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@.bi~;tedii s;:l~.til~nal ~ 
Cel. PM Bráullo Rosanl Gon_din Cruz _ _ . 

PORT A RIA 

011 / 2009-GAB SEG INST /GEA 

O Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional do Governo do Estado do Amapá, us.m:lo das 
utribui~-ões que lhe silo conferidas pelo 0..."Cfeto 
Go\'CllUIIllenlai n• 000512008, de 02 de janeiro de 2008 c de 
acordo CQill a Portaria n• 005/2005-GAB!-CIVIL, de 24 de 

, janeiro de 2005. 

RESOLYt: 

Autorizar o deslocamento dos policiais 
militares abaixo relacionados, pcrtencenll:s à Policia Militor 
do Estado do Amapá e lotados neste Gabinete de Segumnça 
lmlilucionol, da sede de sua• atribuições, Macapá-i\P, até o 
município de Mv.agão-AP, no dia 23 de janeiro de 2009, a 
fim de acompanharem o Excdcntisruno Senhor Vice
Governador do Estado. 

CAP PM ~BORGES DE ALMEIDA, Grupo ll; 
SGT PM JOSÊ !MMIÃ~ LOBA TO DOS SANTOS, 
Grupo-Vll; 
SD PM JEOV AN DE JESUS DOS SANTOS 
MONTEIRO, CDI-2. '\ 

M 

POR TARIA· 

Oll/le® - CAB S!C INST I CEA 

O Chdt do Gabincll: de Segurança lnstitucionlil 
do Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Dccn:to Govenwncotal n• 
0005/2008 de 02 de janeiro de 2008 c de acordo com e 
1'.2[\aria n".005/l005-GABl.CIVIL, de 24 de janeiro de 2005. 

Autorizor o dcolocamentu dos pol iciai ~ militares 
Hhaixo relacionados, pertencentes à Policia Miliw do Estado 
do Anutpá e lotadDs neste Gnbinctc de Segurança 
Institucional, da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até o 
município de Laranjal do Jarf.i\J>, nos di~ 24 e 25 de janeiro 
d.: 2009. a fim <k ucompanharem o ExcelentíS!;imo Senhor 
Viec:-Govemndor do Estado. 

CAPPM A!JillWBORG.I!S DE ALMEIDA, Grupo U; 
SGT PM JOSÉ !!AMlAQ LOBA TO DOS SANTOS, 
Grupo-Vll 

2009. 

1113 /2009- GAB SEG INST I GEA 

O Chefe do Gabinete de ~a Institucioual 
do Governo do Estado do Amnpá, usando das alribuiçõ.:s que 
lhe são corúeridn.~ pelo Uecrcto Govemamc:ntal n• 
0005/2008, de 02 de janeiro de 2008 e de acordo com a 
Portaria n• 005/2005-GADI..CIVIl .. de 24 de janeiro de 2005. 

~.!: 

PORTARIA 
N° 005/09-PIIO& 

O PROCURA!>OR-GERAL bO ESTADO bO AMAPÁ., !lO uso 
do$ Cltribuiç!es que lhe sao confcridcls pelo Cll'tigo 28, 
inci$os I c IX dCl Lei Complementar n• 0006, de 18 de 
agosto de 1994 e Memo n° 013/2009-'APT, 

RESOLVE: 

Autorizar o dcslocamuto do SCI'\Iidor PAULO ROBERTO 
FONTENELE MAIA - ProcUI'IIdor de Estado, dCl sede de 
suo.s atribuiç6cs Mocapé. até a cidodc de kJérn.PA, pera 
representar o Estado junto ao Tribuno! Regio~~e~l do 
Trabalho do 8" Rcgiéro, relativo ~ retlome~Çê!u trabalhistas 
interpostas por l.conicc Menezes dCl Silw proc. n• 
00539.2008.205.08.00.9 e Pedro Paulo btlarte dos Santos 
proe. n° 00931.2008.202.08.00.9, IIOS dias 29 & 30/ 01/09. 

Dê-se ciêncio. CijlnprO·SC. Publique-se. 

6ob .. ~do--~~-~ 27 d<J"<;Ndo2009. 

MARCOS A 6VI 
Proewodor Estado 

Autoriz:u- o deslOC&llellto dos policiais milit=s 
1 (Polícia Militar ) 

abaixo reW:ionada&, ptrtenec:ntes à Policia Militor do Estado ' Cel. Gastão Valente Calandrini de Azevedo 
do Amapá e lotados ~ Gabinete de Segurança · 
Institucional, da sede de suas atribuições, Macapá-AP, ate a 
localidade de Ciriaca-PA, oo período de 23 a 25 de janeiro de 
2009, a serviço da Vico.Guv.:madoria do Estado. 

SUB TtN PM JACKSQN JOSt DOS SANTOS 
MONTEIRo-, 
SD PM~ JOSÉ VIANA PANTOJA; 
SDPMDISRAEIJ CARDOSO DA SILXA, Grupo-Vll. 

-(Procuradori~ Geral do Estado ) 

Marcos José Reãtegui de Souza 
- I 

GABIHETf 00 COMANDO GERAL 

CONSELHO OI! QISCf!.)NA - CEC!SAO 

I
Encarngldo : Ten Cel OOPMC LUIZ EOUAADO CAETANO CAMILOTTO 

lrrterrogante : Mlj QOPMC VANOERLEI DE SOUZA NUNES 

Proceuldos: • Cb OPPMC LEOIMR MIRANO.l. CORDEIRO 
• Sd QPPMC ROSIVALDO SOUZA OOS SANTOS 
• Sd QPPMC EuzAHGELO DE OLIVEIRA PANTOJA 

Advogadoe: Ora. EDNJCE PENHA DE OLIVEIRA; 
Or. JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA 
Ora. SANDRA EÚSIA DE SOUZA PELAES; 
Dr1. ELVA FATNA DE SOUZA GOMES; 
Ora. OANIELLEAPOUAAO R~GO; 
Or. SANDRO EMIUO DE SOUZA G9MES; 
Or. CICERO BORGES BORDAI.O JUNIOR; 
Ora. FABIOV. SOUSA BORDAI.O; 
Or. CICERO BORGES BOROAI.O NETO; 
Or. AULO CAVO DE LACERDA MIRA 

Escrtvlo: Cap QOPMC ClAUDIO AORWIO M TlSTA BAUEIRO 
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(DIÂRIO OFICIAL) 

DECis.\o: 

CON$10flltAHDO qye, 111 c:uu sub ú.lminetn. nao 
oeotreu qualquer eflonta aos prtncfpioa conü\.cionolo da ample defesa e 
do - proçeaeo legal, olertado om fQda sua pleMucle aos acuaadot • 
exelddo por uu odvogedc oonstltuldo: e 

CONSIDI!RANDO. ftnolmenle, o rnM que dos autos 

1. Açxcwo ,.,.,..-n'120512008-ASSEJURIPM; 

2. Via do c:c>nUq06ndo, RESOLVO: 

I . CONCORDAR. em IOdoo oa seut termos. com as 
conc:tuaQM ap,.,senlodat pelo ~lsdo procesunll, por entender que a 
condul8 do Cb QPPMC L!OMAR MIRANDA CORDEIRO, 1 doi Sei 
QPPMC RDSIVALOO SOUZA DOS SANTOS 1 Sd QPPIIC EUZÁHGELO 
DE OLNI!IRA PANTDJA, terlu a honra pessoal, o pundonor pclicjal miitar 
e o decoro da cfaue. com 1\JndameniA> nu 111._ 'o', 'b' e 'C: do inciso I, 
do M 2' da Lol n' U04 de 07 do Ju1>o de 1080. combtn8do com os 
Incisos I, H. N. XIII do Art. 28 dl Lei n• 8.652/79, (EtteMo de PMAP). 

11 - UCEHCIAR, a lllm da dildpline e da mo111fidedt da 
Adminislrt~ PObUu (Nl 37, CF1118), daslllolraa da Polfcle Militar do 
Eatldo do Amap4, o Cb QPPMC LI!OMAR IIIRAHOA CORDEIRO, 01 Sd 
QPPMC 1\0SIVALDO SOUZA DOS SANTOS 1 Sd QPPMC I!LIZAHGELO 
DE OLIVEI"A ~ANTOJA. luc.tanciado 1111 <bpooiQ()H D0r1tides no Art. 
119, V. 1 12. lnc:iso 11, 5 2'. I , ! 3"; M 118, da Lei n' U$2/79, (ESTATUTO 
DA POLICIA MI..TAR); 

111· Com bate no ao L 14. da Lei 680~. combinado com o 
art. s•. nc:lso LV. dl CM111UQ11o tnsilelra, o proceltado e seu defensor. 
111m prazo do 10 <•> c11u Pl'al~m recu110. querando, a 00f1ter de 
pubiUçao deste doeis lu 11n OUrio Oflcill do Ettldo; 

Pág.02 

· Medidas - IPEM - ~IINME!BO. c:onforrne diJpasto no 
b«reto n•. 2626, de 12 de maio de 2005, l'ubli<Gdo no DOE 
n•. 3517, datado de 12 de maio de 2005 c de ~do çom o 
Edital n•. OOV2005, de OI de junho de 2005. publi<Gdo no 
bOE n•. 3530, de OI de junho; Edito! n•. 002./2006. de 2!1 
de outubro de 2005, publi<Gdo no DOE n•. 3629, de 2!1 de 
outubro; Edito! n•. 003/05, de 07 de dezembro de 2005, 
publi<Gdo no DOE n•. 3757, de 07 de de~ro; Edital n•. 
004/ 05, publiGCldo no DOE n•. 3667, de 22 de dezel!lbro de 
2005; Edito! n•. 005/06, publicado no bOE n•. 371!1, de 02 
de março de 2006; Edital n°. 006/06, publicado no DOE n•. 
3715, de 02 de morço de 2006; Edital n•. 007/ 06. de 10 de 
março de 2006, publicado no DOE n°, 3722, c:le 13 de março 
de 2006; Edito! n•. 008/ 06 c 009/06 de 17 de """'Ço de 
2006, publicados no llOE n•. 3726, de 17 de """'ço de 2006; 
Edital n•. 010/06, DOE n•. 3755, de 03 de rnaio de 2006; 
Edital 011/ 06 c 012./06, publicado no DOE n•. 3764. de 16 de 
maio: Edital n•. 0 !3/06 e 014/06, publicado no DOE n•. 
3768. de 28 de junho de 2006; Edital n•. 01!1/ 06, publicado 
no DOE n°. 3894, de 27 de novembro de 2006. Edital n°. 
016/07, de 19 de janeiro. DOE n°. 3930. de 22 de janeiro de 
2007; Edital n•. 017 c 018/ 2007, de 09 de abri l, pub~cado 
no DOE n•. 3982, de 11 de obril de 2007. Edital n•. 
019/2007. de 24 de abril, bOE n•. 3994 de 27 de abril, 
Edital n•. 020/2007, de 24 de rnaio de 2007. bOE n•. -4009 
de 16 de moio de 2007, Edital n•. 02V2007. de 05 de ~nha 

N _Os lutos l*manec:etlo á dapos~ da dofou ""li de 2007, Edital n°.02Z/2007, de 05 de j unha, bOE n".4021. 

