE JNSTRl'MENTO Dt: 
MANhATO COM PODt:KES ESPF.C:IAIS NÃO 
C:ONHECIME~O. I) A ex~ de su<J1<içilo tem eoootações 
oulnas que ultropass.am os limites de um mero incidentt processual, 
lr37cndo conseqO!ncias de nalurua penal c civil. .1\~sim, a au~nci.a de 
in!õtmn-.ento de ntandado conferimJo 110 mandaad.rio poderes especiais 
P""' ajuizamento de cxccçllo de SU.\pc~ impede o seu 
conhecimento, 2) Exceçto de su<J1Ciçlo nilo conheciclJI." 

M:í.lfl.JMO "Vistos, rtlatados t discUtidos os pr...,nles 
outos, a SECÇÃO {:~JCA do Egrtgio TRIBUNAL I)[ .JI!STIÇA 
DO E~'TADO no AMAPÁ, por maioria, nllo conheceu da E'O<:ÇA" 
de Su.<pciçilo, vencido o eminente Dcsembarpdor Raimunllo Vales, 
nos termos dos votos proferidos.-

&;M:F.Ç60 DE ~JSPEIÇÁO N.' 3071U8 IA<~N' 1.J.4lll ·_ 
~xcipicnt<: ANT Í\10 JOS~ SIQUEIRA DA SJJ.\IA -
PREFF.ITO MUNICIPAL Dt: PEDRA BR.\NCA no AMArA RI 
i\dl'ogado: llliZ RICARDO GO:-!ÇAJ.VF.S DE ASSIS - E,,cepto: 
PAl!J.O CESAR DO Vi\Lt: :liAOEIR" Relator: 
Dtselllbll"':ldor GJLB[Rl'O PINIIf.IRO 

~ "PRoct.~<;O CIVIL - EXCEÇÃO 
SUSPEIÇAO - PROVA PRODUZIDA Ul'ill.ATERALMENTE 
AUSi:NCIA DE VAI.IDADE LEGAL I) Proclanoarn a 
jurisprudtnria c a doutriM nllo ter validade as provas produzidas por 
n1cio dc àu~io. obtidas clandeslinamcntc ou de forma ilicito, 
porquanto faltam-lhe espontaneidade c de aulcttticidadc em '"" 
geraçllo, comprol"ete-llte o conteoido de vCtliCidadc em rclaçto ano 
fatos rara cuja comprovaçlo tenham sido concebidas. li i\ utiliT~ 
00 engenho na rttbricaçlo da prova, Subvcttcndo ra1os em modo I 

cnmpmmet~·la com dclenninada fonalidadc, d..-.nat ut .. Jhc • csslncia. 
3) r.xceçilo de Suopeiçlo Ílnjlroceda!tc." 

ACÓRDAO "Vist<l<. rtlatadus e discutidos os presentes 
autos. a SECÇÃO (:"jiCA do f:gltgio TRIB!tNAl QE J! tSTIÇA 
DO EST AOO DO AMAPÁ, por maioria, conheceu da Exceçiln de 
Suspeiçlo, >encido u Juiz Co•"'ocado Coostantino Brahuna c. no 
mtfito, pc1r unanimidade, julgou-a improcedcrac, """ termo• do< votos 
proferidos.-

MMmADO DE SEGUM:O.Ç~ :'1° I 16Ml7 IA<, N' !JJJO) 
lmpcllanto: Gl:AP - FIJNDAÇAO DE SEGURIDADE SOC:J,\L -
Advopdo: LEONARno PIETRO FLORES - Informante: .Jilf#'.O 
Dt; DIREITO DA 3' VARA DE FAMfLIA, OR.'ÃOS E 
SllCF.SSÔES DA C~IARCA DE :liACAP.-l - Relotor. Juiz 
C'.onvocado CONSTANTINO BRAHUNA 

IMElí[A "PROCF.SSO CIVIL - :\!ANDADO Dt; 
SEGUKAI\ÇA - DF.CisAO JUDICIAL - II\IPOSSJÇ . .\0 Dt: 
OBRIGAÇÃO A TERCEIROS QUE NÃO ..OR~M PARTF. NO 
J.JTICIO -IMI'OSSJBILIDADt:. I) Os efcit"' da sentença de\'erllo 
:llingir apenas aqueles que foram partes na lide, nlo '" podendo impor 
obrigações e/ou deveres 1 outros que, de qualquer forma, nllo 
paniciparam da relaçào jurídica. 2) Segurança concedida. .. 

ACÓRDÃ~ MVistos, relatados e diS<Utidos os presentes 
autos, a St:CÇÁO NICA do F.gr~io TRIBl::\AL DE J USTIÇA 
00 ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidade, conheceu do 
,\olandado dt Seguronça e, no rntrito, pelo rncsmu quOI'IIm, o 
CMccdeu, nos termos do "l!o proferido pelo Rcl•tur." 

Macap./AP.I4deJ .. cirode2009. 

~(G\,-.,\~,~.J.,.,.,. 
8<1. ~ ria Dart C. Barbosa 

Uin:tur• Secn:u a da Secçllo Única 
F.m exerclcio 
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RECURSO ESPECIAL NAAfELACÁO CÍVEL N" 3,70108 

Recorrente: ELETRÔNICA 8ELENIUM S/A 
Advogada: TAisA MARA MORAIS MENDONÇA 
Recorrida: J . N. CASTELO · ME 
Advogado: AGORD DE MATOS PINTO 

"AD recorrido para, querendo, apresentar oontra-razõel; 
ao recurso especial, no prazo legal. 

Macapà/AP. 17 de dezembro de 2008. 

(a) Oes. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Vlc .. Pruldenfe do TJAP" 

Macapâ-AP. 14 de ;Vro de 2000. 

Be~ . él~_yarros Alcofora(!õ' 
Diretora da Subs tia C Vel da Câmara U,.ca 

~ 
SUBSECRETARIA CNEL 

AGBAVQ~MENTO NO RECURSQ ESPECIAL NA 
~ ~U9/Dl 

Agravante: PARnOO DOS TRABALHADORES - DIRET0RJO 
REGJNAJ... DO AMAPÁ 
Advogada: ANTONIO ATANÁZIO PICANÇO GONZAGA 
Agravado: JOSIBIAS DE CAMPOS FERREIRA 
Advogado: JET PEREIRA ISACJ<SSON 

'AD agravado para contraminutar. querendo, no prazo 
tegat. 

Macapá/AP. 13 de janeiro de 2009. 

(a) Des. HONR.DO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Vlc.PI'YISkMnlrl do TJAP" 

' r 

~VO DE INSJBUMENJO N" 2 215101 

Agravanle: L. lol. DAS S. F. Representada por E. P. S ., • J. A 
Advogada: JORGE ANAICE 
Agravado: BRAOESCO SEGUROS S.A 
Advogado: JOÃO FÁBIO MACEDO DE MESCOOTO 

"lntlme-se o Agravado pata. · querendo apresenlar 
contra-razões ao recurw, no prazo legal. 

' 

Macapâ/AP, 09 de janeiro de 2009. 

(e) De•. OOGI.AS EVANGEUSTA 
~IW 

-~pâ-~ de f}*ro de 2009. 

Bei•. Ana~tfo 
Diretora da Subsecretaria Cível da Câmara única 

1.141• PW~ÓRPÃOS. 
IIIJSEÇBEJARIA CBIIIW, PA CÃIIAM UNIC~ 

APELAÇoes cRlltlltNAis --

N" ~: ong8m: 'l" VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
SANTANA - Apelante: EVERTON MENEZES DE SOUZA -
AdvogadO: DEF'ENSOR PúBLICO - A)>elado: MINSltRJO 
PCiel.ICO DO ESTADO DO AMN'Á - Relator: Juiz 
ConvOC8do CONSTAN11NO BRAHÚNA - Revisor. 0... 
EDINARDO SOUZA. 

EIIEI([6: PENAL - ..PROCESSO PENAL - HOIIJiciO -
ltiiENORIDADE DO AGENTE - I'REL.IIIIIINAR DE 
JNCOIIPETENCIA DO T'RieUfW. DO JÚRI /I#ASTIDA -
DECI8Ao MANIFUl'MENTE CONTRAiaA ÁS PROVAS 
DOS AUTOS- INOCORRINCIA. 1) R..wndo ef111ivamente 
demonslrado nos tiUios. ,...... de documentos ld6neos. que 
o agente .,a. ao letnpo de illc:ilo. impu!jvel, nlo 116 lalar~ em 
inoompeNncia óo TribuMI óo Júri para proçe~samentc a 
fulgamento do processo. 2) Acs jurados 6 licito optar pot tma 
das teses apr-tadas em pleNrio, mâxlme quando esti em 
ressonanda com os elementos de prova carreados aos autos. 
3) Conllgura~ declslo manllestamentl! contr.kla t prova dos 
autos apenas quando dissociada ele lOdo o oonjooiO probal6rio 
produzido durante a lnsttu~o processual. •l Apelo nao 
provido. 

ACóBDI.o: VIstos. rllatadol e disclltido8 os pr.entes autos. 
8CÃMMÃ ÚNICA do l!gr6glo TRIBUNAL DE JUSnÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, pot t.Nnlmldade. c:onheoeu do reQJrso. 
No m6rilo. pelo mesmo quorum, após afastar a prelmlnar de 
nulidade do processo, negc»11e provimento. nos termos do 
..alo proferido pelo Relator. (Reg. ACt 13.488). 

N" 2.145/01: Origem: 3" VARA CRIIIIINAL E DE AUDITORIA 
MIUTAR DA COMARCA OE MACAPÁ - Apelantes: 1) 
VEZENVAI.DO RANGEL COSTA (AdvogadO$: IIAUIÚCIO 
SR. VA PEREIRA E LUcJO F.Aslo VIEIRA ~ a; 2) 
M .. ISTÉIUO PÚ8UCO DO ESTADO DO AMN'Á - Apelados: 
1) IIINISTÉIUO PÚBLICO DO ESTADO DO AMN'Á a; 2) 
VEZENVAI.DO RAHGEL COSTA - Asaislanle de Acusação: 
MARIVANDA ANDRADE TAVARI!S, ~ por ~ 
advogado MANOEL RAIMUNDO LOPES DOS REIS -
RelalOr: Jul& Convocado CONSTANTINO BRAHÚNA -
Revisor: O... EDINARDO SOUZA. 

~MEM!A: PROCESSO PENAL E PENAL - HOIIICÍOIO -



• 

Maca á 14.01 .2009 (DIÁRIO OFICIAL) 

CERCEIIJI.ENTO DO DIREITO DE DEFESA - VICIO NO IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA IIANllDA. 1} Mantlim·se a 
INTERROGATÓRIO - EXAME DE SANIDADE MENTAL - aplicação da pena·baSe acima do minimo legal. se na 
INEXIST~NCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PAAA HOMICIOIO dosimetria da pena, fora·m SOpeSadas as circunstâncias do art 
CULPOSO - ANIMUS NECANDI - IMPOSSIBILIDADE - 59 do CP. notadamente se a culpabilidade do agente. seus 
REDUÇÃO DA PENA - CAPACIDADE MENTAL REDUZIDA - antecodentes, sua conduta sodal. personalidade. 
AUS~NCIA DE COMPROVAÇÃO - CÓDIGO MIUT~· - circunstâncias e conseqüências do .crime lhe foram 
FACULDADE DO MAGISTRADO - TRIBUNAL DO JURI - desfavoráveis. 2) A pena de reclusão superior a quatro anos e 
QUALIFICADORAS - FUnLIOADE - RECURSO QUE inferior a oito anos de reclusão não pode ser cumprida, 
IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VfnMA - CONFIGURAÇÃO Inicialmente. em regime aberto. (art. 33. :20, alínea "b". do 
_ QUANTUM PENAL 11 A garantia constituCional de Irrestrita Código Penal). em caso de reincidência. 3) Recurso a que se 
defesa no processo penal não exige, necessariamente, para nega provimento . . 
validade do ato processual. assisténcia profissional de 
advogado da confiança de quem está sendo procassado. O AÇ_Ó.B.QÃQ: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 
Indispensável é que não lhe !alie assistência, durante o ato, a CJ.MARA ÚNICA do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
por profissional habilitado. Se tinha o acusado advogado de DO ESTADO DO AN.APÁ à uoanimldade. oonheceu do 
sua confiança. Incumbia-lhe. ao apresentar·se para ser recurso e. no mérito, pelo mesmo qUOIIJm. negoo.lhe 
interrogado, providenciar o comparecimento de seu defensor. provimento nos termos do voto proferido pelo Relator. (Reg. 
Assim não agindo, poda o juiz nomear defensor dativo. sem ACr 13.505). 
que isso malfira o direito à defesa. Ademais. a repetição do 
Interrogatório. conQuanto possível, constitui faculdade do N• 2'900{01: Origem: 2' VAAA CRIMINAL DA COMARCA DE 
magistrado. responsável por decidir acerca da conveniência ou MACAPÁ - N>elante: ADIELSON ALVES CARDOSO -
nAo de o acusado ser nHnterrogado. 2} A desistênCia do Advogado: DEFENSOR PÚBLICO - Apelado: MINISTÉRIO 
recurso interposto contra decisAo que deu pela improcedência PÚBUCO DO ESTADO DO AMAPÁ - Relalor: Juiz 
do incidente insanidade mental. toma Inviável, por efeito da Convocado CONSTANTINO BRAHÚNA - Revisor. Dea. 
prectusao consumativa, a raagilação, em sede de apelação. da CARMO ANTONIO. 
mesma questão. 3} Restando demonstrado de forma dara o 
animus nscandi, Impeditiva é a desclassificação do homicidio ~~ PENAL E PROCESSUAL PENAL - ROUBO -
doloso para a forma culposa. 4} Evidenciado. através do FRAGILIDADE PROBATÓRIA INOCORR~NCIA 
oonjunto probatório carreado aos autos, que o acusado. no . PALAVRAS DA viTIMA RELEVANTE VALOR 
momento da prAtica da ação delituosa, não apresentava PROBATÓRIO. 1} lnocorre fragilidade de provas se estas. 
estado emocional tendente 8 suprimir4he ou dlmlnulr·l'le a Inclusive com a prOpria confissão do agente. se mostram 
compreensão da iücitude do fato. cogente é 0 afastamento da conclusivas e em sintonia com a dinâmica e a dedução dos 
redução de pena prevista no parágrafo único do artigo 48 do fatos. firmando. por força de racloelnlo lógk:o, a convicção do 
Código Penal Militar. 5) Configura a quallficadora do motivo Magistrado segundo o direito aplicavel. 2} As palavras da 
fútil 0 fato de 0 delito ter sido praticado após mero vitima. demonstrando plena convicção no reconhecimento do 
desentendimento ocorrido entre ofensor e vitima. 6} o disparo autor do roubo. revestem-se de relevante valor probatório e 
de arma de fogo, efetuado pelas costas, de maneira sorrateira. consistem em elemento seguro para formar o convencimento 
Quando o ofendido se enoontrava sentado, evidencia Que o condenatório. 3} Apelo nAo proVJdO. 
acusado fez uso de recurso que Impossibilitou a defesa da • 
vitima. 7} Malgrado Quase todas as circunsláncias judiCiais ACÓfiPÃQ: \(istos, relatados e discutidos os presentes autos, 
serem desfavoráveis ao réu. não há a necessidade da pena· ãCliíAAA UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
base ser fixada em patamar extremamente próximo do máximo ESTADO DO AJI.APÁ, por unanimidade, conheceu do recurso. 
previsto no preceito penal secundário, devendo 0 magistrado. e. no mérito, pelo mesmo quorum. negou-lhe provimento. nos 
de acordo com dJscricionariedade Que lhe é inerente nesse tenmos do voto proferido pelo Relator. (Reg. ACr 13.444). 
momento, utilizar a pena média, mesmo porque a sanção 
poderá sOf majorada nas demais fases de fixação da pena. 8} 
Apelos ~o providos. 