I
C<>ITegedof1a.Gdl da Pollcle Mil1ar. ,..,a -lo do prm.to no Hem · de 06 de junho de 2007; Edital n•. 023/ 2007, de 03 de julho 

~~~;-:, ~J::..~:. :,"'.:'~ ',f~m Jov~. ~n:s;~ de 2007; Edito( 02-4/2007, ~ 04 de julho de 2007, DOE n•. 
bairro e1o se~. Mlupi.AP. 4042 de 06 de j ulho de 2007; Edital n•. 025/ 2007, de 7 de 

v- AI>Ot o lflnallo om julgedo. sejam oai\Jiot ....,.lidO• 
á Direfolta de P111011 deota Corpore~. pera o ldoçlo d.. aeglinlel 
providenciao: 

julho de 2007, DOE n•. -4045 de 11 de julho de 2007; Edital 
026/ 2007 de OI de agosto de 2007, bOE de 4063 de 06 de 
agosto de 2007; Edital n°. 027/ 2007 de 10 de outubro, 

a) !Qrmelluçlo do Alo do Exdus.to do Cb QPPMC publicado no DOE n•. 4110 de 15 de outubro; Edital n•. 
LEOMAR MIRANDA CORDEJRO, I doi Sd OPPIIC ROSIVALDO SOUZA • 028/ 2007 de 06 de noYernbro, DOE n•. 4129 de 12 de 
~S SANTOS I Sd ""MC EuzA~GELO DE OLNEIRA PANTOJA, daa novembro de 2007· """'' tal • 029/ 2007 bOE 0 4147 de 
ileiras desta Corporaçto: • touo n . , n . , 

12 de dezembro de 2007; Editais n• 030 c 03V2008 
publicado no DOE n°. 4162 de 04 de janeiro de 2008; EditaÍ~ 
032/2008, de 28 de Janeiro de 2008, publicado no DOE n•·' 
4180 de 30 de janeiro de 2008 c Edital 033/ 01 de 12 de 
'eYet"Ciro de 2008, pubUcado no bOE n• 4190 de 15 de 
'eYerciro de 2008; Edit al n• 0 3-4/2008 de 13 de fewrciro 
le 2008, publiGCldo no bOE n• 4206 de 10 de morço de 
~008; Edital n• 035/ 2008 de 13 de I'IIOio de 2008, publicado 

em eplgrafe; 
b) os d<<iuvo r.glotroe noo .. ...,terroenlos das PfiÇia 

c) eXpt<liçlo de Of"rclo i Cllwr~o elo Serviço Mii lar, 
c:omunlcand.) a excJudo b ~moe. na kwma Pfevista na lei Federal n• 
a:as2/79; 

d) oxpedlc;ao de Ollcio ao lnotitulo de Previdtncia 
Estadual CAMPREVJ. comunicando osllcendomontoo: 

VI - Conci.Jidot todoe OI ltol na eaftfa de lUIS 
olribu;ço.. dovttl • Dlrelorla do Pusool, oncami1h.- o ptOCHso ~ 
Corregedoria-Geral da PloiAP 1 fim de que lldole 11 oeçulniN prov1dtnc:ias 
eompllmenllnt: 

o) o IIWio do cépia elo Rllalórto. do pa-.r n" 120SI2008j 
- ASSEJUM'M, dosa -ao e decll6e1 postoriorea. ao E.xmo. Sr. 
Socreürlo do Ettldo da Admlr.lsnçio. pera COI~; 

Vil - A 01-.1• de Plont)amlnto Orçamenl*io e 
f inanceiro- DPOf ldotl 11 pro~~id6nclos QUI lhl ccmpetit. apóo o ""alto 
om julgado desta dedlto 

VIII - ApOs o trinsilo em ~o da pre~er>te de~ e 
cumprimento dal prcMd6ncios r:ornplementlres, atjom os auiDs remetidos 
6 Corregedoria-Gero I da PMAP, por a o devido erqulvamento. 

PubNqu .... • cumpra-se. 

~e.et*"-P. Oulnll·foira, 11 de detembro de 2005. 

Secretarias de Estado 

) 
Wellngton de Carvalho Campos 

f[)IT AL N° . 044/2009 

HO~: 

10 DOE n• 4251 de 19 de moio de 2008: Editais n• 0 36 c 
137/ 2008 de 27 de Junho de 2008, publicodos no bOE n• 
·281 de OI de julho de 2008; Edital n° 03812008 de 25 de 
gosto de 2008. publicado no bOE n• 4321 de 26 de agosto 
·e 2008; Edital n• 039/2008 de 25 de st.tcmbra de 2008, 
ublicado no DOE n• 4345 de 29 de sctCI!Ibro de 2008; 
ditai n• 040 e 04V2008 de 18 de 110Yel!lbro de 2008 

publicados no DOE n• 4379 de 17 de novembro de 2008; 
Edital n• 04212009 de 02 de janeiro de 2009, publicado no 
DOE n• 4410 de 0!1 de janeiro de 2009; Edital n° 043/2009 
de 07 de janeiro de 2009, publicado no DOE n° 4412 de 07 
de janeiro de 2009: 

ll E SOL V E: 

Tornar Pllbllco o resultado f inal do candidato 
abaixo relacionado, oproYado no concurso público para o 
Proviment o de Ccrgo Efetivo de ~ntc Admlnlrh-ati'I'O -
Nfvcl Médio do Instituto de Pe.sos e Medidas - IPEM. 

Fobrlcio Cardoso Leit ilo 

Mac.opd. ta dt. janeiro de for· 
1 

) / A 

WWNGTON ~"AilJ~OS 
Secretário ele Estado do Administraç& 

Presidente da ComiSJilo 

(Meio-Ambiente 

Antônio da Justa Feijão (em exercício) 

ACORDÁ O N' otl/2001 - COEM A 

) 

ACORDAM os con~lheiros d o 
Conselho F.stadual do Meio Amb•ente - COEMA, no uso das 
atrilxliçOes que lhe slo eonfcndas pelo lltiJO &O do Dtereto Ü IOdual 
n" 3009, lltiJO 5° da L<i n' 0165194 .... Rcaime lnlc:rno. conforme 
dccrSIIO do Colegildo em ,.. I 0'1" Reur1ilo Plen6ria O.di .. ria. 
ocorrido em 1011212008, c, n1o acolhendo o voto do conselheiro 
relator Raimundo Alan Kordcc Borae> de Souza, i maioria dos 
presenres. 

O SECRfTÁIUO bé fSTAOO t>A O, no 
uso de SUiU atribuiçacs c no quali de Prc.sidcntc da 
Comissêlo Organimdoro do Co~>eur$0 ~ica Estadual. para o 
provimento dos Cargos de t-lwl Supcl'ior c t-lvcl Médio. 
pertCIICent& ao Quadro de P-1 do Instituto ele Paoa c 

DECIDF.M 
Julpr improccc1enle ·o Rctuno Adminístrah vo in&crposto por Sinval 
da Silva Rola. eoncemcntc ao Auto de Jnltaçlo Ambiental n• 002243 
- Strie A; Pela monutençlo da pe~~~lidade oplicado pelo lilltlar da 
SEMA no volor de RS 2 000.00( dois mil reais), por innigir os 
dispositivm contidos no lltr&o 78 da lei Complementu Eswlual n' 
005194 c •~&<> 55 do lei Ambientei f ederal n• 9.60519S, ern do.<fi'IOr 
do Reoomnte SINVAL DI\ SILVA ROLA, residente no Rua 
L<opoldo Machodo. n• 1676, blirro Ccntrll, nesto capill.l; dat 
pros.JeRum,cnto com o Licenciamento Ambtcntal das lllividades. • tim 

• 

L 

• 
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de nO o continoar o ato in fracionei-, conforme o processo de no 32000· 
004512008, l!m trnmite nesb Secretaria de Estado do Meio 
AmbicntctSEMA. 

=--~ 
Santos Bitencourt :=::J 

CONSELHO F.'>TADUALDE EDUCAÇÃO 

RF.'>OI,UÇ,\0 N' OIJJG9.CF.FJ AP 

IIOMOUK:A AS ADF.QUAÇÓLS NAS NOMENCLATURAS 
no Cl!RSO T.Ü~N I CO DF. NiVt:.t.. MÉ010 t DA 
Rf.St't:C.TIVA QtiAlU'J(.' A Ç Á O PROfiSSIONAL DA 
ESCOLA Dl WUCAÇÀO RÁSICA [ f~OnSSIO'IA I. 
GOvt:RNAilOR JANARY GrNTJL NUN>:S E DÁ OUTRAS 
PROVIDÍ:NC.'I.~S. 

A )Jresidentt do Coost.lho E.:iit•dua l dt: Eduucio, ou 

uso das •tr ibuiçõn lqa~&s qae o Ufl.O lltt" conrue pdo R~in1utu 

lah:rno. 11 prnndo ptlo Otcrt to n° 008190. de 23 de fe\'erdro d t 

l990, e coruidtr••do: 

• O l'roces<n n' 138108-<.'EEIAP; 

· A anãli~ da Assessoria Ttcn•c:JCEEIAP: 

. A l.egislnçâo Edm:-o~..:ionaJ vtgentt . 

IU:SOLVE: 

Arl. 1• • Homologar as adcquoçõcs nas nomc:nd11.turas do 

Curso Técruco de Ni\'el Mêdio c da respectivs qualificação 

profissmnal da F.scoln d.: Educação Dtísico c ProfiSSional Governador 

Janõlry GeJ1!J! Nunes 

fn,graro Úaico: o antigo Curso d t Tlc•icn ~m Ges1ãu 

passa a ter o titulo de Curso Ttcnico tm Adruiai:.;tuç.io c a 

respectiva qual1fkação profissional de A~istcnll" Admmastrativo 

passa a ter a titulaçlio de A:u~turc em Admiaistraflo 

An. r· Não serl:t pennitido, em hipótese alguma. i Escola 

de Educação RásiCJ e Prolissionnl Governador Janary Gent1l Nunes 

manter ns anugas nome11cloruras dos cursos. m~smo nas turma." em 

andwntnto 

Art. J • · F..sta Resolução entra em vigor a partir desta data, 

revogadas as di.SpoS~es em contrâtio. 

G 111bia elr da Presidênd.w do Cflnstlho E! t»dual dc

Eduuçio, t:m Macapa - AP. 20 de jonciro de 2009 

CONSELHO ESTADliAI. nr. EDUCAÇÃO 

IIF.SOLUÇÃO N' 0 1~109-CH/.\l' 

IIOMOLOGt\ A MA I'RJZ. CIJRRfCUL4R 0 0 tNSI~O 

MÉIHO r. O CALf.NDÁRJO t:SCOLAR/2009 DO 
COI.Ét;tO SA~TA UH.TOLOML\ C,\PITANIO, I:M 
~I. .. CArÁ/AP, 

t\ Presidutr. do Coa.ulho .to:sl adu a l dt Ed'Acaçio, no 

uso Lhas llltribuit.ôts h:gaiJ que o cargo ... e collftre pelo Rq:imtnto 
lntcrnu, aprovado pdo Ortrc:Co ou 008190, de 2J dt fe"'erdro de 
1990. t ronsit.lcr~od o: 

• O Processo n' IiMlS·CEr::IAP; 
A an:Jiisc da ÁSSCS')oria Têcnic--.diCEE/AJ1

, 

A Lei ~ 394/96. 

A Resolução 40198·CEE/Ar 

ltESOLV~: 

Art. t• ~ Homologar a Matriz Curriculor do Ensino M~d1o 

e o Colendário Escolar/2009 do Colégio Santa Ilartolomeo Capitnmo, 

· em Maca pá/ AP. notes termos propostos~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

a) Malri7. Cumculnr· 

lnclusJo da.'\ di~iplin:t.~ filosofia e Sociologia C Ih lotlas 

as séries do Ensino Médio . 

b) Cal•nd:lrin F.scolat' 

Catga hur.iria õlllual: 

•Ensino fundamental -l"eiclo. KS8h: 

•En~u~ Fundamental - 2" ciclo· 922h; 

• Ensino Méd1o- I' sér!C· 1.29Rh, 

• F.nsino Médio- ~sénc. l . i61h. 

•Ensino MOOio-3•se-r~e· 1.195h 

lnk:io e Tbm111o do ano kt1vo. 26-tUl a 11/12K>Q, 

rcspt:ctinmente: 

- Dias letivos anu.tis: 20 I dias 

Art. 1• ~ Esta Resolução cnlr3 em vitt,or ij partir d~1o data, 

revogadas as disposiçflc~ em contrário. 

C abindt da PresidêociM do Coo5tlho lo:!illldul de 

t:.ducaçio, em M~~ - AP. 21 dej~ne1rode 2009 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

R ESOLUÇÃO N'OI4109-CEfJi\P 

IIOMOLOGA O CAI.F.NDÁRIO 
ESCOLAR li009 DA ESCOLA 
FAMh. IA AGRI CO I. A DO 
P,\CUI EM MACA PÁ- AP. 

A· Pruit.lcnt~ do Consfl~o t.:!Ctllduwl de Edu caçAo, no 

uso tl.~rs iltribUI("ôCS ltglis que o Clf'J!O lbc coufu~ I)Cio Rc-gimcn lu 
Intern o., aprondo pelo Otcrcto G0 008.190, d( 23 dt ft,·trciro dt 
1990, e c.oosidtraudu; 

· O processo n' 179/0S-G[E/AP; 

A Rcsoluç;lu n' 41),')8-GEE/Al ': 
~ A anãlise da Assessoria Técnil.:a - CEEI AP. 

RESO L\ 'T.: 

Art. I ' • Homolog"' o Calendário Escolar/2009 da f~cola 
Família Agrícola do Patuf em Macapá- AP. no:stes termos profXJ>1<>: 

Eu:siuo Mt:dio e o Cur so Ttcnicu de Nivcl Mfdio ttn 
Agropccdria 

I'SEME:ST!u; 

• In ido c término do Scmç:;trt: 02.02 a 20.06/2009; 
• Dins lcti,·os: l 12 di a.'\, 

• Recuperação: 22. A 29.0612009. 

2' SF.MESTR!: 

• Inicio c tcnnino do Scme!Uc; 13.07 a 2 1 11/2009. 
• Dias letivos: 1 tO dia.~: 

• Recuperação: 23.11 a 27.11 /2009. 

2' t J• 11no do En~no Mtdio r 1• ano do Curso Ttcaico 
em Agroprcubia na fl)f'l[la subsequtAte. 

1' SEM"ESTRE 

• Inicio e témtino do Semestre: 09.02 a 27.06/2009; 
• Oias lctiYos:· l t2 dias; 
• Recuperação; 29.06 • 03.0712009. 

2'SEMESTRt 

• Inicio e término do Semestre; 20.07 a 28 1112009; 
• Oia< letivos. 11 O di:.s. 
• Recuperaç~,- 30.11 a 64 1212009. 

r ano du Curso Tknico dt Nh·cl MEdio tm 
Agropt:cuá ria na forma subsequcnlt (corrcspo{'ldente ao 2111 semestre 
i.h.: 2008, que não roi rro!izad(; por carCncia de professores). 

I 

I ' SEMESTRE 

• Inicio c término do Senl<Strc; 05.01 a 30.0512009; 
• _Rccupernçllo: 01.06 a 06.0612009: 
• Dias letivos: 122 dias 
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2' SEM ESTRt: 

• Inicio e término do Semestre: 06.07 a 14.1 112009, 
• Recuperaçllo; 16.11 a 20.1112009; 

• D1as letivos: 110 dias. 

A.rt r · Esta Resolução cntnt. c:m \:igor a partir desta data. 

n.:vogndas as dispos içôcs em c<;mtráno. 

Gabindr da Pre..,idtnd a do CoaSC"Iho Estadual de 

Educaclo. em Mocopá- AP. 2 1 d.e janeiro de 2009. 

CONSEI,HO f.~TADU,\L UE EDUC_A ÇÀO 

llESOLU<.:,\0 N' O 16109-CEF./.\P 

AliTORJZ.A O C.O I.tGIO SI\Nl A 
RARTOLOMEA C.APITA~IO ,\ 
ArLICAR. EXCt:Yt:."IONALMF.~Tf.. 

0 PRINC IPIO OI\ tQUI\'ALt:.'iCIA 
E MA TRic.tlLAR A J.li'IOS IX) 

f.NSI NO FtNDAMF.NT,\ L DE O ITO 
ANOS ~O E"SINO Ft:NOAM ENT1\L 
OE ~·OYE ANOS 1=: \'ICE-VF.RSA. 

t\ Presidente do Conselho Esladual de F.ducaçAo. no 
uso das :ttribuiNc.s legais que o CMrJ O lhe confuc- pdo Rrgimtttto 

lntuno, a provado pelo Decrrto n° 008/90, d t 23 dt' f~:vtreiro de 
19901 t ron!idenando: 