AkÓ.RQÃQ: y-.stos. relatados e discutidos os presentes autos. 
acÀMAAA UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AJI.APÁ por unanimidade. conheceu dos 
recursos. No mérito. pelo mesmo quorum, após afastar as 
preliminares de nulidades do processo decorrentes da 
inobseMincia ao pllnclplo da ampla defesa e do contraditório, 
negoll-lhes provimento, nos termos do voto proferido pelo 
Relator. (Reg. ACr 13.493). 

~5108: Origem: 2' VARA CRIMINAL O~ COMARCA OE 
SANTANA - Apelante: DANIELSO DE ARAUJO BORGES 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO - Apelado: MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - 1elator: Des. 
EDINARDO SOUZA Revisor: DaL DOGLAS 
EVANGELISTA. 

~ PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO
LEfJ0ES CORPORAIS - CRIME COiffiNUADO - 1} A 
majoração da pena no aime oontlnuado M de ser fixada 
segundo o número de crimes cometidos pelo agente. 
Tratando-se da práUca de dois crimes, a pena deve ser 
aumentada em 1/6 (um sexto}, conforme variante fixada no art. 
71 . do Código Penal. Precedentes desta Corte. 2) N>elo 
provido em parte. 

ACóltoÃO: Vistos e relatados os autos, a CÂMARA ÚNICA 
õõEG'RfGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. a unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, 
deu-lhe provimento parcial, nos termos do voto proferido pelo 
Relator. (Reg. ACr 13.494). 

N" 2.8nLO§: Origem: VAAA ÚNICA DA COMARCA DE 
PORTO GRANDE- Apelante: IZAN DA SILVA RODRIGUES 
Advogado: WASHINGTON LUIZ MAGALHÃES PICANÇO -
Apelado: MINISTÉRIO P.ÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Relator. Juiz Convocado CONSTANnNO BRAHÚNA -
Revisor. O.s. EDIHARDO SOUZA. 

E.Mf_NT_A: PENAL - PROCESSO PENAL - HOMiciDIO 
CULPOSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA 
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1} A tlpic::idade do homlcidlo culposo 
exige Que a conduta do agente seja voluntária. lmpncando em 
d85CUmprimento de dever de cuidado objetivo, malgrado 
conctela prev!slb~idade do resultado, a causar morte 
lnw iunlária de outrem. A inevitabilidade do resultado, em 
raz3o de circunslánclas estranhas à wntade do agente, exClui, 
por Isso mesmo. a culpa como elemento anlmlco de 
caracterizar?o do homicidio CUlposo. 2} Nos delitos onundos 
de acidente de transito, oCO/Tendo o evento por culpa exClusiva 
da vítima, nAo há falar~e em Imputar ao condutor do veiculo 
QUalQuer responsabilidade, porQuanto para a Incriminação é 
ifM(esdndivel a prova do elemento m0f31. 3} Apelação 
provida. 

ACóRDÃO: '!lstos. rela tados e discutidos os presentes autos. 
~ UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AN.APÁ por unanimidade, conheceu do recurso 
e. no mérito, pelo mesmo quorum, deu-lhe provimento. nos 
tennos do voto proferidio pelo Relator. (Reg. ACr 13.474). 
V.Jim: órtiiem: 1• VAAA CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACAPÁ- Apelante: CARLINHOS DE OLIVEIRA GEMAQUE 
JUNIOR - Advogado: DEFENSOR PÚBLICO - Apelado: 
MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DO AJI.APÁ - Relator: 
Oes. DÓGLAS EVANGELISTA - Revisor: Des. MELlO 
CASTRO. 

~~ PENAL - PROCESSUAL PENAL - ROUBO -
EMPREGO DE VIOLÍHCIA E GRAVE AJI.EAÇA - ARMA 
BRANCA - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL 
ABSOLVIÇÃO- MODIFICACÃO DO REGIME PRISIONAL -

u.tt.alQI: Origem: 1' VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACAPÁ - Apelante: ROMÁRIO GOMES DOS SANTOS -
Advogado: EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA - Apelado: 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - Relator: 
Juiz Conv~o CONSTANnNO BRAHÚNA - Revisor: O.s. 
CARMO ANTONIO. 

~ PENAL E PROCESSO PENAL - ROUBO -
OFENSA PRINCIPIO DA IOENnDADE FISICA DO JUIZ -
INEXIST~NCIA - MENORIDADE - REDUÇÃO - PENA-BASE 
FIXADA NO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE 
CONCURSO DE AGENTES - AUStNCA DE IOENnFICAÇÃO 
DOS DEMAIS AGENTES - IRRELEVÀNCIA. 1) No processo 
penal. dadas as suas peculiaridades. não vigora o principio da 
idenUdade flslca do j uiz. 2) Fixada a pooa-base no m ínimo in 
abstrato previsto para o tipo penal. não podera o magistrado 
roduzir a sanção aquém do minimo legal, mesmo estando 
presenteS uma ou várias atenuantes. 3) Restando evidenciado 
OOS' autos Que o delito foi praticado em ooncurso de mais de 
duas pessoas. cogente é a apllcaçAo da causa especial de 
aumento de pena prevista no Inciso 11. § 2•. art. 157. do Código 
Penal em vigor. ainda que não teflham sido Identificados os 
demai~ co·autores 4} Apelo não provido. 

~: Vistos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a CÃMARÁ ÚNICA do E91égio TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DO 
ESTADO DO AJI.APÁ por unanimidade. conheceu do recurso. 
e, no mérito após rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, 
pelo mesmo quorum. negou·lhe provimento, nos termos do 
voto proferido pelo Relator. Reglstranà~e a obseNação do 
Desembargado< Edinardo Souza. (Reg. ACr t 3.475). 

H" 2,931/01: Origem: VARA DO TRI~UNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE MACAS' Á - N>elantss: ROGÉRIO FERREIRA 
DA SILVA 1 ALMIR RIBEIRO FERREIRA - f\dvogados: 
DEFENSOR PÚBUCO- Apelado: MINISTÉRIO PUBLICO DO 
ESTADO DO AJI.APÁ - Relator: Juiz Convocado 
CONSTANTINO BRAHÚNA - Revisor: O.s. EOINARDO 
SOUZA. 

~ PENAL - PROCESSO PENAL - JÚRI - DECISÃO 
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÁS PROVAS DOS AUTOS 
- NÃO OCORRêNCIA. 1) Aos jurados é licito optar por uma 
das teses apresentadas em plenário, mtxlme quando está em 
ressonãnda com os elementos de prova carreados aos autos. 
2) Confi~se decisão manifestamente contrária à prova dos 
autos apenas quando dissociada de todo o cotljunto probatório 
produzido durante a Instrução processual. 3} Apelo não 
provido. 

~: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 
a CÁMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AJI.APÁ. por unanimidade, conheceu dos 
recursos e, no mérito, pelo mesmo ~U()(Um. negou~hes 
provimento, nos tenmos do voto proferido pelo Relator. (Reg. 
ACr 13.445). 

N' 2.943/08: Origem: 2' VAAA CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACAPÁ :_ Apelante: ERINALOO BARBOSA VIANA -
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO - Apelado: MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - Relator: Juiz 
Convocado CONSTANllNO BRAHÚNA - Revisor: Des. 
EDINARDO SOUZA. 

~N~ PENAl E PROCESSUAL PENAL - ROUBO -
FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INOCORR~NCIA 
PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR 
PROBATÓRIO- DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE. 
1} tnooorre fregUidade de provas se estas se mostram 
conclusivas e em sintonia com a dlnamlca e a dedução dos 
fato5, firmando, por força de racioclnio lógico. a convicção do 
Magistrado segundo o direito aplicável. 2) As palavras da 
vitima. demonsltando plena cor,tvicção no reconhecimento do 
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autor do roubo, revestern·se de relevante valor probatório e 
consistem em elemento seguro para formar o oonvenclmento 
oondenatório. 3} Os depoimentos de poliCiais constituem 
provas ae valor a embasar decreto condenatório. mormente. 
Quando corroborados pelos fatos oolh•dos por conjunto 
probatório robusto e ·extreme de duvidas 4) Apelação não 
provida. 

AÇQ~Q: Vistos, relatados e dis~tidos os presentes ·autos. 
a CÂMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AJI.APÁ por unanimidade. conheceu do recurso 
e. no mérito. pelo mesmo quorum, negou~he provimento. nos 
termos do votg proferido pelo Relator. (Reg. ACr 13.447) 

c=-- RECURSO DE OFiciO 

~10~: Origem: 2' VARA DA COMARCA DE LAAANJAL 
DO JARI - Recorrente: JUizO DE DIREITO DA 2' VAAA DA 
COMARCA DE LAAANJAL DO JARI - Recorrido: ANTONIO 
CARLOS REIS LOBATO - Advogada: SANDRA EUSIA DE 
SOUZA PELAES- Relator: Oes. DOGLAS EVANGELISTA. 

~ PROCESSO PENAL - RECURSO DE OFÍCIO -
HOMICIDIO- LEGITIMA DEFESA- ASSOL VIÇÃO SUMÁRIA 
- 1} Restando comprovado por lodos os elementos de prova 
constantes dos autos, Que o recorrido, induvidosamente. agiu 
sobre o manto da excludente de ilicitude da legitima defesa. 

Impõe-se a manutenção da sentença que o absolveu 
sumariamente com fulcró no art. 411 do CódiQO de Processo 
Penal. 21 Recurso oficial a que se nega provimento. 

ACÓRDÃQ: VIstos. relatados e discutidos os presentes autos. 
acJ.MARA ÚNICA do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
oo ESTADO DO AN.APÁ. à unanimidade. oonheceu do 
recurso e. no mérito, pelo mesmo quorum. negou-lhe 
provimento, nos termos do voto proferido pelo Relator. (Reg. 
RDO 13.512). 

MacapAIAP. 14 de janeiro de 2009. 

~ - (..,.--:- . 
Bel". RenàíãCOelho Gato Garoa 

Diretora da Subsecretaria Criminal da Câmara Unlca 

CÂMARA ÚNIC~ 
SJ.rnS,ECRET~ 

AGRAYO DE INSTRUMENTO N' 2.239/08 

Agravante: J. DE M. C. 
Advogado: TARCISO VILHENA DE SOUSA 
Agravado: ESPÓLIO DE L P. DA C. 
Advogado: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA 
Relator: DESEMBARGADOR DOGLAS EVANGELISTA 

DECISÃO 

J. DE M. C. inte<pós agravo de instr,.,ento. oom 
pedido de efeito suspensivo ativo, contra a decisão de f. 26127. 
proferida pela MM' Juiza dÍ,-Direito da 2' Vara de Famllla. 
Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapa, Ora. Eliana 
Nunes do Nascimento Pingar11ho. que. nos autos da Ação de 
Inventário (Processo n. 782/1992). Indeferiu o pedido de 
exclusão do espólio do bem situado à Rua Eliezer Levy. n. 
2.265, Bairro Central e de avaliação do bem situado ã Rua 
Cândido Mendes. 1.166. Bairro Central. 

Alegou o agravante. em suas razões de I. 02115. 
que a decisáo fustigada merece reformar, notadamente porque 
o Imóvel localizado ã Rua Eliezer Levy não faz parte do espólio 
objeto do Inventário e o preço do Imóvel localizado à Rua 
Cêndido Mendes não condiz com a realidade, tampouco a 
pretensa venda nao se revestiu de legalidade, tanto porQue não 
lhe foi conferido o direito de preferência. já Que nele reside há 
muitos anos. Quanto não constar do recibo de oompra e venda 
a assinatura da pretensa compradora. 

Disse. no caso do imóvel situado à Rua Eliezer. que 
os demais herdeiros já reconheceram tal bem pertencer única e 
exClusivamente ao agravante (autos n. 1.847/1994-Embargos 
de Terceiros}, não podendo ser lnduldo no espól•~. tampouoo 
autorizada sua venda. 

Aduziu ainda que o Imóvel situado à Av. Cândido 
Mendes, pertence à firma L P. DA C. &C IA, da qual o 
agravante tem 50% (cinQüenta por cento) do capital sodal. 

Frisou que se encontra em tramitação, na mesma 
Vara de FamiUa. Órfãos e Sucessões, o Processo n. 
10.36912001. referente à pessoa jurldica da aludida ftnma. 

Sustentou, por fim, violação ao art. s•. incisos 'X)()(N 

e XXXVI da Constituição Federal. art 2.019, § 1° do CódigO 
Civil e art. 467 do Código de Processo Civil. 

Finalmente. reQuereu seja atribuido ao recurso 
eleito suspensl\'0 atlvo, para excluir do espólio e da venda o 
imóvel da Rua Eliezer Levy, eis que propriedade do agravante. 
bem oomo seja procedida avaliação oficial do bem localizado à 
Av. Cândido Mendes. No mérito, seja oonfirmada a ~m1nar 
concedida. nos termos pedidos. · 

Juntou documentos de f. 16136. 

Antes de me pronunciar sobre a timJOar. reQulsrtei 
da autoridade prolal0f3 da decisão fustigada as lr'formações. 
no prazo legal. 

Prestadas as devidas lnlormações (f. 44/45). 
consignou o Juizo que a decisao co'l'lbatida se afiQ~rou como a 
mais correta. ja que o agravante reside há mais de 25 (vtnte e 
cinco) anos no imóvel objeto de venda pelos Irmãos e sequer 
pretendia pagar os Impostos Que oneravam o bem. sendo 
necessária inlervençiio judicial para tanto. que motivou, após a 
quase fonmalização da venda, argüição de preferência com o 
respectivo depóslto judicial do valor. 

Disse ainda Que o agravante é o único herdeiro qua 
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tumultua o feito. por ~o pretender resolução amig~vel do 
inventário. 

!:. o :ela tório. 

DECIDO. 
Compulsando os autos, verifico ·que não há. a 

primeira vista e em exame de oognição sumária, gravame 
capaz de causar a parte lesAo grave e de difícil reparaçao, 

Foram juntadas aos autos, pelo agravante e pelo 
Juizo (f. 22 e 47149), decisóes que, na fonna do art 504 do 
Código Clvtl, oportunizaram ao recorrente o direito de 
preferência sobre o imóvel localizado à Rua ~ndldo Mendes, 
onde hã muito reside, mas que faz pane do espólio, objeto da 
Açao de Inventário, sendo que apenas quando praUcamente 
efetivada a compra por terceira pessoa é que lnvooou tal 
diroito, requerendo. por vta transversa, nova avaliaçao do 
imóvel. 