· A Lc1 9.394196: 
· A Rt:s.o!ução 35/07-CF;E/AP. 

· O Processo n' 07/0Q-CbEIAr. 
- A nnàhsc da Assessoria Tl!:cn:caiC'EE.IAP 

RESOI..VE: 

A ri. 110 
• Autcmzar o C'olCg10 Sarna Barlolomea Capnanio 

a npll<'.ar, cxccpctona!mc=nle, u prmcipio da eqmvalênc.J c: m;ttncui3.J' 

nlunos do Ensmo Fundamental de oito anoo; no Ensmo Fundamcnl31 

de nove anos c v 1 ce~vcrsa. conforme o quadro :!b.1 •:.::n · 

9 H BOS 8 anos 

1• ano J' peri~o (Eduo;aç;o lnlonul) 
2° ano ]• s~ne 

36 8.110 23 sênc 
-i• ano Y scnc 
5° 81'10 4" séru: 
6"ano s• série 
r ano 6• sCr ic 
8° ano 7' série 
9"' ono R• série 

Ar t. r · Esta Resolução cntrJ em \ 'JgOr a pur11r desm data, 
revogadas as di~-pos•çôe..o;; em contrár io 

Gabinrte d~ Jlresidéncia do Conliielbn F.s tadua l dt 
Educa ç.Ao. em Macapa- AP. 22 dt: Janeuo de 200Q 

R! 

CO:-iSP.I.IIO t:STADliAL IH; t:llUl"A('ÁO 

RESOLUÇÃO N' 017/ll9-C"F.FJAY 

VALIDA ESTUDOS REAT.I7.Al)()S m : t • 
, \ 4' SRRIK llO ENSINO t"UN!JA~IEI'ITAL 
l)f: OITO A:-IOS f. r< o I' ANO DO E~ Sir<O 

Hlf'"D ,\~"I i::NT,\J. DE :<OVE A:<OS 1'"0 
COLf:GIO n:GA, EM :\-IACAPÁI.\P t: DA 
Ol rrRAS r RO\'IDF,NClAS. 

A t•noaitlrnlf do ('o:utUw Estadu:1l dt Lducu.çilo. no 

U~ d:.tlll ahibulç-Ms lft!:&b QUI' o t.Br1:4l U~ c-4lnftrl' pl'lo RPJ!imetu o 

Int erno, 11pro\'·ado ~lo Dl'c:-reto n° OOH1'9U., de 23 de fe"·e.niru de 

1990, c- considerando: 

• () Proccs~ n'~ IJ 7.'07 -CEE..':-\.P; 

~ A Rcloluç!io n°009.'()9.("F.EtAJ.I : 

:-'Uf,rumcno i on"d·~",_; ----
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. O encanlinhAMten lo d~ Ptcticlência deite Con~elbo de 

l'duc;c;Ao 

.\r1. 1• -ValidAr CAtodos R.:tdiz...J01 d .. · I' o -41 sêrie do 
Ensino runcbmental de <Mto anos e no J• IUlO d(l E.mino FunJ..!IIm~nl<~f 

de nO\c :otCJ$ no Colégio Vc:g3. em ~facapt'AP. 

Ar1. 1* - IXterminar ao C:nlér,in Vc:ga qw ..:ncamintu.: it 

~l:I'Cturi» de c~taJo d:a EduclÇ-.SO SF.f-:0 " rela~o nominlll dos 
aJunos por turma, • ficha OC matricul., a ficha individuo! do .lluno, 
II\TO ata tk res-ultados finai~ c: &ârio' de ciM~e. <1hjcti v:.nUo ;j 

n:r,ula:riz :~ç OO d3 vida c:scola.r c o pr01~guuucnto de t\laioll o, dO'! 
nluuos.. 

.\r1 . .J•- AutoriLar 1 SEED. oLravCs du NUcloo de ln,.pcçlo 
e 0rgAni7 uÇA() Elicolltr - NIOF.. - 11 ~.:.xpcdir históricos C1'COI31'e• e 
•tc:,hu.kJll aos alun01., mediante anil i'-c doA d ocumt."T\IO!'i citados no 
artigo ~l dc.c.to R~oluçlo. 

A1t. 4• - E11a Rt:wlu.;io entra em vt~or a partir deda da.t.:1, 
rcvogJdus ru dilposiç~ l!m contni1~0 . 

Gabtnrlr da PrtMdifl<ia do C on•t<U1u E31h41duril de 

F..d u<'aç-.\o, em MaCIIp:l AP. 22 de j.:1ndm de 21M)IJ. 

CON$[LH0 ESTADUAL IH: EDUCAÇÃO 

RESOLUI,:,\o i'l" 018109·CF.FJ~P 

VA LlllA US ESTUDOS OOS A LU NUS 
Qt ~ ESTUDARAM NO Nl:CLIW 
EDI!CACIONA L SANTA CECILIA. A 
PARTIR O F. lOOS ATÉ DEZEMDRO m: 
1008, E DÁ OUTilAS PllOVIn~I\C lAS. 

A Pruidtnt~ !.lu Con...c~lho f.staclu :t l de Educnç~u. no 
u!io das a t ribu içõu lc~~iJ q ue o cargo lhe confer e pelo Rc.:imtnto 
!nu· ruo, apruvado ptlo Oecrrtn n° 008/YO, c.l r 2J de Ccvtrei r o dt 
1 ~90. c considerando: 

- O Processo n• 096107-lFF.!AP. 

- A Resoluçâo n• 042ftl1-CH::JAP. 
· Que o Núcleo Educac1or.a l Santa Ceciho contmuou 

liJnc1onando até dc:;o:embro de 200~. em dc:sat.:ordo com o d1sposto na 
Resolução n11 012/07-CEEIAP. 

Qu~ os 31unos nilo podem ser 1mped 1dos de: contmum 
seu~ estudos nonnalmente 

RESOLVE: 

Art. 1• . Validar os b tudos dos alunos que e"rudaram no 
Nuc!~o Educnctono Santa Cecilia. a p3.rt1r <k 2005 att d~1embro de 
2<Xl8 

Art. z• - Revogar o Art 2' dJ Rcsoluç:"lo n"' 04~107-

C[C/AP: 

Art. J•- Ot:terrnmar ao Nücleo F.ducactonHI Sanw Cectlia 
o cumprtmento do dtsposto no Arttgo J .. da Rc~luçao n• 042107· 
CrrJAP. no prnzo mfmtno de 15 (qUtnld tha.s, a conl.ar da nssm:Uuf& 
dc:st3 Resolução 

Padt: r:. fo (ln ico - O r-:'ICI cumpnrnemo pelo NUdco 
FducllCIOfl.11 Santa Cccíltl do dtsp~:o n3 Resolução n"' 0'12/07. 
('F.F/AP c desta Rcsoluçfl\), unphcar:i em dtnUnc~ JUlHO ao 
MmlSténo PUbhcn 

Art. 4' - C!>ta Resoluç3o entrn em vigor s pa rt11 de.sl't dota, 
revosa<Ias as t.Jispo~~~e s em contririo 

Gabin t lt d a PruidênríR do Constlho E:!tudual dr 
f:ducltçào. em Mac.apá - AP. 22 de Jtl11etro de 2009. 

CONSEUIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

HESOLUÇ,\0 N' 019/09-CEE/AP 

HOMOLOGA CAI.f.NDÁR IO F.SCOLAR/200!1. 
REnR~NTE AO ENSINO fUNDAMlNTAI. E 
MtOIO DA tSCOI.A DF. f.DUCAÇÃO IIÁSICA 
E fROt'IS.SlONAL COVl RNADOR U NARV 
G<~TI I. NIINf.S. 

A Pr~ídr•te do Conul .. o f'Atadua l de •:chu:ifiO, wo 
uto lbs atribt~~~Oalqajs q~ o UflO lbt to•ftrt ptlo Rcglmuto 
httno, •provado pd o i)rcrd o au 008190, d~ 1J dt f~v~reiro dt 
1990. r t o•.Mdtr._.do: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

. o Proccsoo n• t78.1l8.CcEI AP; 
- A anilisc da Assessoria Té<ni.::a!CEEJAP; 
• A legistaçao educacional vi~enre. 

RF$01.VE: 

An. t• - llmnnlop o Calend:lrio Escolar/2009, rcfcrenle 
•o Ensino Fundamenllol e Médio da Escola de Eduaçk> &bica e 
Profi.u)onal Governador Janary Gen1il Nunes em Sanlanii/AP. ncSlc! 
termOB proposto: 

• infciodon.no leri"·o· JS.KH,OO, 
• ~nn10o do ano letivo: 21 / 12A>9: 
• tOOII de dias Jeti ... os. 201 dias; 
• n Escol:J oferece recupera.çit) paralcbl, ministnlda 80 

longo do ano k:tivo. 
• carga hontna Anual . 

- Ensino fundamental· I' a 4• .série· 800h, 
5' a 8' série: I (X)()fl: 

• Eruino máj i o: l .080h. 

Ar1. z• -Esb Resol~o entra em vigor a partir desta data. 
re\·ogadas as dlsposJções em contrâtio. 

Gabindc da PrtsidtRC:il do COIIat.lllo r.scad.ul dt 
Edocoçln, em Maupd- AP, 26 dc)Mleirode 2009 

J~' 
Morta ViS~~ C~u C ao 

Pr dente - CEEI. 
elO 208 8• ) 

(Ci~unlcação 
Marcelo Ignácio da Roza 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVtNJOS 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA 003' TERMO 
ADITIVO AO CONTRA TO N".004/2007- SECOM 

3" Al lcraç~o 

Contraio n• 004/07 

JlJSTJF!CATIY 1\ 

Partes: Go,•erno do ~s lado do A 6, por inlermédio da 

Secretaria de ~stado da Comunicaçêo - SECOM, como 

controtanle e a empresa LOCAVEL SERVIÇOS LTOA, 

como Conlra tado. 

Justifica.se o 3° Tenoo Aditivo ao 

Contrato 004/07. celebrado entre a Secretaria de Estodo da 

Comunic.1ç~o - SECOM c a empresa lOCA VEL 

SERVIÇOS LTDA, nos tenoos do Art. 57, 11 e seu§ 2', da 

Lei 8.666193, t suas all<raçOes, e estando ambas as partes 

em concordância com a prorrogação contratual e visando a 

necessidade da continuidade dos serviços, com a Locaçno de 

Vclculos de Uso Especial, deslinados a atender a SECOM, 

sendo que hoje os velculos urilizados são: 03 (trés) 

auromóveis, molor 1.0. ,.\lcooi/Gasolina, com ar 

condicionado, 04 (quatro) ponas, com ano/modelo 

200812009, Marca VW/GOL 1.0 GlV; OI automóvel, molar 

2.0, Álcool/Gasolina, com ar condicionado, direção 

hidráulica, 04 (quatro) portas c vidro elélrico com pellcula, 

com CO Play/mp3, ano/modelo 200712007. Marca 

GM/VECTRA SD EXPRESSION: 02 (duas) Pick-up, cabine 

dupla, ar condicionado, direção hidráulica. motor a diesel, 04 

(quatro) ponns. com ano/modelo 2007/2008, Marca 

MMCIL2CO 4x4; OI (uma) molocicleta. 250 cilindrada, 

gasolina, freio a disco, panida elétrica, com bagageiro para 

guarda de volumes, ano/modelo 2005, Marca HONDAIXR 

250 TORNADO; todos os veículos acima sem motorisra. sem 

combustlvel. com apólice (seguro !oral) e lPV A quitados. 

quilometragem livre, manulençAo e assist!ncia récnica com 

substituição de peças por conra da contratada c comprovaç~o 

de reserva em caso de substituiçAo. Ressaltamos que esta 

empresa vem prestando serviços de fonon adequada junto a 

csra secrclaria, atendendo lodas as exigências contralunis. 

pois, lodos os veículos oferecidos encontram-se. com ano e 

alguns co;n modelo superior ao que estabelecem no 

comrotado original. sem nenhum ônus para SECOM, e leva

se em considcraçAo o si•1ema burocrárico do procedimento de 

lecitnçâo, tempo e custos oara um;. ~v;.~ licita~. _ 
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Ponderamos que esta empresa já osta familianzada com a 

rolina dos serviços prestados. !ornando assim menos oneroso 

à cCctivaçao da PRORROGAÇÃO CONTRATUAL e para 

que estes não sejam interrompidos, o que ocasionaria 

prejulzos para a adminis!Iação. Conrudo. está i:ompallvcl ao 

orçamento programado para a referida despesa, levando 
vanlagens na conlinuidade nos serviços prestados pelos 

motivos já mencionados e atendendo aos princípios de 

economicidade e eficiência. Ponanlo, alteram· se âs cláusulas: 

Terceira - Da Vigência c Sexta - Da OotJtç~o 

Orço mentória. 

Desta forma. jusrificamos a presente 

prorrogaç!D por mais 12(doze) meses, onde os recursos 

orçamentários ocorrerão por conta do exercido financeiro de 

2009, obedecendo assim os créditos orçamentários e 

financeiros, confonne lei n• 010112000, lei de 

responsabilidade fiscal . 

i\ta~apA, 20 dt Janeiro de 2009. 

Atenciosamente, 

UNIDADE DE CONTHATOS E CONV~NIOS 

EXTRA TO DO 3' TERMO ADITIVO 
AO CONTRA TO N'.004/2007- SECOM 

INSTRUMENTO E PARTES: TERCEIRO lr.RMO 
ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRF. SI CELEORA.'vf O ESTADO DO 
AMAPÁ. POR INTERMEDJO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA COMUNICAÇÃO, COMO CONTRATANTE 
E LOCA VEL SERVIÇOS L TDA. COMO COl'<'TRA T ADA. 

DO FUNDAMENTO LEGAL: 0 presente Temto de 
Prcsraç;lo de serv!ços rem respaldo legal no Anigo 37. inciso 
XXI da Consliruiçilo Federal. Artigo 12, § 4' c Anigo 123. 
Inciso IV da Conslituição do Estado do Amapá, assim como o 
disposilivo no Anigo :i7. 11 c seu § 2•, da Lei n°.8.666/93 e 
suas alterações. conforme o an. 65 Inc. I e 11, e nos termos e 
condições da Tomada de Preço n°.001/07 - CEUSECOM. 
Processo Adminislralivo n' . 37.000.432108, c no Parecer n•. 
00512009 - PROG <Justificativa UCC/SECOM. 

DAS ALTERAÇÕES: Altcram·se as ch\usulas: TERCEIRA 
- Da dotaçAo orçamentária, c SEXTA - Da Vigência, que 
passam a terem a seguintes redações respeclivamonle: 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁR IA: As despesas 
decorrentes com a execuç!D deste Termo Aditivo correão à 
conta dos recursos oriundos do Projeto/Atividade: 
24.122.001.68.2001 , Fonte de Recursos: 0101-RTU El~mento 
de Despesa: 33.90.39, imponando o valor global de RS 
215.942,64 (duzentos e quinze mil, novecentos e quorenla e 
dois reais r sessenta e quatro centavo.s), correspondente ao 
valor mensal de RS 17.995,22 (dezessete nri l, novecentos c 
noventa e cinco mil reais e vinte dois c:entavos)

1 
conforme 

Nota de empenho. 

Oi\ VIGrlNCIA: O presente contrato fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, onde os recursos orçamentários 
ocorrcrilo por conta do exereicio finan ceiro d1: 2009. com 
efeito retroativo, a conlar de OI de Janeiro d< 2009. 

PARTE REPRESENTANTE 
JOSÉ EMÍLIO HOUA T 

MaCJlp~·Ap, 20 de Janeiro de 1009. 

,JUSTIFICATIVA N' 005M-DAAISEC0~1 

Rati fico ria forma do Art. 26 da Lei 8.666/93 

.. 

.. 