Quanto à exclusAo do imóvel localizado ~ Rua 
Eliezer Levy, o Termo de Audiência juntado à f. 28 deste agravo 
o Indica como bem pertencente ao espóMo e passível de 
avaliaçao e venda. 

Pelo exPosto, por não estarem presentes os 
pressupostos para o deferimento do pedido de efeito 
suspensivo ativo, indefiro a liminar. 

lntim&-se o agravado para, querendo, oferecer 
contra-razões no prazo legal. 

P.R.I. 
Maca pá, 09 de janeiro de 2009. 

Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Relator 

Macapá/AP, 14 de ·;aneiro de 2009. 
I 

B&Í' 12_~ ~2 ,.....,forado 
Diretora da Secr~ ~,;J lira Única, em..exerclcio 

~:A:c~L ~ECREt 

~RUMENTQ N" 2.202/01 

Agravante: fl M. DE S. F. . 
Advogado: GILMAR SANTA ROSA BARBOSA 
Agravado: R. M. DE S. 
Advogado: MARLON DA LUZ FARIAS 
Relator: DESEMBARGADOR DÓOLAS EVANGELISTA 

DECISAo 

H. M. DE S. F, interpôs agavo de lnsbunento, 
com pedido de efeito sus~. contra a decisAo de f. 18/19, 
proferida pela MM' Juiza de Dlreikl da 2" Vare de Famllia. 
Orllos e Sucessões da Comarca de Macapá, Ora. ENana 
Nunes do Nascimento Plngerllho. que, nos autos da Açao de 
InventariO e Partilha· (Processo n. 2818012008), o:>needeu 
medida de INgêncla e detenminou a ~çào Imediata da 
obra realizada no Imóvel objeto do Inventário, até uHerior 
decisao, sob pena de multa dljria, bem como nomeou o 
agravado inventariante. 

Alegou o agravante, em suas razões de f. 03/09, 
que a decisão fustigada entre outros aspeciOs ignorou a ordem 
e a segurança, eis que os Interesses em conflito, em ação de 
inventátio, devem ser aolucionadoe de modO equilibrado. 
merecendo, portanto, refotma. 

Sustentou que a via eleita utilizada pelo agravado é 
inadequada. logo carecedor da açAo, mormente porque nos 
casos de turbaçao ou e!bulho existem ações próprias, não 
alcançadas em sede de liminar em Inventário. 

Disse QUe a lnlclal é Inepta. porque Indispensável a 
citação do demais compossuidores. 

Mencionou ofensa ao livre ~cio sobre o bem, 
considerando ser possuidor de cota parte e, portanto, detentor 
do direito da parte que lhe serve de moradia, cuja reforma é 
neces~ria. 

Ressaltou, por outro lado, a parclafldade do Juizo, 
e sua suspeição. mormente porque causa Mpanlo 1 celeridade 
Imprimida ao feito e a marcaçio de audiência quando os autos 
estavam com carga ao ad\logado do recorrente. Continuando, 
sustentou que 1.m servidor da Vua é curllado do agravado, 
com lntaresse <lreto na causa e com posslvel infhJência sobre 
o Juizo. 

Adwlu que a Magislrada prolaklra da decisto não 
poderia ter constituldo o agravado oomo inventariante. pois não 
há comprovac;ao de que a malrillrca meeira esteja sem 
condições de inventariar, mas, se for o caso, o a~vante, na 
con<ição de administrador do bem. deve ser nomeado 
inventariante. 

Apontou. ainda, ser Indevido o valor dado à causa, 
merecedor de modiflcaçao. 

Por fim, requereu o deferimento do pedido de 
liminar para que seja desconstituido o pedido de pasalisaçao 
das benfeitorias e a nomeação do agravante como 
inventariante, com todos os enc31g09 de direito. 

J16ltou doo..mentos de f. 10151. 

Antes de me pronunciar sobre a imlnar, requisitei 
da autoridade prolatora da d~ fustigada as lnforma9ÕGS. 
no prazo legal. 

ki f. 58159 o agravante atravessou peUçao para 
infonnar a este Relator que o Juizo, mesmo quando os autos 
estavam com carga ao seu patrono, designou aud16ncla de 
conclll&çao sem observância do de\lido processo legal, além de 
quo no Sistema Tucujuris foram lançadas falsas informaçOes. 

Prestadas as devidas Informações (f. 65/66), o 
Jutzo agravado ressaltou que no objetivo de alcançar solução 
amlg~vel e em funçao de conhecimento de que as 
determinações judiciais não estavam sendo cumpridas. em 
face da continuidade da obra no Imóvel. deslgnou audiência em 
·que o agravante e seu patrono foram devidamente intimados, 
embora aquele tenha se reCIJSadp a ooor seu ciente. 

(OIÀRIO OFICIAL) 

No tocante aos atos processuais. disse a 
Magistrada informante oue o sistema Permite a realização dos 
mesmos. inclusive audlênda, Inexistindo atos de suspelçao ou 
Influência de qualquer servidor da Vara sobre o feito. 

Juntou documentos de f. 67n8. 
IÔ o relatório. 
DECIDO. 

Manifestcrme exclusivamente sobre o pedido de 
liminar. 

Compulsando os autos, veritloo que não há, a 
primeira vista e em exame de oogrição sum·ària. gravame 
capaz de causar a parte lesAo gtave e de dificil reparação. 

Afigura-se dos autos que o Imóvel objeto da Açao 
de Inventário e Partilha ainda encontra-se Indiviso. embora seja 
ocupado por alguns herdeiros. entre os quais o agravante, o 
que não lhe dá garanUa. em absoluto. de ser o inventariante. 
pois oorn a morte do UlUlar dO direito, avó do recorrente. o bem 
deixado pelo de cujus passou a Jntegrar·o espóliO e pertencer a 
todos os herdeiros. moradores do imóvel ou não. 

A benesse alcançada pelo agravante. de poder 
residir no Imóvel, por liberalidade dos demais herdeiros. nao 
pode lntertarir na ação intentada, porquanto a determinaçao do 
Juizo no sentido de paralisar as obras. que realmente podem 
influenciar na futura partilha, e a nomeação do agravado como 
Inventariante. não se afiguram como ilegais ou tendenciosas. 
mormente porque os interesses de todos os herdeiros devem 
ser prese<vados. 

Pelo exPOsto. por não estarem presentes os 
pressupostos para o deferimento do pedido de efeito 
suspensivo, Indefiro a medlda liminar. 

lntim•se o agravadO para, que<endo, oferecer 
contta-razoes no prazo legal. 

PRI 
Macapa. 09 dt janeiro de 2009. 

(a) Dsumbargldor llÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

~cap~AP. ~ baneiro de 2009. 

Bel" ~~iAIUJfutado 
Diretora da Sectetaria da CAmara única, em exercido 

AGRAVO PE INSTRUMENTO N. 2212/2000 

Origtm: VARA ÚNICA DA COMARCA DE FERREIRA 
GOMES 
Agravante: MUNICIPIO DE CUTIAS 
Advogado: CASSIUS CLAY LEMOS CARVALHO 
Agravado: MINIST~RJO PúBUCO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Relator: Desembargador EDINARDO SOUZA 

DECISÃO 

MUNICiPio DE CUTIAS, Identificado na inicial, 
através de advogado, Interpôs agravo de Jnstn.mento com 
pedido de eleito suspensivo &minar em face l\ decisão 
proferida pelo Juizo de Direito da Vara única da Comarca de 
Ferreira Gomes nos autos da Ação cautelar Preparalória de 
~ Civil Pübllca (F'roceao 674312008), que o MINISTÉRIO 
PUBLICO ESTADUAL ali lhe move, e que determinou o 
bloqueio de todos os aédltoe depositados em contas OOfTef111lS 
banc;irias do t.\rôclplo at6 o dia 1• de janeiro de 2009, quando 
OCQIT&rj a posA do novo Prefeito. 

Adolo como relat6rlo equele -..do ês fts. 94/96 
dos autos. nos segt.intes termos: 

" .. :Alega, em ai-. que a decido 
quHtlonada • fruto de gr .. de praclpttaçto, na medldl em 
que buNda em lfgUm~ plfl08 e t.ctóldae crladoe 
pelo Promotor de Juatlp local, a partir de depolment08 
unltllterala por si tomados. 08 qualtl tert.m lido de plllno 
afUIIdM com fltoe t cltcunatJncl• concretas, caso 
oportunidade de defeaa lhe liwue Sido dadL 

Por ratlrar do miAI Prar.lto do Munklpio, Mm 
jL.ta uusa, o ~r de gerir oe dMtlnoe da cidade 
at6 o tiNI do rM!Idlto pera o qual ltgltl~ eleito 
pelo povo cutlenM, referida declsio mostr ... Ilegal e 
abualva; atingindo 18rnb6m 08 servlcloles municipais, em 
aaue venclmentoe t 1 Ch.a llunlciPI~ em 1t11 
cluocltclmo, que nldl mais poderio racaber no corrantt 
liiiO. 

Depola de lactr outra COneidef'IIÇ!itS no 
Mntldo de - teM, pediu 1 auepenalo llmltw da declelo 
agravada, pa111 o daabloquelo de todla • contas do 
Munlclplo junto - a.tcoe do BtMII t Bractesco, com 
provimento do recurso 10 final, ,..,. 1 reforma ela 
meam•···· 

Acrescento. ainda, que o efeito suspensivo 
pleiteado pelo agravante lora parcialmente concedido pelo 
~ustre Desembargador Raimundo Vales, en!Ao plantonista, 
momento em que determinou o d81bloqueio dos eventuais 
saldos em contas correntes do Munlclpio de Cullas do Araguarl 
junto ao Banco do Brasil 5/A e Banco Bradesoo 5/A. após 
liquidaçio da folha de pagamento de seus senAdores, relativa 
ao mês de novembro de 2008 

Contra-mlrutando. alegou o agravado Que o 
recurso nao merece ser conhecido, sob o fundamanto de 
inexistir prova da ilegalidade do pedido deduzido perante o Juiz 
de pnmeiro grau. Ouanlo ao mais, refutou as alegações 
constantes das razões do agravo. PIJIJ!ando, assim, pelo não 
provimento do recurso. 

A d. Procuradori11 de Justiça. por sua vez, opinou. 
inicialmente. pelo nAo conhecimento do agravo, ao argumento 
de que o agravante deixou de cumprir as determinações 
contidas no' art. 526, parã!Jrafo único, do CPC. No mérito, 
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afirmou que os efeitos da decisão fustigada esvairam-se no 
tempo, já que o limite de sua vigência seria somente até a 
posse do novo gestor municipal. pelo que d811e S8( jul!;;ado 
prejudicado. · 

!:. o relat6~o. Decido. 

De par com o parecer do ilustnl Procurador de 
Justiça. a pretensão recursal, de suspensão dos eleitos da 
decisão fustigada, que determinOu o bloqueio de todos os 
créditos deoositados nas contas-<Xlfl'entes dO agravante. até o 

dia 01 de janeiro de 2009. não tem mais razão de ser. na 
medida em que. ~passada tal data, seus eleitos restaram 
esvaziados. 

Por conseqü6ncia • va!e dizer, por obra da peoóa 
do interesse recursal • impõe-se a dedaração de 
prejudicialidade do pedido de reforma contido no agravo. eis 
que esvaziada a n&ee$Sldade e utilidade do provimento final, 
pelo que determino o seu arquivamento. 

Cumpra-se 

Intimem-se 

Macapa (AP), 13 de janeiro de 2 .009. 

(a) Dssembargador EDINARDO SOUZA 
R•l•tor 

Macapâ/AP 1·4 de~ne!ro de 2009 

Bel" ~a Cél~~~ A~c:oforado 
Diretora da SM:c!.bt~ ara Única, em exercício 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

PAUTA DE JULGAMENTOS 251/200i 

A Excelentlasima Senhora Juiza Sueli Pereirl Pn. Presidente 
da Colenda Turma Recursal,faz ciente a todos os interessadOs 
a aos que virem o presente EDITAL, ou dele conhecimento 
tiverem, que no dill 28 janeiro 2001,quarú·felfa, • 17:~ 
horas, ou em sesslo ordiniria subsequente. na sede do 
ANEXO DO FÓRUM DESEMBARGADOR LEAL DE MIRA, 
rea~zar-18-i • 422" Sesslo OrdíNril, para julgamento dos 
processos abaixo relacionados, em cuja ocasil\o ocorreri a 
public:aç.lo dos acórdlos decorrentes dos julgamentO& nela 
proferidos · 

~ao: 03163~Tv !f Recu11o: 03510/2001 
Classe: APELA O C EL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelanle{s) UNIMED ·COOPERATIVA DE TRABALHO 
M!:.DICO 
Advogados: JANAIANA FERREIRA PADILLA 240372-0ABISP 
Apelado(s) i<ATIA DO SOCORRO DOS SANTOS MENEZES 
Advogados :FRANÇOISE HELENA R. DE OLIVEIRA qEF PUB 
603-0AB/AP • 
Relator. SUELI PINI ' 

N" Procuao~· Rtcu!IO: 03U4J20QI 
Classe: A O C L 
Origem: SANTANA 
Apelante(s) F .A. TOBELEM • ME ( AMAZON COMUNJCAÇOES 
E SERVIÇOS) 
Advogados: LUIS ANTONIO S. RIBEIRO 1Qe.OABIAP 
Apelado(s) LUIZ EDUARDO DOS SANTOS SILVA 
Advogados :MARCELO DE FARIAS BARRIGA 1375-0ABIA.P 
Relator: SUELI PINI 

N" Proctuoõ 01~1f RK!IriO: 03171/2001 
Classe: APELA O C L 
Origem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelante(s) BANCO DAYCOVAL 5/A 
Advogados: BRENO TRASEL 734-0ABIAP 
Apelado(s) SIMONE CARVALHO DE OLIVEIRA GARCIA 
Advogldos : 
Relator: SUELI PINt 

N" Procttto' 1~ ... Btcurlo: 0311312001 
ClaSM: A.PE O CIVEL · 
Origem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
AptlanW(s) CAPEMI • CAIXA OE PECVLIO PENSOES E 
MONTEPIOS BENE 
Advogldos: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS 919-0ABIAP. 
Apelado(s) JOS~ CARLOS ARAUJO CAVALCANTE 
Advogados :OCIIÊIA PEREIRA 691-0ABIAP 
Relator SUELI PINI 

!f PrQCIIto' 01~1 N" Rtcu!IO: 03t9Q12001 
Classe: APE CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante( a) GARRA TRANSPORTES E S!=RVICOS L TOA 
Advogados: MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA 1455-
0AB/AP 
Apelldo(s) ANTONIO FERNANDES NOGUEIRA 
Advogados :MÂRCIA V.Alt:.RIA SALES t 076-0ABIA.P 
Relator: SUELI PINI 

PC PmMIOi ~ PC Rteul'!9.:.nttt1120@ 
Cl-: A.PE CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) LEONALDO DA SILVA BARBOSA 
Advogados: MABA SILVA GOES 'n7-0AB/A.P 
Apelado( I) RICARDO PANTOJA COUTINHO 
Advogado$ :FÁBIO DA SILVA MUNIZ 1183-0AB/AP 
Relator. SUELI PINI 