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I'ROCESSO: 37.000.424í08- SECOM 
ASStrl\10: lncxibilidade de Licitaç3o. 
FU:";DAME:>;TO LEG,\ L: Artigo 2S, copul da L\:i 8.66'6193 c 
Sui1S alterações posteriores. 
OB.JETO: Mitr• Dioccsana de Macapá. 
PEDIDO DE C:OTAç,\.0: 0009109 
LJ~IIJADE : Secretario de Estado da Comunicaç;Jo/SF.COM 
VAtOR TOTAL: RS 79.1 63.88(setenta c nove mil cento c 
scscnta e tn:s rc3is e oitc:nta c: oito cenla..,os) 

l:xcelentissimo Senhor, 

Submetemos superior CCMlSideraçào dn 
Excclcntissimo senhor Secretário de Estndo da Comunicação. a 
presente j ustificativa pela necessidade da prorrognçdo do Controlo 
com a locoÇllo de imó\·el para lin$ de funcionam<nlo da 
Secretaria de E.<tado da Comunicaçâo. motivado pelo fato de que 
o Governo do Estado n:!o possui imóvel próprio onde este órgao 
rN:isa atu.ar. h~1vendo a necessidade pública atrav~s da rresenlt: 
contratação para que a SECOM. seja atendida no referido imóvel, 
silllado á Av: Ana Ner) . n' 2BS-A. bairro Laguinho. e por se tratar 
de um imó\·el de boa localização. e que "em atendendo a 
estrutura Of!3Jlit'aciunnl atual, sendo mais \'&ntajoso ma.ntcr as 
otuais instaloções desta Sccr<taria no reft:riúo imóvel, onde jé 
foram n:ali1..ados ''ârios investimentos. 

Fundamentamos a presente justificaJ.iva, nns ltnnos 
do artigo 57. 11 e seu § 2' da Lei 8.666193 e suas alteraçOes. em 
dccorrênciil da conclusão da vigência do contmto anterior, 
considerado que a &t.Tetnrin de Estado do Comunicação nao 
possui sede própria para úestn\'OIV<r suns ati\'idndes. 

Pelo exposto, ,;sondo sah·oguard:Jr os int=ses da 
AdminislrJ.Ç:\o Pública. em fiel cumprimento da Lei, submeto a 
presente justilicati\'a para homolognÇ< • Vossa Excclencia, 
rigorosamente omparado pelo Art. . d Lei 8.666193. com 
escopo de ratilicaç3o e eonscqUcn~ J,u ' açâo no Diãrin OGeial 
do Estado do Amapá. comn eon ·ç~J , eficácia dos atos. 

Macapá·Ap, ~ /,te' de 2009. 
I 

I 

1\I.Acm ,·NTio~~~R, 
I 

/ / 
UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

EXTRA TO DO 3' TERMO ADITIVO 
AO CONTRA TO N'.OOI/2006 - SECOM 

INSTRUMENTO E PARTES: TERCEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇi\0 DE JMOVF.L 
QUE ENTRE SI CELEBRA O ESTADO DO AMAJ'Á, POR 
fNTF.RMÉDIO DA SECRETARJA DE ESTADO DA 
COMUNICAÇÃO, COMO LOCATÁRIO E A MITRA 
DIOCESANA DE MACAPÁ, COMO LOCADORA. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo de 
locação de imóvel tem respaldo legal no Art. S1, 11 c seu § 2', 
da Lei n' .8.666/93 c na Justificoti"n n'.OOS/09 -
DANSECOM, Parecer n'. 00612009 - PROG, Processo 
n'.37.000.424/08, Modalidade Dispensa de ticitaçào. 
devidamente homologado pela Exm. Sr. Secretario de Estado 
da Comunicação. 

DAS ALTERAÇÕES: Alteram-se os Cláusulas: 
TERCEIRA - Do preço e das condições do pagamento, 
QUINTA Da dotaçlo orçamenUria, DECIMA 
SEGUNDA - Da vigência. que passam a terem os seguintes 
redações: 

DO PREÇO E DAS COI\'DIÇÕES DO PAGAMENTO: O 
LOCATÁRIO p3&"J'll l LOCADORA o valor mensal de R$ 
6.596,99 {seis rail quinhentos e noventa e seis reais e 
noventa e nove centavos), pelo per1odo de 12 {doze) meses e 
pagamento sem efetuado lllé o lO' (dt!cimo) dia útil posterior 11 
data da apresentação da Nota Fiscal , devidamente atestada 
pelo responstlvel da Atividade Geral c Transportes c pelo 
chde da DivisAo de Apoio Administrotivo da SECOM. 

§I' A LOCADORA deverá apresenlar ao LOCATÁRIO a 
Nota Fi.cal mensal referente ao aluguel, nt~ o I' (primeiro) dia 
tit il do mês subseqüente ao Ycncintento. 

§ 2' O presente TERMO nao poderâ ter seu valor reajustado 
nt~ o término de sua vig~neia. 

DA OOTAÇ,\0 ORÇAMENTÁRIA: A!i despesas 
decorrentes com a execução deste controto correào à conta dos 
recursos oriundos do ProjctoíAtividadc: Manutenção dos 
Serviços Administrot ivos: 24.122.0001.2.0001, Fonte de 
Recursos: OI OI·RTIJ Elemento de Despesa: 33.90.39 -
Serviços Terceiros Pessoa Jur!dica. no valor global de R$ 
79.163,88 (setenta e no••• mil cento e scssento e três reais e 
oitenta e Oito Centavos). correspondente ao valor mensal de 
RS 6.596,99 (seis mil quinhentos e noventa e seis reais e 
noventa e nove centavos), conforme Nota de empenho. que 
ser:!o pagos pelo LOCATÁRIO mediante a apresentação da 
fatura mensal da LOACAOORA. 

PARTE REPRESENTANTE 
DOM PEDRO CONTt 

Macal:I·Ap, 20 de J aneiro do; 200~ 

- - _ \ I; v v"' 7~ 
MAR ELO IGNACIO DA OZA 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA c MUNIC . LÃO 
COl_ITRATANT _ 'f 
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(Trabal~~ Empr-;;endedorismc)~] 
Maria Anésia Nunes 

Ata da 41 ' Rounl~o Ordinária do Conselho Diretor do 

Fundo de Apoio ao Micro Emproondedor e ao 

Desenvolvimento do Artesanato do Amap~ 

CONOtMtCRO. 

Avs dezenov~ dras de jane1ro de do1s mil e nove âs 

11 ·oo ho'as. na sala de reuniões da Coordenadoria de 

Entpreendedor;smo:SETE. com a presença dos membros, 

reunlu~s~. em se$sa() ordinária. o Conselho D~reto r do Fundo 

de Apoio an Mtcro empreendGdor e ao Desenvolvtmento do 

Artesanato ·CONDMICRO. presidido pela Secretaria de Estado 

do Trabalhe c Empreendedorismo. S,.. Matia Anesia Nuf'<ls 

flue iniciou a reumão dando sa:udaçoes a tcdos os presentes e 

em seguida falou sobre a pauta da reunlllo do dta que s~o· 

a) Analise de Técnica da Fom1atação do Crédito para 

os Centros de Form"çao dos Condutores 

L~Y,J o após foi hda a Lei n• I 279 de 19 de dezembro de 

2008 que ltata co\ seus artigos o apone fonancoiro de RS 

t 000 OCO 00 para os Centros d! Forntaçbo de Condutoras. 

entretamo no ar\ 4° a let co11cede ao CONDMICRO à resoluç.!o 

dos llmrtes e CfltérJos de concessão do financiamento 

Os itens dastacados pelo:; consclhn1ros rorarn 

1 - Os ltmltos de créditos Pslar!io fiwados em Rt 

t ()('!.) 00 tum tntl reaos) coo~o minwno e R$ SG 000 00 

{CirQuenta mil reaiSJ como máximo 

2 - A consulto SPC e SERASA será efetuada de 

maneir2 normal, tanto para pessoa JUrídica ass1m como para 

seus proprietãrio;; e avalistas. 

3 - As garautlas setâ.:J de acordo cosn as Normas do 

FliNDt.tLCRO par:! possoa jurídica (avahsla aiou bens), ~xceto 

na aqurs1çao de veicu lo, na ;1ual a gê.rtmtia scra o •,elculo 

adqU ifldO 

4 - As documentações serão de acorllo com a:; 

No11nas do FUNDMICRO p3ra pesso3 juridica exceto as 

Cortidões Negativas que lerão um prazo de 3 (Ires) meses 

após c credi~o para enlr~arPm 

5 - Os prazos de pagamento scr~o de ató 36 (trinta e 

se1s) meses 

6 - Os pra1os de carências serão da sté 4 ~qua i! OJ 

meses 

7 - Os juros serao de acordo cont as Nonnas do 

FUNDMtCRO para modalidade de Investimento fixo, cu seta 

1 0% {um por cento) ao mês 

8 - Os Centro~ de Formaçao de Co11dutores cuJO 

espaco for alugtldo d~ver~o apresentar contrato dP. a l ug La~1 e 

seus prazos de pagamento for.aram 'eslnlos alé o lennino do 

contrato. caso não exceda o 1;n1i1es déterminado no aem b 

9 - Os investimentos serão lotalmonle ftnanc•ados. 

entretanto os custos de m ão-de-obra serao a cargo dos 

Centros ds Form~ção de Condutores 

Logo após a avaliaçao tecnica e formataçao da 

proposta pela Lei n• 1 279 de 19 de de>embro de 2008 os 

conselheiros soltcitarão uma ~vaü~çào penódtc~s dos Centro 

de Formaçao de Condutores que adquorirem o financiamento. 

Como nada mais houvesse a tratar. a Presidente deu 

por encerrada os trabalho~. e eu. Ado~o Luis da Costa Bn\o. 

Secretano do CONDMICRO. lavrei a presente ata após Ltda c 

ap1ovada. vai por r;um assinada e por todos os Membros 

presentes do CONDMLCRO. composto por representantes dos 

segu111tes Órg~os· Secretaria do Trabalho e 
Emprcendedorismo/SETE . Agêncta de Fomento do 

Amapá!AFAP, AssociaçOo dos Artesaos do AmapatAARTAP e 

Damela Pa!ricta Monteiro 
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~ . 
0-an~te-la-=P-at..,..rtc...;:ta Monteiro - Membro 

Karine Santos Vales - Membro 

~~==~====================~:---r(lnfra-Estrutura -·~ 
Alclr Figueira Matos ....___ --~----------1 

II\Strumento 
Port..s: 

Extrato de Termo Adit ivo 

2' (ugundo) Termo Aditivo oo Convênio n° 036/08-SEINF, 
que entre si celebram o G.E.A. como CONct:DENTE. e o 
PrefeittrO Municipal de !toubol como CONVENENTE, otrovés 
do Secretario de Estado do Infra·Estrutura como 
INTERVENIENTE /CONCEDENTE. que tem como objetivo o 
Reforma do Centro Comunitário e Construção de uma Arena 
Esportivo, no Município de !toubol, poro os fins nele 
declarados. 

~VI..Ã TERCÇIRA - DA VIGÊNCIA : f ico prorrogado 
por mais 100 (cem) dtos consecutivos o prezo paro conclusão 
dos Ser"Viços. objeto do Convênto n' 036/08-SEINF. Com 
previsão do til-mino da vigência passando poro 29/04/09. 

MaC4pó. ! 6/01/09 

~:h_ ,L 
Fig~G.;;s 

Secretó Estado de I nfro·estruhra 
ntent e:/Conce.dc.nte 

I nstrumento 
Port..s : 

Extrato de Termo Adit ivo 

2' (segundo) Termo Aditivo oo Convinio n• 038/08-SEINF, 
que entre si celebram o G.E.A. como CONct:DENTE, e o 
Pref•ituro Municipal d• !toubol como CONVENENTE. otrav~ 
do Secretario de Estado do Infra-Estrutura coma 
INTERVENIENTE /CONCfDENTE. que tem como objetivo o 
Execução de serviços de Limpeza Vrbona na Sede do Municipio 
• de 10 (dez) Comunidades Ribeiri n~os. do Município de 
Itoubol, poro os fins nele declarados. 

g.ÁVSULA TERCflRtl - Ptl VIGÊNCIA : Fico prorrogado 
por mois 100 (cem) dios consecutivos o prazo pot'O conclusão 
dos s•rviços, objeto do Convênio n• 038/08-SEINF, Com 
p,...visõo do término do vigência P"'Sondo paro 29/04/09. 

I nstrumento 
Port..s: 

MoC4pd. 16/01/09 

Inter~niente./C<>ncedente 

Errtroto de Termo Adit ivo 

3' (terc.iro) Termo Adit ivo ao Convênio n' 048/08-SEINF, 
que entre si celebram o G.E.A. como CONCEDENTE. e a 
Associação dos Feirantes do P..scodo do Perpétuo Socorro 
como CONVENENTE. otravis do Secretorta de Estado do 
Infro-EstN!ll'o como INTERVENIENTE /CONct:DENTE, que 
t~'l\ como objetivo os Serviços de Limpeza do C<>nal do Bairro 
Perpét uo Socorro; pot'O os f ins nele declarados. 

~VLJ\ TERCfrRII - DA VIGÊNCIA: Fico prorrogado por 
mais 60 (sessenta) dias consecutivos o prazo pot'O conclusão 
dos serviços. objeto do convênio n° 048/08·SEINF. Com 
previsilo do término do vigência possondo poro 01/04/ 09. • 

Mocopó ZIIOII Z009. 
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Instrumento 
Part~ : 

Extrato de T•rmo Adit ivo 

Z0 (segundo) Tumo Aditivo oo Convênio n• 037/0S·SEINF. 
que entre so celdrom o G.E.A. como CONCEDENTE. e o 
Prefeitura Municipal <k Itoubol como CONVENENTE. otrovés 
do Secretaria de Estodo da I nfra-Estruturo como 
INTERVENIENTE /CONCEDENTE. que tem como objetivo o 
Refonna de 60 (se!sento) Cosas Populares. no Município de 
Itoubol, paro os fins nele declaradas. 

~ TERCEIRA - [).4 Vl6ÊNCIA : Fico prorrogado 
por mais 100 (cem) dios consecutivos o prazo poro conclusa'o 
dos serviços, objeto do Convênio n• 037/08-SEINF, Com 
pr.evis~o do térm1na do vigência passando para 29/04/09. 

Mocopó. 16/01109 

/j.•. 
Alei r Fig '· o Motos 

Secretário de Esta o de Infra-estruturo 