N" P!'OCIIIO' 031~Jf' RlcU[JO' 03700/2008 
Classe: A.PELAÇÁD CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 
Advogados: OSVALDO SOUZA DE CAMPOS 388-0ABIAP 

· Apelado(s) 82W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO 
Advogados :ARTHUR CEZAR OLIVEIRA 1257-0ABIAP 

1 Relator. SUELI PINI 
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.M:.e.r~: 01S30W008 Ir Recu110: 03708/2008 
Clnse: APELAÇÃO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante(s) JAOILSON GOMES DINIZ 
Advogados: RIANO VALENTE FREIRE 116~A 
Apelado(s) DHOUSEFRE FRANÇA DE MELO 
Advogados :JOÃO FABIO MACEDO DE MESCOUTO 1190-
0AB/AP 
Relator: SUELI PINI 

~uo: 024393/2007 .Jr.B~urso:nllllmf! 
Classe APELAÇÃO CívEL 
Origem JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelanle(s) LIDER FACTORING FOMENTO MERCANTIL 
LTDA. 
Advogados: SANDRA OLIVEIRA 364-0AB/AP 
Apellldo(s) MARIA JOSt PINTO DE ARAÚJO 
Advogados ·NATANIEL CAVALCANTE MARTINS 857-
0AB/AP 
Relator. SUELI PINI 

.M:..P.!.IIQU_.o: 0270zmooa N' Recurso; 0372§12001 
Classe: APELAÇÃO CIVEL 
Origem. SANTANA 
Apelante(s) BANCO BGN S/A ' 
Advogados: CINTHYA JORDANA DA SILVA PtCANÇO 916-
0ABIAP 
Apelado(s) ANA LÚCIA SANTOS TAVARES 
Advogados :DOUGLAS DA ROCHA 1121-0ABIAP 
Relator: SUELI PINI 

Jt:~: 0()429712~ N' BtcU!IO' 03721l2®J 
Classe: APELAÇÃO C VEL 
Origem: VARA UNICA PORTO GRANDE 
Apelan1e(s) MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA 
Advogados: LUANA PATRICIA MENEZES COUTINHO 
1352·0ABIAP 
Apelado(s) SAMUEL RUBEM ZOLDAN UCHOA 
Advogados :MARCIO FERREIRA DA SILVA 1120-0AB/AP 
Relator: SUELI PINI 

N' Procnao: 028579/ZQOB N' Recurso: 0374912008 
Classe: APELAÇÃO CÍVEL 
Orogem. SANTANA • 
Apelante(s) GOL TRANSPORTES AtREOS S/A 
Advogados: KAT[A DANTAS DE MELO 827-0ABIAP 
Apelado(s) ANA PAULA FAGUNDES CAMPOS 
Advogados :GERONIMO ACACIO DA SILVA 524-0AB/AP 
Relator. SUELI PINI 

!r..fr9_ç~so: 02381312007 N' Recurso: O~ 
Classe· APELAÇÃO ClvEL 
Origem JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelanle(s) MARILENE CAETANO DE$0UZA 
ELDORADO VEICULOS E PEÇAS L l'ÓA E OUTROS 

Advogados. RUI CAVALCANTE 709-0ABIAP 
JOCIVALDO FIGUEIRA BAIA 765-0ABIAP 

Apelado(s) ELDORADO VEICULOS E PEÇAS L TOA E 
OUTROS 
MARILENE CAETANO DE SOUZA 

Advogados :JOCIVALDO FIGUEIRA BAIA 765-r \BIAP 
RUI CAVALCANTE 709-0ABIAP 
Relator SUELI PINI 

N' Proceuo: 01 06gfc2007 N' Recurso· 03759120Qf 
Classe APELA 0 CIVEL 
Origem. JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelante(s) Y. YAMADA COMERCIO E INDUSTRIA • 
Advogados: CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA 174-
0AB/AP 
Apelado(s) ELENILDE SILVESTRE FREITAS 
Advogados . 
Relator: SUELI PINI 

.ti:J>roçnso: 02946312008 N' Recurso: 037§7/2008 
Classe. APELA~ÃO CÍVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Allelante(s) PECULI.O UNIAO PREVID~If"IA PRIVADA 
Advogados: KELL Y CRISTINA BRAGIX DI: UMA 371-0ABIAP 
Apelado(s) RENATO LUIS DA SILVA BRASILIENSE 
Advogados :RONALDO SANTOS AMARAL 651-0AB/AP 
Relator: SUELI PINI 

H:f'rocesso: 028160120.07 lf.' Recurso: 0377312008 
Clane. APELAÇÃO ClvEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) MARIA MADALENA MARQUES STUDIER 
Advogados: MAX MARQUES STUDIER 9634-0ABIPA 
Apelado(s) GERSON RAMOS DUARTE 
Advogados .RICARDO G SANTOS 421.()ABIAP 
Relator. SUELI PINI 

Mac:a~a:-~4 ~~-~~de 2009. 

/'" . 
(Çetso F ;via Pinto Jú~ior 
Ch~deSecre~~~~ar~ia~-----

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

PAUTA DE JULGAMENTOS 25212009 

A Excelentissima Senhora Julz.a Suel1 Pereira P11i. Presidente 
da Colenda Tunna Recursal.faz ciente a todos os interessados 
a aos que VIrem o presente EDITAL. ou dele conhecimento 
trverem. que no d~a 30 janeiro 2009,sexta-fei~. às 09:00 
horas ou em sessao ord1nána subsequente. na sede do 
ANEXO DO F0RUM DESEMBARGADOR LEAL DE MIRA. 
reakzar-se-a a 102"' Sessao Extraordln6ria, para julgamento 
dos processos abaixo relacionados. em cuja ocaSiêo ocorrera a 
publaçAo dos ac6rd3os decorrentes dos julgamentos nela 
proferidos 

H:_Prcxesso: 033927!200k- N' Recurso: 0377812008 
Cla&Se APELAÇÀO C EL 
Or.gem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Ape anl ~RADESCO SEGUROS SIA 
Advogados ôAARCIO FERREIRA DA SILVA 112D-OABIAP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Apeledo(s) BENEDITO BRAZ.ÃO DE SOUZA 
Advogados .JOSt WENCESLAU ROSA 858-0AB/AP 
Relator. SUELI PINI 

VL~ ~'Btcurso: 0371~~ 
Clane: APELAÇÃO CIVEL 
OriQem: SANTANA 
Apelanle(s) BRADESCO SEGUROS S/ A 
Advogados: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS 919-0ABIAP 
Apelado(s) MARIA GUEDES DA SILVA 
Advogados :JOSt WENCESlAU ROSA 858-0ABIAP 
Relator SUELI PINI 

N' Procnso; 02793§!?00L!i' ..BKurso: OID_llZ®a 
Classe APELACÃO CIVEL 
Or9em SANTANA 
Apelan1e(s) BANCO PINE S A 
Advogados. WIL TON ROVERI 62397 .QABISP 
Apelado(s) ESTEFANIA DA SILVA GUEDES 
Advogados VANIA MARIA RODRIGUES ALVES DEF PUB 
583-0AB/AP 
Relator. SUELI PINI 

~19J1.1(!~7 H' Rtcurso: Q3.~ 
Classe. APELAÇÃO cfVEL. 
Origem· JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelante(s) J SILVA E SILVA. ME (CELL SHOP) 
DOMESTILAR L TOA 

Advogados: KELLYCRISTINA BRAGA DE LIMA 371-0ABIAP 
DENIZ CHAVES ALMEIDA 856-0ABIAP 

Apelado(s) KALINA ARAUJO WANZELER 
KALINA ARAUJO WANZELER 

Advogados :FRANÇOISE HELENA R. DE OLIVEIRA DEF.PUB 
663-0ABIAP 
FRANÇOISE HELENA R. DE OLIVEIRA DEF.PUB 683-
0ABIAP 
Relator. SUELI P1NI 

!L~312007 N' BtcU(JO' 03?1if.z®§ 
Claue: APELAÇÃO ClvEL 
Origem· JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante(s) MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA 
Advogados. ALESSANDRA MENDES BENTES DEF.PUB 868· 
OABIAP 
Apelado(s) BANCO BRADES CO S/A 
Advogados .HAGEU LOURENCO RODRIGUES 860-0ABIAP 
Relator SUELI PINI 

N' Processo: 01510~.L.N:B~7981~ 
Classe. APELAÇÃO CIVEL 
Origem JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante(s) ASSOCIAÇÀO EDUCACIONAL DA AMAZ0NIA 
>\SSEAMA 

Advogados: JOÃO HE~IQUE SCAPIN 584-0AB/AP 
Apelado(s) CHARLES ALBERT FIGUEIREDO SILVA 
Advogados 
Relator. SUELI PINI 

.M:.e.rocesso; 01361512008 N' RecuCJo: O~ 
Classe· APELAÇÃO CfVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelante(s) CAPEMI-CAIXA DE PECULIO PENSOES E 
MONTEPIOS BENEFI 
Advogados· GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS 919· 
OABIAP 
Apelado(s) ANTONIO FERREIRA FILHO 
Advogados :JOZIMAR LOPES DOS SANTOS 815-0ABIAP 
Relator. SUELI PINI 

M:.fmçesso: 033037/2008 H' Recurso: 03810/2®!! 
Classe: APELAÇÃO CÍVEL 
Origem· JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) MARIA DA CONCEIÇÀO PELAES CUMARÚ 
Advogados: ARACI L. M. FAVACHO INSABATO 717· 
OABIAP 
Apelado(s) IZOMAR LUIZ JUcA DE SOUZA 
Advogados .WALDELI GOUVEIA RODRIGUES 245-0AB/AP 
Relator: SUELI PINI 

~no· 02924V2~ N' Recurso: 03814/2008 
Classe APELAÇÃO C VEL 
Origem JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) LOAN DA CONCEIÇÃO DA SILVA 
Advogados: JOAQUIM HERBl:RT CARDOSO DA COSTA 
405-0ABIAP 
Apelado(&) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
Advogados JUCIMARA DE ALENCAR DE SOUZA 1214-
0AB/AP ' · · 
Relator SUELI PINI 

N" Proceno: 027190/2000 N" RecU!lO' 0301712000 
Classe. APELAÇÃO CÍVEL 
Origem: SANTANA 
Apelante(s) BANCO PINE S.A 
Advogados· KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA 371-
0AB/AP 
Apelado(s) MARIA CtLIA DA SILVA COHEN 
Advogados .IVANCI MAGNO DE OLIVEIRA 1004-0ABIAP 
Relator: SUELI PINI 

~g_; 01410312008 N' ReCU[iO: 0382612008 
Classe APELAÇÃO CÍVEL 
Onoem. JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Aoelante(s) BANCO ABN AMRO REAL SIA 
Advogados· KATIA DANTAS DE MELO 827-0ABIAP 
Apetado(s) FRANCISCA GUEDES DE SOUZA 
Advogados :PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA 1354 
OAB/AP 
Relator: SUELI PINI 

, H' Proçnso: 0125~2007 H' Rpcurso: 03828/2008 
Classe· APELA O CIVEL 
Orogem: JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante(s) BANCO BGN S/A E SOCIEDADE CAXIENSE DE 
MúTUO SOCORRO 
Adv~ados CINTl1YAJORDANA DA SILVA P1CANÇO 916· 
OARI 
Apelado(s) ,!;NEIDE GUERREIRO DOS SANTOS 
.Ad~ 
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Relator SUELI PINI 

N' Processo· 034~m N' Beciii'So.:...Qllll/tOQ.9 
Classe· APELA O C EL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) VIVO S/A 
Advogados: LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JR. 
121366-0ABIRJ 
Aoelado(s) GILFER LOPES FERNANDES 

Advogados ·GILFER LOPES FERNANDES 1353-0ABIAP 
Relator SUELI PINI 

.ti:J>roç_euo: 03219312008 H' Recurso: 03840/2022 
Classe APELAÇÃO CiVEL 
Orogem JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) BANCO SCHAHIN S/A 
Advogados GREGÓRIO GOOINHO NUNES JUNIOR 1251-
0ABIAP 
Apelado(s) TATIANA AMARAL DE SOUZA 
Advogados KARLA PATRÍCIA P BOROALO 987-0ABIAP 
Relator SUELI PINI 

Macapê, 14 de Janeiro de 2009 

Celso Pinto Faria JO:nior 
Chefe de Secretaria 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

ADITAMENTO PAUTA DE JULGAMENTOS 250/2009 

O Excelentl&almo Senhor Juiz Constantino Augusto Torl< 
Brahuna, Presidente da Colenda T.urma Recursal,taz' ciente a 
todQs os interessados a aos que virem o presente EDITAL, ou 
dele conhedmeoto tiverem. que no dia 21 janeiro 2009.quarta
feira, as 17:00 horas. ou em sessAo ordinêria 8ub$equente, na 
sade do ANEXO DO F0RUM DESEMBARGADOR LEAL DE 
MIRA, 2' andar, realozar-se-a a 421' Sesslo Ordinaria, para 
julgamento dos processos abaixo relaCIOI\ados, em cuja 
cxasiêo ocorrer• a publica~o dos acórdaos decorrentes dos 
julgamentos nela proferidos 

N' Processo: 02805612008 !í_Recurso, 03696!200l! 
Classe APELAÇÃO cJVEL 
Ongem SANTANA 
Apelante(s) vrvo S/A 
Advogados· EMMANNUELLE AGUIAR DE OLIVEIRA 1529-
0ABIAP 
Apelado(s) SANDRA ;)() SOCORRO ALMEIDA MONTEIRO 
Advogados LUIZ FERNANDO R VIANA 1481-0ABIAP 
Relator AUGUSTO CESAR LEITE 

N' Processo 01Q614!Z()07 tr..Recurso 03701 ''00§ 
Classe: APELAÇÃO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelante(s) EDNELSON DE SOUZA NUNES 
SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

Advogados. JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA 
405-0AB/AP 
CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO 916-0ABIAP 

Apelado(s) SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
EDNELSON DE SOUZA NUNES 

Advogados .CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO 916· 
OABIAP 
JOAQUIM IIER[)CRT CARDOSO DA COSTA 405-0ABIAP 
Relator. AUGUS O CESAR LEITE 

M:.Processo: 013253@0§ N' Recurso: 037271200§ 
Classe: APELAÇÃO CÍVEL 
Orogem· JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelante(s) GOL TRANSPORTES AEREOS SA 
Advogados· KATIA DANTAS DE MELO 827·0ABIAP 
Apelado(s) JAILSON DO AMARAL FREITAS 
Advogados JULIERME SIQUE;IRA DE SOUZA 636-0AB/AP 
Relator AUGUSTO CESAR LEITE 

.!r..f'C9ce5SO 014898/200~ !!.B=~tOQ§ 
Classe. APELAÇÃO CIVEL 
Origem· JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante(s) A R FILHO E CIA L TOA-SUPERMERCADO 
FORTALEZA 
Advogados: TAISA MARA MORAIS MENDONÇA 1()1n. 
OABIAP . 
Apelado(s) MARIA MARLUCE SILVA DE SOUSA 
AdvogadOS · 
Relator· AUGUSTO CESAR LEITE 

~uso· 01541312008 ti' Becurso· 03753/20Ja 
Classe: APELAÇÃO CÍVEL 
Onoem: JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante(s) NELSON NERI ARAUJO DOS SANTOS 
Advogados. ALESSANDRA MENDES BENTES DEF.PUB 863-
0AB/AP 
Apelado(s) RENAN GONÇALVES DE MELO 
Advogados :GRéGORIO GODINHO NUNES JÚNIOR 1251· 
OABIAP 
Relator. AUGUSTO CESAR ~FJTE 
~~~ .tr.fleçur:so 0379512008 

Classe APELAÇÃO CÍVEL : 
Ongem JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante(s) UNIÃO DAS FACULDADES DO AMAPA LTCA • 
FAMA 
Advogados TAISA MARA MORAIS MENDONÇA 1067· 
OABIAP 
Apelado($) ELANE SILVA BARBOSA 
Advogados ·EDNICE PENHA DEF PUB 892-0AB/AP 
Relator AUGUSTO CESAR LEITE 
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Oficios J udiciais ~ 
Varas e Secret_arias da Capit~l __D 

2A. VARA CNEL E FAZENDA PUBLICA OA COMARCA OE MACA PÁ 
RUA MANOEL EUDÓXIO PEREIRA. SiN" · ANEXO DO FÓRUM - CEP: 

Pauta de Publícaçl!o - Atos Judiciais 

Processo N': 00950512006 -AÇÃO ORDINÁRIA 
Parle Autora: ANA MARIA SILVA DOS SANTOS 
Advogado: JOSÉ LUIS WAGNER- 18097RS 
Parte Ré: EST AOO DO AMAPÁ 
Advogado: ANA PAULA TAVARES DE SOUZA- 1230AP 
Despacho/Decisão: Tendo em vista a decisão proferida em 
agravo de instrumento, ns. 168-179: . 
t - desenlrnnhem-se os recursos de apelação de fls. 107- 114 
e de ns. 145-154, renumerando os autos: 
11 - Manifeste-se a parte Ré/embargada. sobre os embargos 
de fls. 96-'104, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Processo N': 01138212008- AÇÃO DE COBRANÇA . 
Parte Autora: HAMILTON DENIUR DE SOUSA -
Advogado: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS · 670AP 
Parte Ré: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO -
235787SP 
Despacho/Decisão: Apresen~e o autor. documento 
comprovando que foi transferido para a resorva remunerada. 
Intime-se. 

Processo N": 01146612008- BUSCA E APREENSÃO 
Parte Autora: BV FINANCEIRA $/A CREDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
Advogado: PATRÍCIA ALVES MOREIRA MARQUES -
13249PA 
Parte Ré: ALICE DE SOUZA LEITE FILHA 
Rotinas processuais: No uso das prerrogativas conferidas pela 
Portaria 006198. Intimo a parte Autora a indicar fiel depositário 
do veiculo objeto da Busca/apreensão e Depósito, no prazo de 
10 (dez) dias. 

Processo N": 011857/2008 - AÇÃO DE COBRANÇÁ DE 
SEGURO DPVAT 
Parte Autora: RONALDO MOURA FARIAS 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
·843AP 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA Dt NACIONAL DE SEGUROS 
Despacho/Oecisão: Facullo ao Autor regularizar a 
representação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
indeferimento da Inicial. 

Processo N': 01192712009 - AÇÃO ANULAT0RIA COM 
PEDIDO DE LIMINAR 
Parte Autora: PEMAZA MAAZONIA SIA 
Advogado: ALINE COELHO BARBOSA- 1211AP 
Parte Ré: SECRETARIA DA FAZENDA 00 ESTADO DO 
AMAPÁ - SEFAZ 
Despacho/Decisão: Todo e qualquer ato emanado da 
Secretaria Estadual da Fazenda aproveita e favorece a pessoa 
juridlca de direito público lntemo cuja administração direta 
Integra, razão pela qual é desprovida de personalidade jurldlca 
e d!llegitimidade para responder aos termos da presente ação 
anulatôria. 
Isto posto, emende a autora a inicial, no pra~ de dez dias, 
requerendo o prosseguimento do feito em desfavor da pessoa 
jurldica legitimada a defender-se na causa. pena de 
indeferimento e extinção do processo sem julgamento do 
mérito. 
lnlim~se. 

MACAPÁ,09 de joneôro de 2009 

j
,-. 
~ ) . 
"Y-,. . .. ,_ 

(o) ELIANA blftlfu~ 0CNEIRA 

de Secretaria 

5A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBUCA- DA COMARCA DE MACAPA 

MANOEL EUDÓXKl PEREIRA. S/N'- ANEXO DO FORUM • CEP: 6890 

EDITAL OE CITAÇÃO-AÇAO MONITÓRIA 

Pruo: 30 dias 

IPEHTIACACAO DO PROCESSO. 

Processo N'.: 00042811M - ACAO MONITORIA 
· Porte Autora: ESTADO DO AMAPÁ. 
AdYOgldo : FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA FELJO-518AP 
P•rt2 Rt : JOSÉ CARLOS G~ loiONTALVAO e outros 

Cltaçlo da parte devedora. atualmen1e em loco! ince~•. e n~o 
sabido. para satisfazer, no p<azo de 1.5 (qulrwo) d .. s. a ob<igaçlo 
constanle na peliçjo inic~ dos autos acima epigrafado(s) e descrita no 
quadro abaixo. ou, em Igual p<•zo. ofe<e<er embargos, sob peno de 
constiluoçlo da referida divida por titulo jUdlcJol, convertendo • . açio 
monhória em executiva. nos ~ermos do art 1.102 do CPC. Fica oóncla o 
r6u cienlffic•do de que. CU'1'lP'fndo os tennos da Wciat estará •sento do 
pagamento das custas e honoririos advocatk:Jos. 

INFORMAÇÓES COMPLEMe.{J.~ 

OBRIGAÇÃO: 
R$ 9.931,37 (nave mot. novecen!Os e lrin!AI e um r~ e Crinla 

e sete c:enlavos ~ 

R6u: JOSÉ CIIRLOS G~ MONTALVAO 

uo4ITALVIIO PU8UCIDAOE AMAPA LTDA _ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

SEDE DO JUIZO: 5A. V 
de W.CAPA. Fórun 
PEREIRA, SIN' • ANEX 

'lACA PÁ, 18 de novembr 

I"'"" 

I Varas e Secretari~s ~~-~-~~eri~r 

Santana · 

lA. VARA CRIMINAL DA COMARCA OE SANTANA 
RUA ClAUDIO LÚCIO MONTEIRO, 1100 • CEP· 68925000 

Pauta de Publicação - Atos Judiciais 

Processo N": 003157/2006 ·FALSIDADE DOCUMENTAL 
Parte Autolõl: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte R&: EOIELSON BARBOSA MELO 
Advogado: JESUS VICENTE MOREIRA DE SOUZA -
1034AP 
Rotinas processuais: INTIMAR o Advogado JOSÉ VICENTE 
MOREIRA DE SOUZA, procurador judicial do acusado. da 
SENTENÇA DE EXTINÇAO proferida nos autos em epigrafe. 
conforme dispos~ivo a seguir transcrito: Com efeito, 
verificando haver o réu dado ntegral cumprimento h 
condlçOes que lhe foram Impostas para a suspensao do 
proce.ao, acolho integralmente o parecer ministerial. para, nos 
termos do art. 89, § 5° da Lei n• 9.099195 DECLARAR extinta a 
punibilidade de ADIELSON BARBOSA MELO, face ao fato 
reportado na peça vestibular. Após o ~nsito em julgado, d6-se 
babai na Oistribuiçlo a procedam-se as comunicaçC!ea de 
praxe, arquivando-se, em aeguida, oa autos. Registre-se. 
Intimem-se. Sem custas. 

SANTANA,I4 de janeiro de 20()g 

-tk\J'JOJ 
(a) ELIZETH RODRIGUES DA SILVA 

Chefe de Sacratario 

2A. VARA CfVEL • OA COMARCA DE SANTANA 

RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO. 900 • CEP: 68925000 

EDITAL DE CITAÇÃO · EXECUÇÃO ~ISCAL 

Prazo: 20 ctias, 

IOENiifiCAcAO DO P..BQC~SSQ 

Processo N'.: 0113!>412007 • EXECUÇAO FISCAL 
Parte Aulora A FAZENDA NACIONAL 
Advogado PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL- M9999 
Parte Ré PONTUAL COMERCIAL L TOA 

Citaçlo da parte devedora, na pe&soa de seu representante legal, 
ai!Jalmenle em local inceno e nAo sabido, para pagar o débno constante 
da Cetli~ de Olvida Aliva juntada ooo autoo orn eplgrare. no valo< 
abaixo estabelecido, aaoscldo do juroo e acréscimos lega ... ou garanUr 
a ex~: ~depósito em dinheiro, l ordem desta juizo. am 
eslabeledmenlo ollcíaJ de cr6dito local. que assegura atuaJ;zaçao 
monettlla, oterec.ndo fiança bancária: nomeando bens i penhora, ou 
indicando l penhora bens que sejam acellos pelo exaquente, no p<az.o 
de 5 (cinco) d~s. SOb pena da penhora de tantoo bens QUarllo• bastem 
para aatitlazO< a execuçlo. 

!!!fQH!MÇOES CCJMl'LEMENTARES 

VALOR DA olvloA: 
RS 31.320,40 (tinta e um mH e ~ez:entos e lriru ruis o quarenta 
centavos). 

Rw: PONTUIIL COMERCIAl L TOII 

SEDE DO JUIZO· 2A VARA CIVEL da Comarca de SANTANA. Fórum 
de SANTANA, ailo à RUA CLAUDIO LÚCIO loiONTEIRO. 900 • CEP. 
68.925000 

Juiz( a) do Direito 

2A VARA CIVEL • DA COMARCA OE SANTANA 

RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO. 900 • CEP 68925000 

EDITAL OE CITAÇAO • EXECUÇAO FISCAL 

Prazo 20 d'.as 

tOENTIF.IÇAC#,O DO PRQCESSO 

Processo N'.: 01135412007 • EXECUç,l,O FISCAL 
Pane Autora: A FAZENDA NACIONAL 
Advogado · PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL- 9999999 
Parte Ré . PONTUAL COMERCIAL L TOA 
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C•tac3<> da pane dove<lo<a. na pessoa de SáJ 'l!ll'Osentante le!fal 
atualmente em local incerto e nao ~bldo. para pagar o débto C()tlStarlle 
da Certidêo de Divida Ativa JUntada aos aukls em epigrate. no \laklf 
abatxo estabeleado acrescidO do jUI'OS e acrésomos legais. ou garantJr 
;. execuçao efetuando depóstlo em dinheiro. á o retem deste IUtzo. em 
estabelec•mento ofiCia l de crédrto lOCal que cl55e9ure atu31tZaça.o 
monetárta: oterecenc;o fiança bancâria. nomeando bens â penhora. ou 
Indicando a penhora bens q"" se,am aceitos pelo cxequenle. no prazo 
de 5 (onco) doas, sob pena de penhOra de tantos bens quantos bastem 
para satisfazer a exec:uçào 

INFORMACOES CQI.APLEMENT ARE.~ 

VALOR DA OlviDA: 
RS 31.320.40 (trinla e um mie ~e:entos elrinla reals e quarenta 
centavos) • 

Réu: PONTUALCOMERC~LLTDA 

SEDE DO JUIZO· 2A. VARA CNEL da Comarca da SANTANA, Fórum 
de SANTANA, SilO iJ RUA CLAUDIO LÚCIO MONTEIRO,IlOO · CEP: 
68925000 

SANTANA, 12 de janeiro de 2009 

Ju11(a) de Ooreilo 

2A VARA CIVEl· DA COMARCA DE SANTANA 

RUA CLAUDIO LÚCIO MONTEIRO, 900 • CEP· 68925000 

EDITAL DE ClT IlÇÃO · EXECUCAO FISCAL 

Prazo 20 dias 

IQENTIFICAcAO DO PROCESSO 

Processo N' OII350/2007 . ExEcuçAo FISCAL 
Parte Autora: A FAZENDA NACtONIIL 
Advogado · PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL· 9999999 
Parto Ré : PONTUAL COMERCIAL L TOA 

Cilaçao da parte devedora, na pessoa de seu representante legal, 
ai!Jalmente em local incerto e não sabido, para pagar o débito constante 
da Ceftidao de Dívida Ativa JWitada aos autos em epigraie, no valor 
abaixo estabelecido, acrescido da juros e acréscimos legais. oo garantir 
a exe<:uçio; efetuando depósito em ont.,.;ro, é ordem deale juizo. em 
ostabelacimento oilcial da créd~o local, que assegure atuaizaçAo 
monetár1a: ofaracendo fiança bancalria: nomeando bens' penhora. oo 
indicando A penhora bens que sejam aceitos peto exeque11le. no prazo 
de 5 (Cinco) doas. SOb pena de penhora de tantos bens quantos bastem 
para satistaz.er a execução. 

tNFORMAC0ES COMPL~ENT~ 

VALOR OA OlviOA: 
RS 3 1 320,40 (tr.,na e um m~ e trezentos e trinta r&als e quarenta 
centavos) . 

Réu: PONTUAL COMERCIAL LTDA 

SEDE DO JUIZO: 2A. VARA CIVEL da Comarca de SANTANA, Fórum 
de SANTANA, •11o a RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO. 900 • CEP 
68925000 

2A. VARA CNEL- OA COMARCA DE SANTANA 

RUA CLÁUDIO LÚCIO MONlEIRO.IlOO- CEP: 68925000 

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUç,l,O FISCAL 

Prazo: 20dias 

JIID!Jlf!CACÁQ DO PROCE$SQ 

"""-"'>H'.. 011350/2007 • EXECuçAo FISCAL 
P-Auloro: A FAZENDA NACIONAL 
Mvcgedo PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAi. · -
Parta R6 : PONTUAL COMERCIAL L TOA 

c~ da parte devedora. na poesoa de oeu rop.-lanlllegol. 