I...fuveniente/Concedente 

Instrumento 
Port~: 

Extrato <k Termo Aditivo 

ZO (segundo) Turno Adit ivo oo Convênio n° 004/08-SEINF, 
q~ entre si celebram o G.E.A. como CONCEDENTE. e o 
Prefeit1r0 MuiiiCipal de Cuti<IS como CONVENENTE. através 
do Secretaria de Estada do Infra-Estruturo como 
INTERVENIENTE /CONCEDENTE. que tem como objttivo o 
Repasse de recursos financeiros d~tinodos o Conclusa-o da 
Proço Nelson Soloma'o, no Municfpio de Clrtios: poro os fins 
nele declarados. 

q.ÁUSV\...4 TEI!çSJ!A - DA VIGÊNCIA : Fico prorrogado 
por mais 60 (~sento) dio.s consecutivos o prezo paro 
conclusão dos serviços. objeto do Convlnio n• 004/08-SEINF, 
com previsão do término do vigência passando paro 06/03/09. 

Moccpá. 02/01/09 

·. 14 
Ale' Fi~jfb Motos 

Secretário EstoáÓ de Infra-estruturo 

Instn.Mnto 
Portes: 

I uven~tnte/Conce<knte 

Extrato de Termo AditiVO 

2" (segundo) Termo Aditivo ao Convênio n° 048/08-SEINF. 
q~ entre si celebram o G.E.A. como CONCEDENTE. e o 
Associoçê!o dos Feircntes do P~codo do Pupétuo Socorro 
como CONVENENTE. através do Secretario de Estado do 
Infra-Estruturo coma INTERVENIENTE /CONCEDENTE, q~ 
tem como objetivo os Serviços <k Limpeza do Conol do Bairro 
Pupétuo Socorro; paro os fins nele dtclorodos. 

~IJ.IA.If~f,tR~ : Oi\..XI~ Fko prorrogado por 
mais 30 (trinta) dios constcutivos o prazo paro conclusão dos 
serviços, objeto do convênio n• 048/08-SEINF. Com previséJo 
do término da v1gência passando paro 30/ 01/09. 

Mocopó 30/ 1212008. 

A~. t;-"". i~i Motos Secretário"~. de Infro-estrutur<~ 
Int~;::;;ente/Concede nte 

Instrumento 
Port~: 

Extrato de Turno Aditivo 

10" (décimo) Termo Aditivo oo Convênio n• 0~51/05-SEINF , 
que entrt si celebram o G.E.A .. como CONCEDENTE, c o 

· Prefeitura Munlçipol de Serro do Navio como CONVENENTE, 
, através do Secretaria <k Estado do Infra-Estruturo como 
j INTERVENIENTE /CONCEDENTE. q~ tem como objetivo o 
· ConstruçéJo de 50 (cinqüenta) Unidades Habitacionais 
Populare.s no Municlp1o de Serro do Navio, paro os fins nele 
declarados. 

q.ÁVSV~ !ER~: Fico prorro90do 
por mais 1!50 (ctnto e cinquento) dio.s consecutivos o prazo 
poro conclusa-o dos serviços, objeto do convênio n• 051105-
SEI~, Com prevís~o do término do vigência passando poro 
11106/09. 

&.~
-M=pó. 09/01109 

· Matos 
Secretór o <k lnfro~truturo 

Interveniente/Concedente 
Decreto nOZ042/95 

Instrurntllto 
Porte.s : 
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Extrato <k Termo Aditivo 

z• (segundo) Termo Aditivo oo Convinlo n• 027/08-SEINF, 
que entre si celd>rom o G.E.A. corno CONCEDENTE, e o 
Prefeitura Municipal <k Sontono como CONVENENTE. 
através do Secrttcrio de Estado do Infro·Estrut1r0 como 
INTERVENIENTE /CONCEOENTE. que tem corno objeto o 
Repo.sn de recursos financeiros destinados o RefonNJ e 
<1111plioçê!o do Seck do Associoçê!o de MOI'Odoru do Bairro 
Baixado do Ambrósio, no Municlpio <k Santana, poro os fins 
nele declarados. 

~USVI.A TERCEIRA - DA VI~NCIA : F;co prorro90do 
por mais 100 (cem) dias consuutivos o prezo poro conclu$CJo 
dos serviços, objeto do Convênio n• 027/08-SEINF. Com 
previsão do término da vl~ncla passando poro 18/04/v. 

Instrumento 
Portes : 

Mocopá, 07/01/09 

Extrato de Turno Adit ivo 

2° (s09undo) Tumo Adit ivo ao Convênio n• 053/08-SEINF, 
q~ entre si oelebrom o Gf.A. como CONCEDENTE, e o 
PrefeitlrO Municipal de Procuúbo como CONVENENTE. 
otrcvés da Secrttorlo <k Estado do Infra-Estruturo como 
INTERVENIENTE /CONCEDENTE. que tem como objeto o 
Repasst. <k recursos financeiros <kstinodos o serviços de 
Limpeza Vrbono no sede do Municfpio e Comunidades: Porto 
Franco, Fluol, Pernambuco e Cujublm·Municíplo de Pracuúbo, 
paro os fins nele declorodos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VI.&ÊOOA_: Fico prorrogado 
por mais 100 (cem) dios consecutivos o prezo paro concluséJo 
dos serviços. objeto do Convlnio n• 053/08-SCINF, Com 
previsão do término do vigência passando pai'c 18/ 04/09. 

Instrumento 
Port~: 

Moc<>pá, 07/01109 

Extrato de Turno Aditivo 

2" (segundo) Tumo Ad1tivo ao Convênio n• 040/08-SEII>F, 
qut entre si celebram o G.E.A. como CONCEDENTE. e o 
Prefeitura Municipal <k Santana como CONVENENTE. através 
do Secretario de Estado da Infra-Estruturo como 
INTERVENIENTE /CONCEOENTE, que tem como objetivo o 
Reformo de umo Escolinha paro funcionar Programas Sociais e 
02 (dois) Prédios co PED poro funcionar o Coso de Farinha e 
Usina de beneflciomente de OIToz, no Munlclpio <k Serro do 
Navio, paro os f1ns nele declorodos. 

QJUSULA TERCEIRA - DA YI~NCIA : Fico prorrogado por 
mais 100 (cem) dlos consecutivos o prezo pore execuçiio dos 
serviços, objet o do Convinlo n• 040/08-SEINF, Com previsão 
do término do vl9incio passando paro 18/04/09. 

Instrumento 
Partes : 

Extrato <k Tu rno Aditivo 

Mocopó, 07/ 01109 

2"(segundo\ Tu rno Aditivo oc Convinio n• 035/08-SEINF, que 
tntre si ~elebrom o G.E.A. como CONCEDENTE. e o Prefeitura 
Municipal dt Itoubol como CONVENENTE, otrovés do 
Secrrtaric dt Estado do Infra-Estruturo como 
INTERVENIENTE / CONCEOENTE, que tem como objetivo o 
Repasse de recursos financeiros dest inados o execuçiio de 
Serviços <k Construç~o de -480,00m <k Po.ssorelas nos 
Comunidades "c Trocojotubo do Plrlrlm, Tracojotubo III e SéJo 
Raimundo do Piririm, no Município dt Itoubol; poro os fins nele 
declarados. 

g.Jusvt.A TS!CEIRA - DA VIi~ : Fica prorrogado 
por mols tOO(cem) dios consecutivos o prazo paro conclusão 
dos serviços, objeto do Cormnio n• 035/0S·SEI~. Col!\ 
previsão do término da vigência passando poro 18/04/09. 

Macopó, 07/ 01/09 

· Motos ~ Secretór1 de Infra-estrutura 
Intervenicnte/Conce<knte 

Oecrelo n°2042/95 

Instrumento 
Porte.s : 

Extrato de Termo Aditivo 
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ZO(segundo) Termo Adit ivo oo Convlnio n• 031-08-SEINF. que 
entre si celeb<'cm o G.E.A. como CONCEDENTE, e o Prefeitura 
Municipal de Sontono como CONVENENTE, através do 
Secretcria de Estado do Infra-Estruturo como 
INTERVENIENTE /CONCEDENTE. que tem como objeto o 
Repasse de recursos fironcciros <kstinodos o Coleto de 
resfduo.s sólidos, ret irado de entulhos, limpeza e conservoç& 
de Logradou-os Públicos da Cido<k de Scntono, poro os f ins 
nele <kclorodos .. 

Q.ÁUSULi' TERCEIRA • DA ~NCIA : Fica prorro90do por 
mais 100 (cclll) dias consecutivos o prezo para cor.clusõa dos 
serviços, objeto do Convênio n• 031/08-SEINF, Com previsão 
do Término da vigên<:lo passando paro 18/04/09. 

Instrumento 
Portes : 

MÓcopá, 07/01/09 

ntcrvenitnte/Conce<knte 

Extrato <k Termo Adit ivo 

1° (primeiro) Termo Adillvo oo Convênio n• 004/08-SCINF, 
q~ entre si celebram o G.E.A. coma CON~DENTE. c o 
PREFEITURA MUNICIPAL OE CUTIAS, como CONVENENTE. 
otrcvés do Secretario <k Estado do Infra-Estruturo como 
INTERVENIENTE /CONCEDENTE. que tem ccmo objetivo o 
execuçéJo dos serviços de Conclusõo do Praça Ntlson Sol9ma'o, 
no Munlclpio <k CJtios-AP; paro os fins nele declorodos. 

Cl.6VSI.JLA TERCEIRA - DA VI~NCIA : Fico prorrogado por 
mais 120 (cento • vinte) dias consecutivos o prazo paro 
conclusão dos serviços, objtto do Convênio n° 004/08-SEINF. 
com previsao do término da vigên<:ia passando poro 05/01/09. 

Q.ÁVSULA QUINTA- DA DOTACÃQ ORÇAMENTÁRIA : Ao 
volor principal de BS-300,000 00 (Trezentos mil reais), fi~ 
acrescido o Importância de RS-4-4.085,17 (Quarenta e quatro 
mil , oitenta e circo reais e dezessete centavos), passando o 
valor global do ConvEnio o ser de R$- 3-45.08!5 17 {Trezentos e 
quarenta e cinco m1l, oitenta e cinco reais e dezessete 
centavos~ 

Mocopó, 05/09/08 

' Motos ~. Secretór o de Infra-estrutlrO 

Instrumento 
Portes : 

Interveniente/Conce<knte 
Oecrcto nOZ042/95 

Extrato <k Termo Aditivo 

2•(segundo) Tumo Aditivo ao Convênio n• 026·08-SéiNF. q~ 
entre si ce lebram o G.E.A. como CONCEDENTE, to Clube de 
Boxe Nelson dos i\njos como CONVENENTE. atravis do 
Secretaria de Estado da Infro-Estrut1r0 como 
INTERVENIENTE /CONCEDENTE. que tem como objeto o 
Repasse de recursos financeiros dest inados o Reformo e 
Amplioçiio dei Academia Clube <k Boxe Nelson dos Al\)os, em 
Macopó: paro os f ins nele declorodos .. 

Q.ÁVSULA TER@RA - [)A VI~NCIA : Fico prorrG9Qdo por 
mais 30 (triftto) dios consecutivos o prazo paro conclusa-o dos 
suvlços, objeto do Convlnio n• 026/08-SEI NF, com previsao 
do término do vigincio passando paro 24/12/08. 

Instrumento 
Portes : 

Extroto <k Termo Aditivo 

Macopó, 21/11/08 

2° (s09undo) Termo Aditivo ao Convênio n• 030/07-SEINF. que 
entre si celebrem o G.E.A. como CONCEOENTE, e o Associoçiio 
dos Oficiais do Policio Militar • do Corpo <k Bombeiros 
Militares do Amopó como CONVENENTE, através do Secretario 
<k Estado do I nfra-Estruturo como \NTERVENIENTE 
/CONCEDENTE, que tem como objetivo o e.<ecuçao <k serviços 
de Construçao <k uma Piscina Semi·olfmpico no Associoçao dos 
Oficiais do Policio Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do 
Amopó. poro os fins nele declarados. 

g.ÁVSUL.4 TB!c:Elf!A - !)A VI§@NQA : Fico prorrc90do por 
mais 60 (sessenta) dios consecutivos o prezo poro conclus11o 
dos serviços, objet o do Convinio n• 030/07-SEINF. Com 
previsão do térmi!IO do vigência passando poro 21/01/09. 

Macopá. 18/11/ 08 



... 

Maca á 29.01 .2009 

InsTrumento 
Portes : 

Extroto de Termo Adit ivo 

·. 

2" (segundo) Termo Aditivo oo Convênio n° 025/08-SEINF, 
que ent re si celebram o G.E.A. como CONCEDENTE. e o 
Associação Educcdoro São Francisco de Assis, como 
CONVE~NTE, otrovés co Secrdorio de Estado do Infra
Estrutura como INTERVENIENTE /CONCEDENTE, que tem 
como objetivo o ReforiT<J e Amplioçao do Cozinho da Caso do 
Pão de Sonto Antônio. do Assodoçi!o Educadora sao Francisco 
de Assis, em Macapó: poro os fins nele declarados. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O~ VI~: Fica pr orrogado por 
mais 30 (trinto) dias consecutivos o prazo poro concl..são dos 
serviços, objeto do Conví!nio n• 025/08-SEINF. com previsão 
do t~~mino da vigência passando poro 09/12/08. 

Instrumento 
Panes: 

Interveniente/Concedente 
Cecre1o n°2042/95 

Mocopó, Ob/ll/08 

Ex1r01o de Termo Aditivo 

16" (d écimo sexto) Termo Aditivo oo Controlo n• 002/03-
DAA/SEINF. QUO entro s' ce!ebrom o G.E.A. através do 
Secretario de Estado do Infra-Estruturo · SEINf como 
CONTRATANTE e o COOPERATIVA DE PROPRIETÁRIOS 
AUTÓNOMOS DE VEÍCUl OS lEVES. PESADOS E MÁQUINAS 
PESADAS DO AMAPA • COPEMA corno CONTRATADA. Que 
1em como objetivo o execuçõo dos setViços de: Locoçõo 
de ve:culos poro o SEINF. pelO períodO oe 12 (coze) meses. 
ooro os fins nele oectareldos. 

CLÁUSUlA TERCEIRA OA DOJAÇÃO· Ao preço inicial 
contratado de ~:11 (Oitocentos e doze m~. 
noventa e Quatro reais e trinta e quatro centavos). fico 
acrescido o valor de &1;;).2.QOO.QQ (Trinta e dois mil reais). 
passando o CONTRATO poro o valor global de ~ 
~ (Oilocentos e Quarenta e Quatro mil. noventa e 
quatro reais e trinta e Quatro centavos). ~: ao preço 
pincipol dos VEICULOS EVENTUAIS de R$-150 860 00 !Cento 