aw.lmento em local incerto • não aabido. 1'"'3 PIOI' o.- conslllme 
da Cerlidlo de Olvida Aliva juntada aos IUiol em epigralo, no valor 
abaixo ellaboleódo, oCIMQ<lo de juros e acrésdmooleglla, ou goranDr 
a exeaJÇao: eletuando depósito em dlrlloiro. • ordem desle JUizo, em 
Utabaledmento oficial de c:r6dKo local, que assegur'l atual zaçAo 
monetéria. oferecendo fiança bercl.na. nomeando bens é penhora, ou 
indicando a penhOra bens que sejom aceitos pelo exequente. no prazo 
de 5 (Cinco) dias. SOb peno de penhora de tantos bens quantos bastem 
para satislazer • e~ 

INFOBMACOES C~LEMEHTARES· 

VALOR OA OMOA: 
R$ 31.320,40 (lrinla e um mie ~ez.enlos e tinia reais e quarenta 
centavos) 

Réu: PONTUALCOMERC~LTOII 

SEDE DO JUIZO. ZA. VARA CfVEL da Comarca de SANTANA, Fórum 
de SANTANA. sito a RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO 900 · CEP: 
68925000 

Jua(a) de Oirailo 
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2A VARA CI\/El - DA COMARCA DE SANTANA 

RUA CLÁUDIO LÚCIO MOHl EIRD. 900- CEP. 68925000 

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL 

Prnc 2D d~s 

IOENDF!CACAo DO PROCESSQ 

Processo N' 01135412007 - EXECUÇÀO FISCAL 
Parte Avlo<a: A FAZENDA NACIONAL 
Advog<>do · PROCURADOR DA FAZEND.t. NACIONAL- 9999999 
Pane Re PONlUAL COMERCIAL L TOA 

C~ da pat10 dewd<><a. na pessoa de seu rep<0$8Rial\le legal, 
atualmenle em local incer1o e nao aabo<):), p;wa pagar o débolo consJante 
da COfid.)o de Diwla A!lVa juntada aoo autos em epig<afe. no vaie>' 
abaixo eatabetec::iOo. aoeacido de juros e aaéscimo51egars, ou oaranth 
a execuç!o: el<ltuando depÓsito em dinheiro. a ordem deste Juizo. em 
utabelecimento olíclal de crédito local. oue assegure atuaUzaçAo 
11'101'f!tâna. olete<:endo t1ança bancatla: nomeando bens â penhora. ou 
lndoçando a penhora bens que sqam a<:e<IOS pelo exequeote. no pnazo 
de 5 (onc:o) di ... sob """" de penhola de tantos bens quantos bastem 
para satisfazer a elO!CUÇão 

lli[PRMAÇÚESCQMftEMENTARES 

VALOR OA DfviOA: 
R$ 31.320.40 (trilta e um mil e trezentos e trinta rea.ts e quarenta 
c:enla\IOS) 

Réu: PONTUAL COMERCIAL LTOA 

SEDE DO JUizO· 2A VARA CI\IEL da,Comarca de SANTANA. Fórum 
de SANTANA. S<10 â RUA CLÁUDIO LUCIO MONTEIRO. 900 - CEP-
68925000 

2A. VARA CI\/EL- DA COW.RCA DE SANTANA 

RUA ClAUDIO LÚCIO MONTEIRO, 900 - CEP: 68925000 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - INTERDIÇÃO 

Ptazo tO dias 

KNTIFICAÇÃQ DO PROCESSO 

Processo N' 01106712008 -CURATELA 
Parte Autor.! VANILCE OA SILVA MORAES 
Adv<>9300 EDILSON CABRAL TORK- 544AP 
Parte Ré . MARCELO DOS SANTOS PANTOJA 

O MM Juiz de Ointito em exercleoo neste )ullo IOITI.1 pOblloo que no 
prooenso em eplgrate 10 dedarllda a inleldiçio da pane ré abaixo 
loenbi\Cida, COI'\$tando da respectiva s~tença as cauus da interc:lçto 
a odentilícaçlo do(a) curadotja) e os imiles ~ curaleta. conforme 

menôonaclo. - · 
l!iE.QRMACOES CQMPL EMENTABES: 

CURADOR/CAUSA DA INTERDICÁQII.IMITES DA CURA TELA 
CURADORA: VANILCE DA Sl.VA MORAES. 

CAUSAS OA INTERDIÇÃO: PORTADOR DE ANOMALIA 
INCURÁVEL OUE O IMPOSSIBILITA DA PRÁTICA DE ATOS OA VIDA 
CML 

Réu: MARCELO DOS SANTO!> PANTOJA 
SEDE DO JUIZO: 2A. VARA CI\IEL da Çomatca de SANTANA. Fórum 
de SANTANA, s•to A RUA CLÁUDIO LUCIO MONTEIRO, 900 - CEP 

68925Q2!1_ ~--SANTANA. 29 de eez . _ 

S HAU E 

J111 (a) de Oir 

2A VARA CrJCL DA COMARCA DC SIINTANA 

RIJA CLÁUDIO LUCIO lo10NT~IHO SúJ CEP 63925000 

fOIT;\L DE INTIMAÇÃC INí ERDJ<;ÀO 

P ta.zo :0 d1õS 

!DENTifiC!ICÁO llQJ'~ 

ProceS$0 N° · 009828!2005 • INTEROICAO DF I'ESSOAS 
Pane Aulora RAIMUNDA SANTOS BELfl-" 
~dVOgado · DEFENSOR PÚBl !CO- 99\i99AP 
P•rte Ré ANTONIO DOS SANTOS BELEZA 

O MM JUtZ de niletto em e11~ciG10 neste JUízo torna ~co 
Q1.1e no procr.sss!l em ~igrafe '('11 declarada a 1n•crdtção da pane r6 
at.aHro id~\tifteada, constando da rcspe::liva stnttt'lÇ3 as r.;u1S8S da 
1nterdrç.âo A ~nb~teat;ão do(~) cur3dor(a) e os ltiTl1tes da cuJate+a, 
OJrforme mem:tana.1o.! Sl!gL~ilr 

!tli9RI«lC~t.lôl<IWME~ 

CURI\CORJCI.USA DA INTERD'ÇÀO.'LII.~ITES OA CunATHII 
CURADOR RAIMUNDA SANTOS OELEZII. 

CAUSA !JA INTERDIÇÃO TRANSTCRNO MEN I AI. O QUt 
O TORNO ABSOLUTAMEN-rF INCAPAZ DE EXtRCêR 
PESSOALMENTE OS ATOS DA VIDA CML 

Rec ANTONIO DOS SANTOS BELEZA _ 
SEDE DO JUIZO 2A \'ARA CI\/EL da Cornarc• ce SANTANA. For11m 
de SANTANA, Sito a RUA CLAUDIO LÚCIO MONTEIRO, &00 - CEP 
68025000 

(DIÁRIO OFICIAL) 

211 VARA CI\IEL - OA COMAHCA OE SANTANA 

RUA Cl.A~DIO LUCIO MONTEIRO, 900 • CEP. 689~500(; 

EDITAL DE I~TIMAÇÀO- INTERDIÇÀO 

Prazo 10 1Jlas 

!llliillf_IÇASl\Q.W fj!QÇgsSQ 

Processo N• 01237712007 CURATELA 
PaM Autora CECILIA DE MATOS GONCALV(S 
Aévogaoo MEIRYLENF PONTFS PRADO BARRIGA- 3-I<AP 
Pa~e Rê HAROLDO DE ~JATOS GONCALVE5 

O PAM Ju•z de O te.to em exe'fC:CJO r.este JUizO torr.a oi-:11'00 que no 
proce-ssso em epigrate te• oeciatada a, 1nterd.çao da ~.rte re abe.xo 
tdentif~Cai!!a con~tardo da ,escect.JV3 sentença as causas c:a ltltera çào. 
a 1dent1fi~ dO(a) wradoi(a~ e os hmrtes da curatela. conforme 
menciOf\ado a seguir 

Jt:!EQBM6C0ES COMPLEMlliT~~ 

CURADOR.'CAUSA 0.:. IIITERDIÇÃO.<tt.41TES DA CURA TELA 
CURADORA' CECiLIA DE MATOS GONCALVES 
CAUSA OA INTERDIÇÃO DEFIC~NCIA MENTAL 

Réu 

LIMITES OA CUAATEU• TODOS OS ATOS DA VIOA CIIIIL 

li.AROLOO DE MMOS GONCALVES 

2A VAAA Cl\tCL OI\ COMARCA DE $ANT ~ 

RUA ClAUDIO LÚCIO MONTEIRO. 900- CFP 66925000 

EDITAL DE INTfMCÀO INTERDIÇÀO 

Prazo 10 dtas 

IDENTiriCJICÀO...QQfl'IOCEW 

Processo N• 010733r.006 - CURATELA 
Parte Au tor• w.RIA IGUACIRENE SAMPAIO CONCEICAO 
Advogaoo DEFENSOR PÚBLICO- 99999AP 
Parte Ré VALDECI SAMPAIO 011 CONCEIÇAO 

O MIA Jw de Ooretlo em eXOfcioo neste JUizO lorna pübl;oo Que no 
procMsso em ep·grafe for dedatao. a Interdição da parte r~ abal.ro 
!oen!Jf.cada, constandO cta 1espcctwa sentença as caus1.s da lnterdiçáQ, • 
a ident•f~o do(a) curadol(a) e os Urnlles da eu<31Cla. confa<me 
menoontldo a segUt<. 

lliEORMACOES COMPLEMEN'tA&.S_ 

CURADORJCI.USA DA •N1ERDIÇÁOIU\11TES DA CURATELA 
CURADOR · MARIA ICUACIRCNE SAMPAIO DI\ 

CONCEIÇÃO 
CAUSA DA INTóRDIÇÀO DOENÇA MENTAL 

Réu VALOECI SAMPAIO OA CONCEICAO 

SEDE DO JUIZO 2A VARA CIIICL da Comarca de SANTANA. Fórum 
lle SANTANA, SilO â RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO. 900 - CEP 
68925000 

2A VARA CI\IEL- DA COMARCA DE SANTANA 

Rllf• CLÁUDIO lÚCIO t.t()NTElRO 900 - CEP 6892~000 

EDITAL OE INTtMAÇÀO - INTCRDiçAo 

PrazQ 10 d~as 

IQI;_NTifiCA~.F.BQÇE~ 

Processo N" OI 1052!7.)06 INTERDIÇÃO C!C CURA TELA 
Parte Autora. w.RIA RM.1UNDf, GOMES LAMEIRA 
Advog<>da JOSE HENRIOUE RIBEIRO DA SILVA - 106SAP 
Pane Ré . DILCILENE ALVES DA SilVA GOMES 

O MM J.Jil de Direito em exercitlO neste JUizo torna Ç,ÜbiiCO que no 
processso em epigrate 101 declaraoa a •nterdiçao d'a pane re aba"o 
1denl:fada. constando Ca respecbv3 sentença as causas da .nterdição, 
a K:Senllticaçâo do(a) curador(a) e os t.m•tes da curatela ccnforrne 
menCtOr\atiO a t.egull' 

ltlfQ!l_Mt\CÚES COMPLEMENTARES 

CURADORICAUSA C:A INTERDIÇÀOILIMfTES OA CURA TELA 
Curaoa<(a) MARIA RAIMUNDA GOMES LAMEIRA 
Cauu TranstOI'no menta! 

DILCILENE AlVES DA SILVA GOMES 

SEDE DO JUizO 2A VARA CJVEL da Çcmatca oe SANTANA. Fórum 
de SANTANA sko ~ RUA CLAUDIO lUCIO MOIITEIRO 900 CEP 
68925000 
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2A VARA CI\/Et. - DA COMARCA DE SANTANA 

RUA CLÁUDIO LÚCIO MONITEIRO, 900- CFP 68925000 

EDITAL DE INTIMACÀO - IIITERDIÇÃO 

Prazo 10 oli's 

!PE~Tif.LÇA~Q.Jl9 PROCfSSO 

PtOCE"-W N" 010!.3012il06 CURA TELA 
rart~ Autora ANA t . IC ~o~\ BRAGA (}f f Hf iTAS 
ildvol ado JOSE HFNRIOUF RIB(IRD DA SILV~ l:lf>>AP 
Pa'U! Ré ARIJANOO M ONSO VASCONC~LOS DA CO~TA 

O MM J~JU dt Ouuo e-n exercieto neste JUIZO tOIN oüoa.co QJe no 
proces.s.so em epigr ata tc-t oecJarada a lllterd!(:ao oa parte ré aoaixo 
.aen~flcada. constando d<t respKt.va sentença as c.Jus.as ~ •nterd-çao. 
a •denoficação cO(a) curooor(a) e os IWNCes da curalela, conto<me 
mencionaoo a seguir 

!!'!FQ~Q.MPLEMENTARES, 

CURADOR/CAUSA OA INTERDIÇÀO/LIMITES OA CURATElA 
O(>) W1letd11ado(a) ARMANDO AFONSO VASCONCELOS 

DA COSTA é porta1or(a) lle1rans!O<nO menlar. o que a!Oma 
ebsolutameo1e incapaz de exercer pessof.lmente os atos da ..,ga crv~. 
flCilndo O{a) curador{l) ANA LÚCIA BRAGA DE FHEITAS, nomeado(&) 
oara re~~~e~nt.l~la. em lodos os alo5 da Vld8 ctvtl 

Réu IIR~'ANDO AFONSO VASCCNCELOS DA 
COSTA 

SCDE DO JUizO. 2A VARA CI\/EL da Comorca de SANTANA. fóru:n 
oe SANTANA. 5lo ô RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO. 900 - CEP· 
63925000 

2/o.. VARA CIVEL - DA COMARCA DE SANTANA 

RUA CLÁUDIO LúCIO MONTEIRO 900 · CEP 68925000 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - INTEROICÀO 

IQOOJFiÇA~.!l.QC.ESSQ 

Proces.so N" · 01050012006 - INTERDICAO DE PESSOAS 
Parte AU1ora: CRISTIANE VII.HENA DA SILVA 
Advoçtdo DEFENSOR PÚBLICO- 99mAP 
Parte Re ARMANDO MARQUES DA SILVA 

O MM JUtZ. de Direito em turctao nest~ juizo toma ~blico 
que no processso ~m epigrafe fot dedara da a ínterdiçAo da oart~ ré 
abaixo jdentificada, constanoo da ,eSP6CIJVa sentença ~s causas da 
lniO!'d,ç.\o. a odent10Co\çlo do(a) :.rador(a) e os lrn~es da curatela. 
:onfonne mencxmadc a segu•t 

l!"l.OI\I~ÚES COMPLE~IfljJI\fl.E~ 

CURADOR/CAUSA OA INTERDIÇÃOJltMITES DA CURATELA 
O(a) iOie<d•lado(a) ARMANDO MARQUES DA SILVA é 

PQrtador(a) de "transtOI'no mental· . o (lue a :orna absolutamente mcapaz 
de exercer pc$Sôalmen~ !)S ales da vtd1 CIVIl. ficando O( a) cur&dor(a) 
CRISTIANE VIL~ENA DA SILVA nometdo(a) o31a rep·osenta-la en 
tOdOs os atos da ~&da c V' I 

Réu ARMANDO MARQUES DA SILVA 

SEDE 00 JUizO 2A VARA CIIIEL da Comarca lle SANlANA FQr\lm 
de SANTANA. sno ã RUA CLÁUOIO LUCI() MONTEIRO. 900 - CEP 
68925000 

SANTANA. 29 de detc 

{a) LUIZ 

VARA ÚNICA DE PORTO GRANDE DA CQWARCA OE PORTO 
GRANDE 

AV. WAPÁ N' 233 • CEP· 881197000 

Pauta de Publlcaçao • Aios Judiciais 

P<l>CeSSO N': 00152612004- INVENTARIO 
Pllrte Autora: R F- L. 
Mvogado: MARIA ALCIONE MONTEIRO OE SOUZA -
9012PA 
Sentenço: Vlotoo ele. 
Njo há intetesse de menores no presente feito. 
O lmóvellnventalledo é isento de lmpoeto (fts. 145 e 174). O 

lmpoosto do velaJio foi reallhida (fls. 1561159). 
Sendo assim, JULGO POR SENTENÇA. para quo produza oo 
seus jurldicos • Jogais efeiloc, a pertlha doa bens deixadoa 
pelo faleddo ANTONIO OA SILVA SANTOS (CPC, 1111. 1.025), 
atribuindo 101 nela eontempladot oe reopedivoo quinhOeo, 
a.1vo""" ou omil&lo e ntoullladoe direilos do tom~lroc, 
conforme abaixo: 
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Para a meeira RAJMUNDA ~ERREIRA LEIT.l.O: 