e c·nQüontc mil. oila<:entos e oitenta reais). licc acrescido 
o valor de RS-32 000 00 flrinlo e do~ mil reais) passando 
poro o foto ! de RS-182 880.0Q !Cento e oi tenta e dois mi. 
oitocentos e oitenta reais). e o pteço principal dos 
VEÍCULOS FIXOS no valor glObo de RS-661 21 4Jt 
!Seiscen•os e sessenta e um ml duzentos o cot012e reais e 
trinta o quatro centavos) pormoneccrôo incltcrcdo s. 

MOCC;lÓ (AP), 12/09/ 20CJ8 

Ale~ 
SecretóriO d to do Infra-estruturo 

Instrumento 
•Portes: 

contratante 
ecreto n• 2042195 

Extrato de Termo Aditivo 

17" (décimo sétimo) !Cimo Aditivo ao Controlo n• 002/0J· 
DAA/SEINF. que entre si celebram c G.E.A. através do 
Secretario de Estado dO tn tra-Eslruturo · SEINF como 
CONTRATANTE e o COOPERATIVA DE PROPRIETÁRIOS 
AUTÓNOMOS OE VEICULO$ LEVES. PESADOS E MÁQUINAS 
PESADAS DO AMAPÁ • COPEMA como CONTRATADA. Que 
tem como objelivo o execuçoo aos serv;ços de: Locoçõo 
de veículos paro o SEINF. pelo pe<iodo d e 12 (doze) meses. 
poro os fins nole dec laradOs. 

~~li>,Jfl\lr.~R.eJ.O; F:co ptooogooo por mais 365 
flrezenlcl' e sessenta c c inco) dias consecutivos o prezo 
poro o conclviÕO dos serv:ços. objeto d o Contrmo n• 
002/03·DAA/SEtN• 

tnstrumento 

Mccopó {APJ. 30/10/2008 

controtonte 
Decreto n• 2042/95 

Extrato da Controlo 

~: Termo de Controlo n•. 063/08-SEINF. que entre si 
celebram o Governe do EstadO d o Amopó. através do 
Secretario do Estado do lnlro-Estruturo. como Contratante 
e o Sr". GRACELISA RODRIGUES FERNANDES. poro os fins 
nele declarados. 

f undamento J.egg); O presente contrato tem como 
amparo legal no Ar1 5' . XXIV dO Constiluiçõo Federal d e 
1988. Oecrelo·lei n• 3.365/1941. a no Lei 4.132/1962 
conforme POI'ece< Juridico constante nos autos do 
processo. Autorizado pelO Exrn' Senhor Seaetário de EstadO 
de tnho-estruturo com base no Decreto n• 2042/95. às ns. 
do processo n• 2008/367QO.SBNF. 

Q!:)je!o : O presente CONTRATO tem pcx objeto o : 
Desoproprioçôo dO Imóvel (Área de Terra - LOTE N• 259) 
tocar<Zodo no Rod ovia AP o I o no Comunidade de 
Anoueropucu. muricípio de Sontono·AP, onde o Es_lodo 
lmp!ontoró Projeto Urbonfstlco. Assegurando o a ioçôo de 
l otes Urbonlzodos ooro melhoror o DEFICIT HABIT Al.IONAI 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~ O preço poro o consecuçÔO do objeto deste 
CONTRATO seró de ~.22.6~ (Oitenta mi. duzentos e 
vinte e se~ reo~ e cinqüenta e cinco centavos) o ser pago 
em uma único parcelo. 

~ AS despesas com o execuçõo d este CONTRATO 
estôo orçoctos no voor globo! de ~-~ (Oitenta mil. 
duzentos e vinte e seis reais e cinqüenta e cinco centavos). 
e que corre<ôo à conto ciO Progomo oe Trabalho: 
15.451.0181 1.198 - Estruturoçoa de Espaços Públicos. 
Nohxezo do Despesa: 4,4.~1. Fonte: (0107). conforme 
Noto de Empenho: 20CJ8/NEOII03. emitloo em 11/09/2008. 

Mocop6-op. 11/09/2008. 

Extrato de Comroto 

Instrumento 
~~: Termo oe Conlro ro n•. 088/08-SEINF. que entre si 
celebrem o Governo do Estado ao Amop6. através do 
Secretario de Estado a o lnlro-EstfUiuro. como Conlrolonle 
e o Empresa H8 & CONSTRUÇÕES LTDA. poro os fins nele 
dectorooos. 

Fundornento LegoJ; O presente CONTRATO tem resooldo 
legal nos M igos 25 § t•. 37. coput e inciso XXI do 
Consfituiçoa Federal de 1988. nos artigos 12 § 4•, 116 e 119. 
itens I e XXVII do Conslilulçôo dO Estado do Amopà de 
1991, nos d~po~çôes que forem pertinentes do lei Nocio.~ot 
n•. 8.666/93 e suas alterações poste!iores. e nos oemo~ 
disposiç~s legais que lhe forem opllcóveis. 

Porágrofo Úniçq: O presente CONTRATO tem suo orig"m nc 
etetivoçõo do processo licilotório: Tomado de Preços n• 
070/20CJ8·CPl/SEINF/GEA, do processo n• 2008/3374 . SEINF. 
Hómo!ogodo em 00.12.08 pelo Exm• Senhor Secrer6rio de 
Estado do lnlro-estruiUfo com base no Decreto n• 2042/95. 

QbjeJQ; O presente CONTRATO tem por objeto o 
execuçõo pelo CONTRATADA, om regime de empreitado 
global os Serviços de: Construçõo do Arena de Futebol do 
Conjunto Cabrotzinho . em Mocopó·Ap. · 

~ O preço poro o consecuçõo do objeto deste 
CONIRATO se<ó de ~.94 (Quinhentos e setenta e 
nove m~. trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro 
centavos) o ser pogo de ocoroo com os medições de 
serviços. 

~: AS despesas com o execuçõo deste CONTRAIO 
estõo ore; Odes no valor global o e Rl;29 .~ (Quinhentos 
e setenta e nove mi . trezentos e oitenta o um reais e 
noventa e Quatro centavos). sendo empenhado 
iniciomenle o lmportóncio do 8k.JD.COQ,OQ (Dez m~ reais). e 
cooerôo 6 conto do Programo de Trabalho: 15.451.0181 
1.196 - Estruturoçoa de Espaços Puolicos. Natureza do 
Despesa: 4.4.90-51. Fonte: 0101. conforme Note oe 
Empenho 2006/NE0167 5. emitidO em 05/12/2008. 

~:O presente CONTRAIO terá o vigência de 150 
(Cento e cinQüenta) dias consecutivos. c ontados o partir 
dO doto do expediçôo do Ordem de Serviço. pelo 
Coordenadoria compelonte e respons6vet peta 
fiscolizoçóo do obro. podendo ocorre< prorrogoçõo de 
acordo com os conoic;ôes previstos neste CONTRATO. O 
prazo poro iflicio do obro d ever6 ser do 05(cinc o) dias 
contados do receb:menlo do ordem de serviço expedido 
pelo conlrotonte. 

Extrato de Contrato 

lnskumento 
EQru!r Termo de Controlo n•. 092/06-SEINF. que entre si 
celebram o Govorno do EstadO do Amop6. através do 
Secretario de Estado dO Infra-Estruture. como Contratante 
e o Empeso OMEGA COM~RCIO E SERVIÇOS LTDA EPP. 
poro os fins nele declarados. 

~.n!ll....l.ll:gl: O presente CONTRATO tem respaldo _ 
legal nos artigos 25 § 1'. 37. co pu I e inciso XXI do 
ConsliluiçOo Federal do 1988. nos c:ttigos 12 § 4'. 116 e 119. 
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quatro m~. cento e sele reais e quarenta e se;s centavos) o 
ser pago de acordO com os medições de serviços. 

~: AS despesas com o execuçôo d este CONTRATO 
esiOo orçados no valor globol de 81-544 107 46 (Quinhentos 
e qvarenlo e quatro mi. cento e sete reais e quarenta e 
seis centavos). sendo empenhadO inicio/mente o 
importôncio de Bl:.lll.Q!XlOQ (Dez ml reoisl . e correroa à 
conto do Programo de lrobotho: 15.451.0181 1.198 -
Estruluroçôo de Espaços Públicos. Natureza dO · Despesa: 
4.4.90-51. Fonte: 0101. conforme Nato de Empenho 
2008/N[1)1 683. emitido em 05/12/2008. 

Yí9&n.ciQ: O presente CONIRATO ICiá o vigência oe 30 
l lrinto( dias consecutivos, c ontadOs o parti do doto do 
expediçOo d a Ordem de Serviço. pelo Coordenadoria 
competente e respons6vel pelo fiscolizoçõo do obro. 
podendo ocorrer prcnogoçoo de acordo com os 
condições previstos neste CONTRATO. O prazo poro inicio 
do ob<o deverá ser de 051cinco) dias contados do 
recebimento do orcem de serviço expedido pelo 
contratante. 

Ma<: pó-op. 31/12/2008. 
1-

Extraio de Conlroto 

Instrumento . 
fQ:te.s: Termo de Contrato n•. 090/08-SEINF, que entre SI 

celebram o Governo do Estado do Amop6, a través do 
seaetorio de EstadO do lnfro-Estrut\Xo. como Controtoote 
e o Empresa GUNDIM & NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA. 
poro os fins nele dectorodos. 

E~mQQ.meQJQ.J.l!gQ!: O presente CONTRATO. te~ respaldo 
legal nos artigos 25 § t•. 37. coput e rnc~o XXI do 
conslituiçôo Federal oe 1988. nos c:tligos 12 § 4'. 116 e 1 19. 
itens 1 e XXVII do Constilulçõo do Estado do Amop6 de 
1991, nos disposiçOes Que !orem pertinentes do lei Nacional 
0 • . 8.666/93 e suas alterações posteriores. e nos demo~ 
disposições legais que lhe forem opticóveis. 

fmJg[of~: O presente CONTRATO tem suo origem no 
efetivação do processa tlcitotóriO: Tomado de Preços n• 
041/2008-CPl/SEINF/GEA. do processo n• 2007/76114 • SElNF. 
Homologado em 25.08.08 pelO Exm• Senhor Seae16rio de 
Estado do tnfro-estrvluro com base no Decreto n• 2042/95. 
QbiruQ; o presente CONTRATO tem por objeto o execuçOo 
pelo CONTRATADA. em regime de empreitado glObal OS 
Serviços de: Reformo Geral do Arena do Saíra Jordm 
Feicidoda 11. em Moc opó-Ap. 

Piw;Q; o preço poro o consecução do Objeto deste 
CONTRATO sef6 de ~.61 (Duzentos e cinqüenta a 
seis mil. cem reais e sessenta e um centavos) o se< pogo de 
acordo com os medições de serviços. 

~: As despesas com o execuçõo deste CONTRATO 
estOo orçados no valor glObal de R$-256 100 61 IDlnentos e 
c inqOenlo e seis mil. c em reo~ e scmmlo e ':""' c entavos). 
sendo empenhado inicialmente o tmporlcnciO de Bl: 
.ll1.QOO.OO (D~>z mil reais). e c orrerOo ô conto do Programo 
de Trabalho : 15.451.0161 1.1 99 - Recuperoçõo de 
Equipomen1os e Espaços Públicos. Natureza do Despesa: 
4.4.90-51. Fonte: 0101. c onforme Noto de Empenho 
2008/ NE0\ 678. emitido em 05/1 2/2008. 

Yi.Q_é!J.CjQ: o presente CONTRATO ter6 o v~êncio de 60 
(sessenta) dias consecutivos. contados o portv do dolo d o 
expediçõo do Ordem de serviço. pelo COOfdenodono 
competente e responsóvel pelo fiscoizoçôo dO ob<o. 
podendo a<:orrer prorrogoçôo de acordo com • os 
condições previstos neste CONTRATO. O prazo poro IniCIO 
c10 obro dever6 ser de 05(cinco) dias contadOs do 

• recebimento do ordem de serviço exp~ pelo 
contratante. 

Mocop6-op. 31/12/2008. 
/. 

Autarquias Estaduais 

itens I e XXVII do Constituiçôo do Estado ciO Amapá de 

1991 . nos disposições que lorem pertinentes do Lei Nacional l 'r::A;;d;;a=:P;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;===========J~ 
n•. 8.666/93 e suas clleroções posteriores. o nos dema is } 
disposições legais Que lho forem oplicóveis. Robério Ai eixo Anselmo N obre 

Pcráaralo único: O presenfe CONTRATO tem suo origem no 
eletivoçôo dO processo f.~i'ot ório: Tomado de Preços n• 
063/2008-CPl/SEINF/GEA. ao processo n• 2008/37706 · SEIN<. 
Hamo!ogodo em 26.11.08 pelo Exm' Senhor Secretário de 
Estoc o dO nlro estruturo com base no Decreto n• 2042/95. 

QbieJQ; O preseme CONTRATO tem por objeto o execuçOO 
pelO CONTRATADA. em regime de errpre·todo glObal os 
Serviços de: Montagem de Arquiboncooos visando eventos 
poro 4.000 pessoos. comorotes. camarins e I"'C's Químicos. 
no Municipio de Mocopó·Ap. 

~ O preço PClfO o consecuçóo do ct:;gto deste 
CONTRATO seró oe R$·544.107.46 fQuinhe_~tos e ouorento e 

,____ _______________ ~--

ERRATA 

Retifteamos o Extrato das Portarias n•s 001, 002 e 003109 -
ADAP. no Diária OfiCial de N' 44 t 3, do dia 0810112009, com 
circutaçao em 14/0112009. 

Onde se tê: "Patricia de Cássia dos Santos Pinhe11o" 

Leia-se. "Patricia de Cássia da Silva Brito· 

DI:-SE Clt NCIA. CUMPRA-SE E PUBLIQUE·SE. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇAO 

JUSTIFICATIVA N.'00112009 
ASSUNTO: Dlspettu de Ucit.çlo 

A MENEZES 
RODAP 

EMPRESA - COMPANHIA DE ELETRECIDÁDE DO 
AMAPÁ ·CEA 
VALOR: RS 280.000,00 (Dtnetttos e oltwtt.l Mil Ruis) 

Em cumprimento ao Art. 24. XXII 

da Lei n • 8.666. de 21 de junho ele 1993. estamos 

encaminhando a JUSTIFICATIVA n•: 00112009, para efe~o de 

homologaçao no valor de RS 280.000,00 (duzentos e oltwtte 

m/1 ruis}. em favor da COMPANHIA DE ELETRECIDADE 

DO AMAPÂ • CEA. a fim de cobrir despesas com 

fornecimento ele energia elétrica a este Processamento ele 

Dados do Amapá - PROOAP, Autarquia do GEA, referente 

ao exerclcio ele 2009. 

Desse forma, com fundamento no 

onciso XXII. do art. 24 da Lei n• 8.666/93, a~erada pela Lei n• 

9.648198. é dispensével a licltaçao. para pagamento do 

fornecimento de energia elétrica junto a CEA. 

Macapá (Ap.), 23 de Janeiro de 2009. 

EUVALDili~J~s~oW~o Presideti~~O~RODAP 
• Decreto n' 143512008 • 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 

RIJtiflco na fonna do 
Att 25 · de L.; I. 5""3. 

Em23.01~. 
~ 

FERNANDO ANTONIO H RA MENEZES 
Presldw!la do RODAP 

JUSTIFICATIVA N.' 00212009 

ASSUNTO: Dispensa de Uc~ 
EMPRESA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO 
AMAPÁ • CAESA 
VALOR: RS 72.000,00 (satant. a dois mil ruis} 

Em cumprimento ao Art. 26 da Lei n.• 8.666. de 21 

de junho'íil1993, estamos encaminhando a JUSTIFICATIVA 

N" 002/2009·CPUPRODAP, para efeko de homologaçao do 

Pedido no valor ele R$ 72.000,00 (s~ta t dois mil ruis), 

em favor da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ 

• CAESA. a fim de cobrir despesas com fornecimento ele água 

a este Processamento de Dados do Amapá-PRODAP. 

Autarquoa do GEA, durante o exerclcio ele 2009. 

Dessa forma, com fundamento no Inciso XXIII do 

Artigo 24 da Lei n• 8.666193, attelada pela Lei n' 9.648198, é 

dlspendvel a licitaçlo. para contrataçio da CAESA por 

pertencer a ela a conc:essAo do serviço p~b lico. 

11 l ~a~(Ap.), 0<1.• Janeiro de 2009. 

EUVA~ ~sM~ffk~o 
Preslden,. d CPUPRODAP 

· Decreto n"1'lS/2001-

COMISSÃO PERM~NENTE DE UCITAÇÃO 

(DIÂRIO OFICIAL) 

JUSTIFICATrVA N.' 0031200t 
ASSUNTO: 0/spettu de Ud~lo 
ABEP • ASSOCIAçAO BRASILEIRA DE ENT10ADES 
ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
VALOR: RS 7.000,00 (se,. mi/teals} 

Trata-se o presente Processo da 

Contrataçao da ABEP • ASSOCIAÇÃO BRASILEJRA DE 

ENTIOADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAçAD, pessoa jurtdica de direito 

pnvado, sem fins lucrativos, que tem corno finalidade 

precípua promover o intercambio e a coopera~ tecnica e 

administrativa entre seus associados 

Justifica-se a dispensa do ato 

hcltatórlo para a contraçao dos serviços da ABEP no ••e 
tange o pagamento das mensalidades. na necessãri• 

integraçao do PROOAP com outros entes adminis\ralivos de 

processamento de dados no ambito nacional. cujo ato 

admonastrativo encontra amparo legal no Mlgo 24. Inciso XIII. 

da Lei n• 8 666193. de 21 de junho de 1993. 

Macapã (Ap.), 23 de Jane~o de 2009. 

r; l ~ Mt/.c J · .btt'IO EUVA~d~S/0 DOS SA~S RIBEJRO 
Presidente de PUPRODAP 

- o.cr.to n' 143512001· 

caass.lo P~ 01: LzczuçAo 

Ralilfco na lol'ma do 
Att. 26 de Lei 8.~3. 

Em23.01~ 
_,.,.--? 

FERNANDO ANTON HO A MENEZES 
Presldettte do PR DAP 

JUSTIFICATIVA N.' 00412009 
ASSUNTO· Dispensa de Licilaçlo 
EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
SOCIAl • INSS 
VALOR: RS 20.000,00 (vinte mil reais). 

Em cumprimento ao artigo 26 da Lei 8.666193, ele 

2t de junho ele 1993. encaminho a JustificatiVa n• 00412009-

CPUPROOAP, para efeito de homologaçao, no valor ele R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), em favor do INSTIT\ITO 

NACIONAL DE SUGURIDADE SOCIAL • INSS. para atender 

despesas com recolhimento do percentual devido a titulo de 

Seguridade Social, relativas a contrataçao de pessoas tlsicas 

pela Fonle de Rec"rsos Próprios, a serem liquidadas no 

exerclcio de 2009. 

Confogurando-se obrigaçlo do administrador 

público o recolhimento ele 20% (vinte por cento) dos valores 

pagos a pessoas nsicaas que prestem serviços ao Prodap, 

entendemos a Dispensa de Llcitaçlo por inviabilidade de 

competiçlo Dessa forma, justloca-se com fundamento no Art. 

2.2. I, da lei n• 8.212191 , para o processamento de 

pagamento da despe!a relativa a percentual de Seguridade 

Social. 

I
capa (Ap.). 23~aneiro de 2009. 

~ I ~~ K L .t\,o 
EUVALOO C S~ S SANTOS ~IRO 

Presiden,. de C UPRODAP 
Decreto ,.1435/ZOOI 

(.'()~IIS.~O PERMAI'iENTE Dt li(.'ITA('.ÀO 

RESULTADO DE LICIHÇÀO 

Convite n' 0031200R.CPIJPRODAP 
Processo n' 200!116 163 I 
Obltto: Contrataçao de Empresa para Prestoçlo de Scr"ços de 
Limpeu, Conscnaçao e lli@icnt do PROOAP. 
Rttultodo: Lkh1çlo .\djiHiiuda 
EMprt .. Vuctclora: I.M.P. DA SILVA • SERVICOM 
<:NPJ: 06.119.287t'IOOI·~ 
[od: Av. <:ono•uru, 1464- Altos . Borltlul 
Dali: 23101/2009 

~-se cotnci1, cumpra-se c puhl iqu<·se 

Mocapá-Ap, 23 de )Mciro de 2oo<l. 

f-~'~ il& 2· ku> 
ELIVALDO C4SS/O 16s SANTOS RIBEIRO 

f'nsillnrl<-<:f~RODAI' 

Pág. 08 

Sociedades de Economia Mista 

__ __=] 
~_Roberto Galvlo 

A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMÀPA -
CAESA. rorna púb~co. que o processo lie~atórlo. lonnalizado 
em conformidade com a lei Federal no 8.66ó/ 93 e demais 
alterações. cuja mOdalidade de lieilaç3o na romna de TOMADA 
DE PREÇOS. soo o no 05,'2008 - CABA. tendo como obj eto: 
AOUISiçAO DE EQUIPAMENTOS DESTINAOOS A 
REABIUTAçAo DOS SISTEMAS ISOlADOS COHGÓS. CUBA 
DE ASFAlTO f PfRffTUO SOCORRO. de que trata o processo 
no 2008/70969. GERENG. com abertura pr~sta para <ls 10:00 
horas dia 20 de janeiro de 2009. por m.Y1ifesto desln!eresse ao 
certame. foi considerada UCIT DESERTA 

AvqQ H UCITAç.\0 • Ul'mçAo 

TOMADA DE PREÇOS No. O 1/ 2009- CAESA 

APROVO: 
~09 

BENEOf~-S. CONCEiçAO 
Diretor.J>residente m1 exe-clcío 

A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 00 AMAPÁ -
CAESA com sede na Av. Ernesrino Bor<JC1. 222. Centro. 
Macapá·AP, CEP 68.9()8.()10. inscr~ no CNPJ sob o no. 
05.976.31 1/0001-<>4. lnscriç.)o Estadual rf'. 03.008.674-0. 
atravês de seu Nücleo de lldtaç<lo e Conlralos. toma púOffco 
para o conhecimento das empresas Interessadas. 4ue realizará 
lic~aç.)o na modalidade de TOMADA DE PREÇOS. do tipo 
' MenO/ Preço·. por Item . ás 10:00 horas do dia 09 de 
te~relro de 2009. de conformidade com a Lei n•. ab66f93 e 
demais alterações. para o seguinle objeto: AOUISIÇAO DE 
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A RfABIUTJiçAO E 
AMPUJ\çAO DOS SISTEMAS ISOLADOS OA CAESA 
LOCAUZJIDOS NOS MIR'R'OS: CONGÓS. CUBA DE ASFAlTO 
E PERI'tTUO SOCORRO. M<t.l ddade de Macapa - 111', 
atendendo as Elpedlkacões Técnica<, conddas no ANEXO- 1. 
de que trata o processo no. 2008{70969-GERENG. 

O Edital e demais Mmenlos necess<lrio~ poder3o 
ser obtidos no citado endereço, no hotario de 08.00 as 13:00 
horas. dias úteis. no Núcleo de Uc~<lo e Contratos. Outras 
informações poder<lo ser · s 10 Fone/ fax j0Xl<96) 210 1-
4235/4212. 

Avqo H UCITAÇ.\0 

TOMADA DE PREÇOS N'. 02,12009 - CAESA 

o' APROVO: 
E~ 

BENEDITO~ONCflçAO 
Diretor-Presidente em exercido 

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ· 
CJIESA com sede na Av. Emestino Borges. 222. Centro. 
Macapa.AP, CEP 68. 908·0 I O. inscrita no CNP J SOO o no. 
05.976.311/ 0001 - 04, lnScriç.)o Estadual 0'. 03.008.674-0, 
arra~ de seu Núcleo de licitaç3o e Cortratos. toma púbroco 
para o conhecimento das e~s lnt~essadas. que realizar<!~ 
ücitaçllo na modalidade de TOMADA DE PREÇOS. dO tipo 
"Menor Preço·. na forma de Execuç3o Indireta. sob o Regime 
de Empr~a por Preço Global, M 10:00 horas do dia I l de 
fevereiro de 2009. no Auditório da CAESA. je conformidade 
cpm a Lei no. a66ój93 e demais itlt~açOes. p;ora o SfljUinte 
o!!jeto: EXECuç..\0 DAS OBRAS DE REJ\djl/TAÇAO E 
AMPL.IAÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTEOMENTO DE ÁGUA 
OOS BAIRROS CUBA DE ASFALTO E CONGOS. nesta cidade 
de Macap.\ - AP. de conformidade com as Especificações 
TécniCas. de que trata o processo rf'. 2009/00 l4J6.GERENG. 

O Edital e demais efemenlos necess.Yios poder3o 
ser obddos no citado endereço. no horllrlo de 08:00 ~s 13:00 
horas, dias üteis. no Nücleo de licltaç~o e Contratos. Outras 
lnl'ormaçóes poder3o s~ obti lo Fone/liu f0J0<96) 2101-
4235 / 4212. 

... 

• 
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@"DER J_l!_DICIÁRirD 

(f!fl?~.nal RegiÔn~~~ ) 
Des. Carmo Antônio de Souza 

I'ORT A RIA N "02bl2()()<l 

O I'RI'SIIlENTI" DO TRIOUI\:AL REGIONAl. ELEITOR.~L DO 
AMAI'Ã. no u~l c.Jas a1 rihui~tM:s leg;~is que lhe sOO conferidas pelo 
art. r6. XXXII. dtl Rcgink:nlo lu terno d..;!ita Corte, c lendt' em \'isla o 
c<>ntido no P.l\ n" 220. Classe IV. protncohatdn sob o n' .1R91n008. 
RIC~OI VE· 
Art. I" :\\•crhar nm il.COSL"tllomcntos funcionais da scn·idora LUCÊLIA 
C !INf lo\ MORAIS. Analislo Judiciário oo Quodro Pcmtaoocnlc deste 
Trihunal. o h:mpo d.: contrihoiç.;l<t prcsti\do, conforme ;abaixo 
esMt·i ficl\do: 

Pcrio&l 
tsl 

-·'r,~al Ereitos Fundant<.~l 
(dias) lo Ic~ol 

.1.141 dia-s+---+'==--1 Oan.:o da 
,\mnLótlla 

151121199 
7 • ou 8 anos. 
21107/2(.M"J 1 11\I.."SCS c Arlusenht 
6 7 doas doria c 

J-,.1!-m·"·-.,"""'"d,-, +- 2"-~,...:o"'7"'12'"'[J("'"J +-'-44-"9'-"d;.ias_o_u -1 disponibil 
f~tudo ~!o 6 a I ano. 2 idnde 
Dará 1~1 1 01200 nltS(S c 22 

7 dia.< 

""· 10). 
V, Lei ne 
8.1 121199 
o 

An ro 1 :.~iJ l'nnaria cn1111 crn \'iCOf' n3 data d.: sua publica4;àu. 
Art. 3" 1\obliqoc-sc c registre-se 
Gabio..:tc da l'rcsidt:ncia oo Tribuno! R~gionnl Elcilor.ol oo Amapá. 
con 22 <k janeiro <k 2009. .. 
IA oll<scmhorgodorCARMO ANTÓ·\IIU DE SOl:ZA 

I'ORTI\RIA J\:•02812 009 

O PRESIDENTE 1)0 TRI[l \,;NAL REGIONAl. F.I.EITORAL DO 
,\MI\Pt\, no uso dos ntribtoiçllcs lc~ats qu.: Ih<: sào oonrcridas polo 
Aot. I lo. XXXII. do Regimento lntcnoo desta Cone. c tcnducm vista o 
c.-nitln nu P.A n' 225. Classe IX, protoooli1.odo soh o n' 7170/2008, 
lttSOI.YI::. 
An. I' Dcso~nar os mvidnn:.< FF.RNANDO ANTÓ\110 FERREIRA 
UMA (titular!. Analista Judicoârin r OIOI.ENO CARDOSO UI:: 
SOl JS,\ (subst ituto). Têtnico Ju;diciâriu. como fi~a~ do ContmJO nfl 
0.312009. firin3<1o criit"<'e~oe 'r'ribu'nal c • Eo:ipr,.,ãA. S. CI\RQOSO · 
Mf:. I..'Uju ~jc;tn ~ 3~ rreitoçno de Séi'\'ÍÇOS de rn~nutcnção prcv~:::nli\'3 c 
cnrn:t i"·n dos cquipanu: nlns ..Je Áudio c Vidco c operação do sistema 
d~ sum do Tribunal Regional Eh:i tural tio .r\mapil. confom1c constante 
do Ttrmo de Rcful!n~! ia. dispoMo nu Anc·w 1. llo F.dilal do Prccao n° 
6W2008- TRFJAP. no rt\0113 do An. 67, da L<i n' 8.66tii9J I .ti de 
ltcitaÇ~.X.~ c Conlr:llos. 
An 2" Publique-se c rcgistrcwSC. 
Gahincte d.1 Prcsid~ncon oo l"rihunal Rc~ion:JI Elcitnral do Amopã. 
,,, 22 <k janeiro d< 200'l. 

11\i lk ;crnbar•aôorCI\RMOANTÔNIO OESOII7 A 

(Tribunal de Justiç~ do Es~~~ _ .,} 

Oes. Ago~~!IO Sllvério Junior 

TRIB UNA L. PLENO 

!!B.tc .. U.Ó.BlO ~·. 18612004 
Requisitante: J UÍZÓ DE DIREITO DA VARA ÚNICA 

DA COMARCA DE FERREIRA GOMES 
(Aç:1o de Execução n' 1.362/2001) 

Rcqoeretllc: JODECI FARIAS PEREIRA E OUTROS 
Advogndo: DEFENSORIA PÚBLICA 
Requerido: MUNICÍPIO DE CUTIAS DO AH.ACUARI 
Procumdores: CASSIUS CLAY LEMOS CARVALIIO E 
OUTROS 

DECISÃO 

"VIstos, etc. 

JOOECI FARIAS PEREIRA E OUTROS, quolificodn 
no requisitório, por ~ua advogada, requereu BLOQUEIO e 
SEQUESTRO, às fin3nças do Municípin de Cutias do 
Aroguari, do crédito " que se refere o presente precatório, no 
valor de RS 9.123,68 (No•e mil, cento e vinte e três re1Is e 