a) 50% (cinqo.nta por cento) dos dlrellae eobre o lmóYol 
residencial em alwnarie, edificado no ten'eno que mede 
19x25m, localizado na Rua Jenary Nunes, 748, Centro, Porto 
Gnonde. cujo endereço do cedaatro do Munlclpio 6 Av. Janary 
Nunu,-464. 
8) 50% (cinqllenta por cento) doa direitos sobre o veicula 
marca GMIOPALA COt.IODORO, ano/modelo 1987, placa 
NEK 3008, ch81119BGVP690HHB119Q.I.4. 

P81'1 cada um dos heldeiros: 1) .AlAELSON LEITÃO RAMOS, 
2) .AlAENE LEJT.l.O RAMOS, 3) ALAIN DA SILVA SANTOS, 
4) ILMACELE DA SILVA SANTOS, 5) IRICL~IA DA SILVA 
SANTOS e 6) IRICLEIDE DA SILVA SANTOS, caberi: 
a) 116 (um selllo) de 50'1(, (ànqOenta por aento) dos direitos 
sobre o imóvel residenciolem alvenaria, edificado no terreno 
que mede 19x25m, locaiado na Rua Janary Nunes, 748, 
Centro, Porto Grande, cujo endeteç<> do cadastro do Munlclplo 
6 Av. Janary Nunes, 464. 
B) 1/6 (um aelllo) 50% (anqOenta por cento) do$ direitos sObre 
o veiculo marca GMIOPALA COMODORO, ano/modelo 1987, 
placa NEK 3008, chaaai9BGVP69DHHB119044. 

DETERMINO: 
I • Oftd•se a Prefeil\Ka Munia pai para que faça constar nos 
cadutro do ~ acima, a tilularidada dos direitos atribuldos 
• meeira e tlerdeit'os. 

· 11 • Olld- ao DETRAN P8l'l que ptOYidende a transfettnda 
do veicula para o nome da meeira RAJMUNOA FERREIRA 

, LEITAO, ou quem ela inck8r. A .ulorizada ficará respon_.vel 
pelo repaase do dinMim para oa demaia httdeiros, na 
JIIOI>OI"Çto de aeua q..,tá8, na venda do automOvel. 

Ex;ledido o~. p~He u baixas e ARQUIVE-sE 
os autos. 
S.m custas (lls. 22~ 
lnlimem-se. 

. EOIT AL DE ClT Aç.A.o 

Prazo: 20 dlaa 

IDENTIFICAÇ}.O DO PROCESSO 

Processo N-:00434012008 • Aç.A.o PENAL PÚBLICA 
lndd!ncia Penal: 155, COdlgo Penel-155, Código Penal Artigo 
180doCPB 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AW.PA 
Peita Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
/IMN'A 

Porte R6 : tAAHOEL PEREIRA DA GRACA e outro8 
Porta R6 : tAANOa PEREIRA DA GRACA a outroa 

CITAÇ}.O da(s) porta( a) aa~SIIda(s) abllxo 
quelllceda(a) para ..,._..u,(om) RESPOSTA, por etalto, no 
pruo de 10 (dez) <ias, -lennos da den6c:ia 0Jj1 c6pja 
segue anexa, podendo argalr prelirni.,.,.. e aleg• tudo o que 
lrúte- a """ defeM, af__. doc:urnen1oa e ju~. 
aapeciflcer IS pn:!VU pretendidas e errolar 1esternunh81, 
quelllk:anclcHa e reql-.do.,. ~.quando 
necesU11o, bem ccmo IICOIII,.nhar o processo em ae~JJ 
ulterloral, conforme lltlgoe 3116 e 3116-A, da Cl>digo de 
Proclello P11181 (oom a nadeçlo de LIIÍ n• 11.71912008). 
Fial(m) o( a) lcuudoe(a) dente(s) de que, nao sendo 
apresentede a r.posta no lftZO leg8l, ou nlo constituindo 
defen1011es), -(s) w-h(a)-4(1o) nomeado( o) pelo juiz, 
para oferaclmento da raepoa\1. 

INFORMAçOES COMPLEMENTARES 

R6u:: PABLO CALDAS DE SOUZA 
Endereço:: RUA: PRINCESA DAIANE. 
, 1451,AEROPORTO,PORTO GRANDE,AP,68997000. 
Fillaçlo:: VALDENIZE GONÇALVES DE SOUZA 

SEDE DO JUIZO: VARA ÚNICA DE PORTO GRANDE da 
Comart:a de PORTO GRANDE, FOrurn de PORTO GRANDE, 
sito i AV .. Io.Poi.J>I'A N" 233 • CEP: 68997000 

PORTO GRANDE, 07 da janiiÍrv de 200& 

(a) RVZZANE ABBAOE SALt.IAN 
Chefe de Sec:ret.ria 

PORTO GRANDE,08 de Jo'*"' de 2008 

t.RA ÚNICA DE PORTO GRANDE · OI. COMARCA DE PORTO GRANt 

AV. ~A H' 233 • CEP: 88887000 

EDITAL DE CITAÇ/o.D 

Pruo:20doa 

~Nfl!'ICAÇ}.Q DO PROCESSO 

Prooouo H'" 00457012008 • AÇ}o.O PENAL PÚBUCA 
lnd~do Ponol: 171, Código Ponol-171, Código Penol lndso VI doCPB 
Porta AuWa: UINISTERID PUBliCO DO ESTADO DO NI.APA 
Porta R6 : EliZEU UORAES DE IUIEIDA 

CITAÇ}o.O dolo) poiOo(&)oaJuda(o) tblixo q...,;tic;ada(o) pono 
opo-aenlol(ern)RESPOSTA, porOiafto, no pruode 10 (dez)dioo.
IMmoo do donócio a.ja cilé>io ygue _,.., podondo ~ 
~~e ~•1Udo o QUI ltlleNul 1 tue defaa, ol~r 
doe&.n*1101 e jualifl~. elj)O(iftcar ti pn:MII pro\ono.Jidoa o OITOior 

(DIÁRIO OFICIAL) 

........-• ..-. 6~0 IUOintirneçiO. quondo - ·bom _,.,ecomponhar orooc-o om OOUI ua.ricroo, 
a>ntormollltlgallll& o~ do c.ldvode PracM~o P«W (com • 
...soç1o da lei n' 11.71812008~ Flct(m) o(o)oaJUdoo(o) a.nte(a) de 
que,-- -enlodo o roopoota no prazo logof, ou 
c::onsti\Jinclo~-~ "la(a) w-#lo(a.,.(lo) nomeado(&) pelo (ulz. 
"""'--de roepoote . 

!!:!EQ!IMACOES CONPlEMEHTARES: 

RMI: 

Erd.,.ço: 

T ....... : 
CPI': 

EUZEU MORAES DE ALMEIDA 
AV: OESIO~ ANTONIO 
COELHO,II2 ..... TREM.W.CN'A.AP.68GOOOOO. 
32236208 
228.707.1112·12 

SEDE DO JutzO: VAAA ÚNICA DE PORTO GRANDE do Comarao do 
PORTO GRANDE, FIN'n do PORTO GRANDE. aioo. AV. AMAPÁ H' 
233 • CEP: 68997000 

PORTO GRANDE. 04 do (arl6lm de 2008 

VAAA ÚNICA DE PORTO GRANDE OI. COMARCA DE PORTO 
GRANDE 

AV. JoN/oPÁ H' 233 • CEP: 888117000 

Pauta de Publlcaçlo ·Atos Judiciais 

Processo N": 00285el2008 • BUSCA E APREENSÃO 
P-Aulorl: CONSORciO NACIONAL HONOA L TOA 
~: MARIA LUCILIA GaoCES • 1115MP 
P- R6: JOSE RIBAMAR MOREIRA SANTIAGO 
S«ànça: Nlo foi pranovldo o NGUiar andamento do 
pi'DCIIIIQ, meemo dianle da intlmeçlo para lmpuldo. 
Ante a in61da aqui ccnstatada, eu1n1 •ernetiva nao ha aanoo 
exlinguir o prucesao, o que laço com suporte no art. 267, 111. do 
CPC. 
Custas pela patt. IIIJ!i:Jra. 

~-
Reglalr&-v. 
Intimem-se • • 

Rolina Eldra N": 00503812008 · PEDIDO DE LIBERDADE 
PROV1SORIA. SEM ARBITRAMENTO DE FIANÇA 
PaJ1e Aúara: JURANOIR ALVES 
~: EDUAROODOSSANTOSTAVARES·t548AP 
Porta R6: JJIZO OI< COMARCA DE PORTO GRANDE 
Oespac:ho/Decldo: I. 
T rat.se de pedido de liberdade provisória formulado 
JUIWIOIR ALVES, lleglndo que: 1118 prido provisória j6 
dura mais de 1110, c:onsUtulndo vtld8delrl antecipaçta de pena 
Mino e incella, nlo sendo 1 hedlondc do crime. razlo 
aufoc:MNe para tanto; nlo eatar1w'n mais ~ .. -
que enaej.., a clactolaçlo da~;. 
O~- dO IAin'-""o PDioo. oom biM em parecer 

oferlado noe autoe da roCina extra n. 14~. opinou pelo 
lndefertmento. 

11. 
A all\IIÇio ralratada neste podido de liberdade provlaótla em 
nada dlfera daquela apreae;qcta naa eu'IDI de rotino extra n. 
14912008, onde se pruceACU o pedido de liberdade provlaólla 
formulado por Jean v..,., Li, como aqui, alegou-te 1 
lmpoealbadade ju~dica do antacip.r ... 1 pene priv1111va de 
liberdade e n1o hll\w maia jul1ilk:8tlvl para o encerctnlll'llnto 
do acusado. Acraçe-ae que aa dcio raquerentee fonam l>t'IOS 
pelO mesmo rnollvo. qual seja. por terem sido ac:usedoa de 
partk:lpaçlo em quadri11a empenhada no trállco de drogao 
neate M161lclpio. 
Ne111 contexto de aimlotudes f6ticale jurlcflcee, eaoluçlo • 

ser dada • aegU>da aitueçlo nlo pode set dferente daquela 
oleradda • primeira, pcn c:MO contririo oe tncomwta em grave 
vtdaçlo ao principio da laonornia. 
Ne rotina em n. 14912008, o MM. Juiz Ti11JW, sua1antando 

Mr lllJ06wl a der-. da inotruçlo a1rNnal de PfOCIIIOI 
complexaa e oom grande n6'!'fO de acusado• e. ainda, que 
n1o h6 vadiÇio na legl.!açlo i prlolo de pr1m6rio1, oom bons 
IIUCederUI, ~ ftu e trat.lho lfâto, Indeferiu o 
pedido da liberdade prgvll6rta de Jean Sltva. 
NMU perspediva, nao t..v.\a, pelai me111111 r826es ccmo 
acolher o pedido de~ prcMo6rla de Jurandir ANel. 
Ma, outroa orgurnantoo ainda podem - colocado& contra 
.... ~. el6m de airnp.llllg6nc:ie de tratamento 
lsonOmlco. 
s.n orúc:ipar juizo de mérilo, h6 lndlclaa bellanlel de que o 
raquerante lrUgra uma vasta rede de pa- anllllMclaa na 
comerelallzaçlo de drogu (cocalnl e maconha) em Porto 
Gt.nde. Pera convencer ... dleao 6 dcleiU urna ripide 
con~ .. lnten:eptaçOee lelefOnlcae .,_,tadlla pelo 
t.tinil16rio Plllico (Rotina extra n. 1661200~ Easa atlvidada 
i lâta, n1o 6 predao dizer, tem anonne polencial deatrutivo, 
pala 6 c:aj)IZ de CO/fOIII' 11 t.el de quolquer aoc:iedade, 
desancaminhando ~ ajuwntude, pcn pessoas 
em tormiÇio s1o 111voa mala tbla pera o com6rt:io i fâto de 
drogas. 
Nlo 6, poNnto, o aimplea fll1o de ae ~ de crime hediondo 
que leva • nec:auldade de menlar-M a prldo da raquenonta, 
mas sim a conslataçlo de cl~ da cntka deliluou, que 
inclui um grande ntnero de participei, e tam 1 capacidade de 
prejudir;ar um vaato e Indeterminado ncnero de vitimas. 
A liberdade da aaiMdol de a1mee que tais pOe em risco • 
onlem plllica, ainda mala em urna clojade relativamente 
pequ- ccrno a de Porto Gtande. 
T amb6m n1o se pode fecfler os olhoaaoa onteoedentee do 
requerente. que ji foi oondenado, oom aentença nn.ilada em 
julglldo, pela pnltica do crime prM1o no art. 12 da Lei n. 
6.368/1978, ou Mja, tr6llco de dragH, e temb6m por 
est.ionalo, 116m de~ a outros pr'DCMIOI aimi!llà 
(tortidlo cnntne16 n ... ). talo lndial um certa tend6nda 6 
pratica de a1mea, o que f&!= cnr qua se fllr colocado em 
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Uberdade o reQUMnta YOitett I deltnqDir. 
~ f6cil concluir, portanlo, que nlo h6 como deferir o pedido do 

liberdade ~em queatao . 

111. 
Diante do exposto, lndellro o pedido de iberdade pr!Msório 
formulado per JURANDIR ALVES. 
lntlm...,..... 

PORTO GRANDE.OS de jon0110 do 2009 

(o) RVZZANE ASEWlE SAI.MAH 

Ch<!fedos.cr-;. 

VAAA ÚNICA DE PORTO GRANDe DA COMARCA DE PORlO 
GRANDe 

AV. NI.APÁ 11"233· CEP: 88&8?000 

Pauta de Publlcsçlo • Atos Judiciais 

Proc1e11o N": 00329312007 • BUSCA E APREENSÃO C/ 
LIMINAR 
Parte Autora: BANCO VOLKSWAGEN S.A 
Advogado: 1\AAURICIO PEREIRA DE LIMA · 10219PA 
Porte R6: RAIMUNDO PEREIRA DE ARRUDA 
Senlançe: N6o foi promovido o regular andamento da 
proc;eaao, matmo diante da lnUmaçllo para lmpulslo. 
Ante a ln6rda aqui oonatatade, outra allema11ve nlo h6 senlo 
extingUir o procesao, o que faço com suporte no art. 267, 111 , do 
CPC. 
Custai pela parta eutora. 
Publlqu&-ee. 
Regislre-ae. 
lnlirnom-se. 

Processo N": 00384612007 • INTERDITO PROIBITORIO C/C 
PEDIDO DE LIMINAR 
Parte Autora: ELIANA BRITO COELHO 
Advogado: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO • 
999999999999999AP 
Parte R6: JOSE HEITOR NASCit.IENTO DE MENDONÇA 
Advogado: CLELIO ROBERTO DE OLIVEIRA MONTEIRO • 
513AP 
Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a açao de 
lnterd~o Proibitclrio com Pedido de Liminar que ELIANA BRITO 
COELHO move nette juizo em fac:e de JDS~ HEITOR . 
NASCIMENTO DE MENDONÇA I em conaaq06ncla 
ClETERIMNO ao requerido qua 11 atenha da molestar a 
~do eucor, seja oom etoe"dl turt>eçlo ou oom de eabulho, 
ftxando e pene pacunl6rte de 01 (um) -""rio mlnlmo vigente 
no pala, ao dia. ~ o pertodo de 1Urbaçlo ou de elbulho, 
razendo oom tundemento no a11. 461. ss• do CPC 
Condeno ainda o réu ao pegamanto de custai processual$, 
noa termoo do art. 20, do CPC. 
Publlque-ae. ReglalrHe. Intimem-se. 
Apóa o !rind o em )IJgado, ~uive-se . 

Processo N•: 0Qol09812008 • BUSCA E APREENSÃO 
Pal18 Autora: BANCO HONOA SA 
Advogado: MARIA LUCIUA GOMES· 1 1 15MP 
P-R6: JOSE MARIA NASCIMENTO DE SOUZA 
Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a açJo de 
busce e apreenslo, com fundamento no Decroto-lei 911169 o. 
em conseqO&lcia, DECLARO rescindido o c:aT\rato, 
conaoldando nas mlos da IIU1ora o domlnio e a posse plenos 
e exclulivoe do bem, cuja apreensAo liminar 10mo definitiva. 
Condeno o requerido ao pagamento das cus1as do processo 
adiantadas pelo autor, no valor de R$252,48 (duzentos e 
cinqOanta a dois reata e quarenta e oi1o osn'-"'>s), e 
honottrioa 1dvocatldos que, na fonna do §4•, do art. 20 do 
Código da Processo avi, ftxo em R$ 971 .00 (novecentos e 
aet.,. e um reata), equivalente e 10% sobfe o valor da dtvida. 

Pu~. RegiW... Intimem-se. 
Apóe o trtnalto em julgado, arquive-se. 

Processo N": 00443412008 • MANDADO DE SEGURANÇA 
C/C MEDIDA LIMINAR 
Porta Autora: JosE LUIZ FERNANDES DE SOUZA 
Advogado: JOSE LUIZ At.1ARAL PINGARILHO • 864AP 
Porte R6: ALVARO MAURICIO SAI.Ot.IÃO PEREIRA . 
Senlença: ~ o nllo16r1o. 
DECIDO 
No caso am tela, o impetrante aequer ccmunicou 6 autoridade 
coakn sua nec.uidade da oompatibiiWir o hor6rio de 
trabalho cem o da faculdade, n.lo tendo conhecimento de 
atividade privada do servidor. t ·ndo que, ae a administraçlo 
p61ica munlâpalliwsse ci6ncia da condlçto eapeclrica do 
trabalhador, poperia modiftcar o horirio d8l otribulçiOea para o 
perlodo matutino. 
Logo, no que tange ao pedido de menutençlo de oito plantOes 
menuis. tal requi1lto n1o oompOe o naeo da dlapOIItlvo legal 
que diapOe tobre o hor6rio especial do aervtdor estudante. 
Diante do e>epoelo e por -.Ido o mala que ma foi dedo a 
conhealr no proceuo JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
formulado na Inicial e DENEGO a segurança, condenando o 
eutot ao pagamento de custas e despas.as processuais, mas 
11m hon<rirtoaaclvoca11clos (Sblula STF. 512). 
Publlqu..e. Reglltr&-se. Intimem-se. 
PORlOORANOE,12de joneirodo 2009 



Maca á 14.01.2009 

Publicaçõe~ Di~ersa~ 

FEDER,AÇAO AMAPAENSE DE 
CAPOEIRA-FACA 

O Presidente da Federação Amapaensc de 
Capoeira-FACA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto da FL-de ração, 
convoca todos os P residente ou Representantes 
Legais dos Clubes e Associações filiada a 
mesma, com direito a voto , e em plenos gozos 
de seus direitos F.statutario e possuido res do 
CADASTRO /YAC/ONAL DE PESSOAS 
J URlDTCAS -:.CNPJ, par.t uma REUNIÃO DE 
ASSEMBLfiA GERAL ORDINARIA E 
ELETIVA, a se realizar no dia OI de fevereiro 
de 2009, domingo, na Av. Tenente Amaral Neto, 
598, Universidade (Prédio da Academia 
"Tenorio"), nesta cidade de Macapá, em 
primeira Convocação as 10:00 boras e em 
segunda e última Convocação as 11 :00 horas, 
com no mínimo irês (3) Clubes ou Associações, 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
D IA: a)- Analisar e Aprovar a Justificativa da 
não realização das Eleições dos periodo de 2001 
a 2005 e de 2005 a 2009 na FACA b)E lcger c 
E mpossar o Presidente, Vice-Pr esidente e os 
Membros do Conselho Fiscal da -FACA para o 
quadriênio de 2009/2012. c)-Homologar e 
Empossar os nomes indicados para comporem 
os cargos da Diretoria e do Tribunal de Justiça 
Desportiva - TJD, para o mesmo periodo. 
Obs: F ica aberta o prazo para as inscrições das 
chapas que concorrerão nas eleições, que 
deveram serem entregues na secretaria desta 
Federação, através de Oficio firmado pelo 
Presidente do C lube ou Associação interessado, 
até as 20:00 horas do dia 20 de jaDE .ro de 2009, 
devendo ser anexado, obrigatoriamente, o 
Termo de Anuência Coletiva firmado por todos 
os candidatos.Qualquer argüição de 
impedimento porventura existente deverá ser 
apresentada por escrito com alegações 
fundamentadas c comprovadas com 
antecedência mínima de sete (7) dias da data 
prevista par a Assembléia, a fim de garantir o 
direito de defesa. - --..........,_ 

Macap_ -· ill!.j~009. 

~-(:f'rft1r:Í f. { J ----. .. 
O CAVALCANTE A LCANTA DE 

OLIVEIRA 
Presidente da FACA 

FEDERACAO AMAPAENSE DE 
KUNG FU-FAKF 
Macapl!_~ Ama]!! 

EDITAL DE CONVOCACÃO 
N". 00112009-FA"KI: 

O Presidente da Federação Amapaense de 
Kung Fu-FAKF, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto da Federação, 
convoca todos os Presidente ou Representantes 
Legais dos Clubes e Associações filiada a 
mesma, com direito a voto , e em plenos go7.os 
de seus direitos Estatutario e possuidores do 
CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS. 
J UR!DICAS - CNPJ, para uma REUNIAO DE 
ASSEMDLÉJA GERAL ORDINARIA E 
E LF.TJV A, a se realizar no dia 01 de fevereir o 
de 2009, domingo, na Av. Tenente Amaral Neto, 
598, Universidade (Prédio da Academia 
"Tenorio"), nesta cidade de Macapá, em 
primeira Convocação as I 0:00 horas e em 
segunda c última Convocação as 11:00 horas, 
com no mínimo três (3) Clubes ou Associações, 
pa r a deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DlA: a)-Elep;er e E mpossar o Presidente, VicP-

(DIÁRIO OFICIAL) 

Presidente e os Membros do Consel ho Fiscal da 
Federação Amapaense de Kung Fu-FAKF para 
o quadriênio de 2009/2012. b)-Homologa r e 
Empossar os nomes indicados para comporem 
os cargos da Diretoria e do Tribunal de Justiça 
Desportiva - TJD, para o mesmo per-íodo. 
e) F:scolber o ]>residente dn Conselho Fiscal, 
para o mesmo período. 
Obs: Fica aberta n pra1.o para as inscrições das 
chapas que concorrerão nas eleições, que 
deveram serem entregues na secretaria desta 
Federação, através de Oficio firmado pelo 
Presid~nte do Clube ou Associação interessado, 
até as 20:00 horas do dia 20 de janeiro de 2009, 
devendo ser anexado, obrigatoriamente, o 
Termo de Anuência Coletiva fi r mado por todos 
os eandidatos.Qualquer argu1çao de 
impedimento porventu ra existente deverá ser 
apresentada por escrito com alegações 
fundamentadas e comprovadas com 
antecedência minima de sete (7) dias da data 

I 
prevista par a Assembléia -~g;ra _·r o 
direito de defesa. _,Q-4' 

Maca pá- Ç de ja 

GREIHIL MINAS L TOA 
Torna Público que requereu da Secretana de 
Estado do Me1o Ambiente - SEMA a Licença de 
Operaçã o ( LO ) N° 32 000-006 8 /2 0 08 -
RENOVAÇÃO para as at1v1dades de prospecções 
Geológ 1ca e geoqulrn1ca. Con strução de 
acampamento para apoio lógistico. abertura de 
acessos aos pontos de sondágem. abertura de 
picadas para marcaçao da malha na Vila de São 
José do Mutum, Município de Tartarugualzinho 
Estado do Amapá 

Javier Marcelo Cahuana Vilfegas 
Responsável técnico 

GREIHIL MINAS LTDA 
Torna Público que recebeu da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente- SEMA a Licença de Operaçao 
(LO) N° 32000-0068/2008 - para as atividades de 
prospecções Geológica e geoquirnica, Construção 
de acampamento para apoio lógistico, abertura de 
acessos aos pontos de sondágem, abertura de 
picadas para marcação da malha na Vila de São 
José do Mutum, Municlpio de Tartarugualzinho 
Estado do Amapá. 

Javier Marcelo Cahuana Villegas 
Responsável técnico ----

.--, &: - O)( H'!' R \"11 \ ' \ \ 11:'-T \ DC'I:\ 

'ir~-·..' '11t\H \ 1.1 1,\DOIU:S :HiXOI'.X'I_lt\'JIVI:'il A:; 

I 
... nn \l.lt >(Aj '\Jll 

COOPERALCA COOPERALCA 
... ~_. . ......... ~·- CNPI (\i ! ·~ N~ (t·U I I.7fi2/IW)flt-flll 

ln:o<~çju fo:s:tadu::~l •"'" UJ (JJ.., _;!() \ S 1- -- Pt~n..b~.h \'m 1)(, de- J:lrt(..;to Jf' 211111 

EDITAl. LlE CONVOCAÇÃO 

O presidente da Cooperativa Mista dos 

Trabalhadores Agroextrativlsta do Ano Cajari 

COOPERALCA, Convoca todos os Cooperados em pleno gozo 

de suas atribuições e direitos. para participarem da assembléia 

Geral Extraordinária e Ord~~ria que oconerâ no próximo dia 

24 de Jane11o de 2009, com a primeira chamada as 8:001\. 

Segunda chamada as 8:301\ e a terceira e ultima chamada as 

9:00horas, nas dependências da CooperatiVa • localizada na 

Comunidade de Santa Clara no mumclplo do Mazag~o . com 

os seguintes itens de pauta a lra)ac 

1- Prestaçao de Contas dos exercícios· 

2005120061200712008. 

2· Eleição e posse da nova d1retorta: 

3- O que ocorrer 

Santa Clara, I 3 janeiro de 2009 

1./tik;<J:..J ~~e;tfr: 
Nal<lnaei Gon~tv .. Vicente 

Presidente 
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COMUNICADO 

E. SANTOS LOBATO ME, 
Empresa estabelecida à Avenida Canal 
do Jandia, 2204 Perpetuo Socorro, nesta 
Cidade Macapá-Ap, com CNPJ 
1 O 567.197/000 1-07 , Tomamos publico 
que requeremos à SECRETARIA DE 
ESTADO DO MEIO AMBIENTAL 
SEMA 

o de 2009. 

[ Órgãos Federais 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
I'ROCURADORIA REGIONAL F.LEJTORAL 

] 

Pnn:m .. n" 111/2llll!J f' RE/t\1• ~ 

O Procurado r Re~ion:.l Eleitora l ao Euado du A.rnapi, no uso~ 
Jmbwç~ qlK' são confcridu ('l(bs Jnigos nl •"IJfWl. t• /tJft, e 79, 
f'<'~'•fo ,;.,., do Lt1 C.nmpkmenw n" 75, de 20 de nu10 de I ?93, e 
tendo em v~u • indÕC3<;io proposu M Oficio n° 001/2009 -C".C/PGJ, 
d><ado d< 05/011 ZOCIJ, subscrito p<lo Ex01o. Sr. Dr. Mmio Augusw 
Ah-<.!i, Pro<;urodor-Geral de Jum;o 

RESOLVE: 

Dtsit;nJr os Pmmolort•s dr jusaç2 abaixo rcb.cioiUt:k» po1r.1, 
se01 pr.jufzo de suas funções, exen:m m uribuiçóes junto 1 Juuiço 
EleitOrnl no p<riodo d< 1° >31 de pn<Íro/2009: 

~ARCA QE MACAPÁ 
- 2• Zona Ek:itor.d 

AI.AOR AZAMBU)A -
Período dt OI a OMOI/1009 
UBJRAjARA VALEN11:: ÉPHINA 
Período de 07 ' Jl /01/2009 
• to• Z oo a E lcitorlll 
NF.VlA RODRIGUES BARROSA 
Período dt OI > 06/0112009 
HAROLDO JOSÉ DE ARRUDA FRANCO 
Período dt 07 di/ 01/2009 
~ RCA DE SANUl'JA 

ALESSANDRA MORO !JE CMV AlHO 
.cQI>!ó.!\CA DF: LARANJAL po l ~ !li 

RI 0\Rl)() CRI SPTNO GOMES 
Peóodo d< OI • 06/0i/2009 
FÁBIA REGL'JA ROO~A MAR'llNS 
l'rriodo d< 07 a IN/CI /]009 
VI :-.qa US ME:-.n.>ONÇA (" ARV AIJ 10 
PrríodQ de i9 a.l i/ 01/ZOC/J 
~M~~ 

MARIA 00 SüCORRO PF. I AES BRAGA 
~OIAfOOUE 

11AGOSI LVA DINIZ 
Período d< OI' 08/ 01/ ZOC/J 
ALF.X,'NDRE FlÂVIO MEDEIROS MOIVJ'EIRO 
Período d< 09 >.ll/01/ 2009 

COMARCA DE CALÇO E~ 
MARIA 00 SOCO RRO PEIAES BRAGA 

~!tQ PE FERREIRA yOM.liS. 
ANDRÉ LUJZ DIAS ARAUJO 
Período dt OI a 18/ 0112009 
RICARDO CRISPINO c;oMES 
Periodo de 19a J I/ 01 / 2009 

ÇQM,ARCA DE J'ARTARUGALZI!fri.Q 
MARCO V ALE RIO V ALf oa; SANrOS 

l'eóndo dt OI a 06/ 01/ 2009 
FÁBIA Nll.O SANfANA DE SOVlA 
Periodo de 07 a ) 1/01/2009 

CQMARCA !>.f.. MA~ 
MIGUEL ANGEL MONllEL FERREI RA 
Período d< OI • 06/ 01/2009 
JOÃO PAULO DE OU VEI RA FURI AN 
l'eriododt 07 >.ll / 0112009 

COM llCA DE SERRA DQ J'l!\.'ill) 
~'lJEBER DU.O.RTF PFNAfORT 
Pe riodo dr O I > 06/ O I /2009 
JANDER VI U IENA NASOMENrO 
Perfodod< Olo.ll/01/2009 

~s-t" c~nCQ. PublJqut--~e t cumpn-se. 
.......-:"""'- ..... 


	