•essenta c oito centavos) fnv(lr dos credores e RS 908,79 
(Novecentos e oito reais e •etenta e nove centavos) favor do 
Defensoria Pública, lotaliando o valor de RS 10.032,S7 (De-t 
mil, trinta e dois rrais e cinqüenta e sete centavos) â 
ausência de pagamenlo. 

O requisitório foi deferido em I 5103/2005, detenninand<>
se o pagamcoto nos tennns do art. I 00, § I' ·A. da Cunsti tuiçllo 
Federal. 

Em 11/04/2005 foi comunicado o dclé:rimcnto do cródito 
às autoridades cuonpetenles. 

Intimado a prestar informações acerca do cumprimento da 
deci~o c da falta de pagamento, e reilt.'T""Jdo o pedido, o 
Municípiu devedor quedou-se inerte. 

Em parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça opinou 
pelo deferimento do bloqueio, uma vez que o ente devedor nio 
cumpre o mandaJn<!nto C'.onstitucional o qual encontra-se 
obrigado ·(art I 00 da CF). 

Ao retomarem esses aulos, com novo pedido de bloqueio, 
observo que nãO há como se deferir a medida. com ba.<e na 

(DIÁRIO OFICIAL) 

parte dispositivo que classificou o Crédito como de Na!Urcza 
Alimentar nos termos do an. 100. §J• -A da Constituição 
Fedem! qunndo o crédito correto seria de Pequeno valor nos 
tennos do art. I 00. ~ 3'. da Constituição Federal, c 3rt. R7, 11, 
do Ato das Dispnsiç<k< C<tnsti tucionais Trnnsitórins. 

R""salto que 3 epnca em que o requisitório foi deferido 
não podc:ria ser considerndo p3r.1 efeito de p3gamento como 
crédito de 1\atureza Alimentar, tomnnd<>-se corno base o valor 
do crédito individual de cada credor. 

Brevemente relatado, passo 1 fuad1meatar e a decidir. 

Trata-se de pedido de Bloqueio e Seqüestro de valores nas 
contas do Município de Cutias do Araguari, em virtude do 
falta de pagamento, cujo cródito fora deferido por esta Corte. 

Inicialmente, C"OftSialo a eXÍStencia de erro material na 
deci:~~io proferida às t1s. 50151, que deferiu a requisição para 
pagamento do cródito. É que tanto na liondamentação quanto 
na parte dispositÍ\'8 dn cródito fora enquadrado para 

I 
pagamento .:orno Na!Ure73 Alimentar, quando, na realidade é 
de Pequeno Valor. E.wlico: 

O Município de Culia.s do Aroguwi nãn possui lei 
instituidora do valor mínimo para Requisição de Pequeno 
Valor. 

Todavia. o valor do credito requisitado não ultmp:ossa o 
limite da nhrigação definida por meio do Dispositivo 
Constitucional. qual .eja, o art. 100, §:1'. dn CF e art. 87. do 
ADCT, para crédito de pequeno valor, u ~uc obriga o 
Município devedor a cumprir com o imediato pagamento do 
cródito. 

Pãg. 09 

Requisitante: J UiZO DE DIREITO DA 4' VARA CiVEL. E 
DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACA PÁ 
Requerente: EZEQUIEL DOS SANTOS ROCHA 
Advogado: PAULO ALBERTO DOS SANTOS 
Requerido: MUNICÍPIO DE MACAPÁ 
Procuradores: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 

E OUTROS 

DECISÁO 

"Vhtos, etc._ 
Trota-se de precatório extraído ~ autos do Ação de 

Cobrança em fase de Execução n' 454812005. ajuizada por 
EZEQUIEL DOS SANTOS ROCHA em desfavor do 
MUNICIPIO DE MACAPÁ, pelo qual o Juízo de Direito da 
4' Varn Civcl c de Fazenda Pública do Comarca de Macapá 
requisita o pagamento da importância de R$ 36.470,00 
(Trlnll e seis mil, quatrocentos e setenta reais) em favor da 
requerente. 

A requisição \'eio instruido com os documcntqs 
obrigatórios, juntados aos• autos, incluído o pt!.'"ecer favorável 
do Ministáio Público. 

Nesre grau, em parecer a Procuradnria de Justiça opinou 
pelo deferimento e pagamento do precatório. 

Brevemente relatado, passo a analisar e a decid ir • 

Observo que o requisitório · encontra-se formulado em 
obscrvlncia 3o disposto no art. 100 du Constituição Fodcral e 
art. 730 do Código de Processo Civil. Alem disso, foi 
instruido com os tr.c;lados obrigatórios previstos no parágrafo 
único do art. 532 do Regimento Interne> d""1a Corte, e art. 1', 
~ 1', da Instrução Nonnativu n'. 003103-TJAP. 

Por outro lado. considerando lnltar-se de execução de Ressalt~ que. ~ objeto do precató~o em questão ~i 
verba proveniente de pagrunento de salários 0 honorários . natu~ ohonenttcoa. v~ ~ue pmv~oenle _de cond~o e 
advocatícios, 0 crédito se cnquadm como na!Ur<Z! alimcnlicin. execuçao de ~ salanal onadunphda. Assom. n~ adslnto l 
a teor do disposto no an. 100. §I' A, do Consiicuiçào Fedt:ral, ordem cronologoca. <L:_ apn:sentaçao dos precatónos comu'!_S, 
mas a foiona de pagamento é im"eôiata nos tcnnos olo art. § 3' devendo te:' preferencoa na ord_em de pagamento ~ relaçao 
do mesmo diploma legal. · ans ~~aos, consoante precenua o art. I 00. §I A. da 

É cediço que os "'Tóditos de pequeno valor devem ser 
pugos de fnOTno imodíata, por forÇa do dispositivo 
constirucionalprevisto no art. 100,§ 3' , da CF. 

Significando que crédito dessa natureza não esta adstrito a 
ordem dos créditos de caráter alimentar, paralelo às verbas 
comuns' ou nrdináriai, eot>soante entendimento sedimentado 
pelo Suprci'no Tribunal Federal. 

Diante dis.<o, tomo-se forçoso f corNÇiio.p~n:cial da . 
d~iS;ã~ ,df, ~~A~/~ 1,, ~o ~~~~~~~ fltl'~civàç'ã~' é i\ tkohe 
d1sposit1\'l , a fim cJc definir.corrctantentc a tOnno de 
pagamento do crédito deferido. 

Ressalto, pnr oportuno, que os efeitos da aludida decisão, 
especialmente quanto à data de nprcsentaçào do credito 
( 11/04/2005) pt:rante a Fat~ndn Pública Municip.1!, 
permanecem inalterndos, estando o Município de Cutias do 
Araguari, cum debito vencido, desde o final do exerdcio de 
2007, nos leOTOOi do ·art. 100, §I' , da Constituição Federal. 

Pdo exposto, CORRIJO PARCIALMENTE a decisão de 
ns. SOIS I, cuja fundamcn~oo,:ão e pane dL<positiva quanto à 
foOTna de pagamento, passam a vigorar 001n a seguinte 
redação: 

"FUNDAME.'ITAÇÃO 

Ob,.,rvo que o requisitório encootra·sc fonnulndo con 
c.<treita obsavãncia ao di '"JlOSIO no art. 100 d• C'.onstituição 
Fedem! e art 730 do Código de Processo Civil, e foi instruído 
coon os traslados obrigatórios previstos no parágrafo uniro do 
art. 532 do Rc:gímcnto Interno desta Corte. e art. 1', § 1•, da 
Instrução Non:nativa n' 003/03· TJAP. 

Em relação à forrna de pagamento, o crMito se enquadr• 
como rcquisição.de pequetto valor, nos termos do art. I 00, §3', 
da CoRstituiçiio Federal c an. 87, 11, do Ato das Disposiçi\cs 
Constitucionais Transitórias. 

PARTE DISPOSil"IVA 

Pelo exposto, DEFIRO o pagamento requisitado ;i n 2. 

Comunique-se ao Excelentissimo Senhor Prefeito dn 
M unicfpio de Cutio.s do Araguari, bem eomo no Secretário 
Municipal de Finanças: pua que seja pro,idenciado n 
pagamento do valor requisitado, a ~uantia de RS 9. I 23,68 
(Nove mil, ceoto e vinte e tr& reoís • se«enta e oito 
centavos) favor dos credures e RS 908,79 (Novecentos e oito 
reais e setenll e nove centavos) favor da Defensoria Pública. 
totalizando o valor de RS 10.031,57 (De-. mil, trinta e d ois 
reais e elnqüenta e sele centavos), nos tc'mlos do art. I 00, 
§3', da Constituiçllo Federal. Advert indo que o 
descumprimento da ordem, pode ensejar,ettt tese, pode 
ensejar. constrição do• verbas públicas. 

Noticie-"" o Juízo requi•itante, para os fins do di<p<,Sio no 
artigo 535, copu4 do Regimento Interno deste Tribunal." 

Publique-se. 

Intime-se. 

Cumpra-se. 

Macapâ, 12 dejancim deloo<;l. 

(1) Desembarg1dor ACOST!NO SIL.V~RIO JUNIOR 
Presidente do TJAP" 

TRIBUNAL PLE NO 

PRECA TÓRIQ'N•. 96612008 

Constotuoção Federal. 

Em relação à fonna de pagamento, deverá ser processado 
na foOTna instituída pelo art. 100, §1 ' , da Constituição da 
República, apenas com. a observância da ordem cronológica 
própria. 

Pelo uposto, DEFIRO a requisição para pagrunento 
foOTnulada no oficio requisitório. 

Comuniqut>se ao Excelentissimo Senhor Prefeito do 
1'-itunicipio de Macap.i. bem como a9 Secrà6rio Municif!l de, . 
!finanças, para que seja providalciado' ' b'' pRgami:n1o' ila ' 
importáncia de RS 36.470,00 (Trinta e seis mil, 
qu1trocutos e setenta reais) em favor da credora 
EZEQU IEL DOS SANTOS ROCHA, nos temoos do art. 
100, § 1•, e~ I' A, da Consti"!ição Fedem!. 

Noticie-se o Juí7.o requisitante, parn os fi ns do disposto no 
artigo 535, capul, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publiquo-sc. 

Macapâ, 19de janeimde2009. 

(a) 0 tl"mbareador ACOSTINO SIL.VÉRIO JUNIOR 
Presid JAP." 

TRIBUNAL. PLENO 

PRECATÓRIO f'i• 967/2008 
Requisitante: J U(zo DE DIREITO DA 4' VARA CÍVEL E 
DE FAZF.NDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ 
Requerente: PAULO ALBERTO DOS SANTOS (EM 

CAUSA PRÓPRIA) 
Requerido: MUII'ICIPIO DE MACAPÁ 
Pnx:urodorcs: JOSÉ Bf.NRtQUE DE MENDONÇA DIAS 

E OUTROS 
DECISÃO 

"Vistos, etc. 

Trata-se de precatório de extraldn d• Ao,:ão de Execução 
tle Honorlorios dos autos n0045481200S. ajuizada por PAULO 
ALBERTO SA:'>!TOS em desfavm do MUNICIPIO DE 
:\1ACAPÁ, pelo ~ual o Juizo de Direito da 4' Vara Cível e de 
Fazenda Pública da Coonarco de Macapé requisi ta o 
pagamento <fu ionportáncia de R$ l.586, 76 (f ris mil, 
quinhentos e oitenta e seis ruis e setenta e seis centavos) 
ao requerente. · 

A requisição veio instruída com os documentns 
obrigatórios, incluído o parecer favor:ível do Ministério 
Público de I' Grau. 

Neste grau, eon parecer a Prucurodoria de Justiça opinou 
pelo deferimento do prccntório. ' 

Bre\·emente ~latido p~sso a aulisar e a decidir. 

O '"'l,uisitório cncçotra·se· funnulado em obsci"V'incia :i 
regra contoda n'o an . I 00 da Constituiçio Federal e an. 730 do 
Código de Processo Civil. Além ~iSio, veio instruido eotn os 
traSlados obrigmóno'; previstos 'n<! Poiní&ris.fo !mico do "Ut. 532 
do Regimento lnt~ "dcstll Coitc, c art. 1', § 1'," da Instrução 
Nonnativo n'003/03-TJAP. 

Ressalto que ô ohjetu· deste precatório pos.~ui nacureza 
alimentícia, vez que proveniente de pagamento de honorários 
advocatício~. Portanto, nlio adstrito à ordem cronológica de 
ap,.,..ntação dos precat()rios comun., devendo ter pref«ààcia 
no pagamento eon relação nos demais, obedecendo a ordem 
crnnnlógica especifica, consoante preceitua o art 100, 
primeira parte do caput, e§ I0A, da Çonstituiçio Federal. 

Em relação á formn de pagamento, deverá S<r processado 
na fonna instituída oelo art . 100.- ~ 1'. ~ Constituicãn {In 
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República. ~ cnm a nhocr\incia da nrdcm cronok'>gica 
ptÓ!)ril. 

Pele n,_to, Dt:f'IRO A requisiçlo 1*11 pep..,.,.to 
f0f111Uieda i n. 2. 

Coftlunique-sc 1<> F.x~c:lallissimo Sathor Prefeito do 
Município de M_,-. bem como 10 Semlirin Municipal de 
FinMçu, '*" que JCja ~iado o~ da 
impordncia de RS 3.516,76 (T ....... lflll .... t• e~ 
1 1111 n8ls e Mtlllta 1 Mls ce~~ta,..) crn favor .. , cralnr 
PAuLo ALBERTO SANTOS. -rcnnos do Ml 100. §I• c 
11• A, da C01111i1uiçio Federal. 

Noticie-se o Juízo A~qllititlate. pn o. lio. do ~ no 
.nipl 535. ~. do Rqimollu lnlcmu clcslc T""'-1. 

Publique-se. 

M.alp6. 16 de fevueiro de 2003. 

la) O...Mrpder AGOSTINO SILvtRIO JUNIOR 

Wlta .. ...._ ~ Oirc1nrda doTiiloMll'laM> 

TRIIUIUL PLENO 

PRECATÓRJ~ N" ._,.,_.. 
IIAlquiliiMie: JU ZO DE DIUrrO DA 1• VARA CIVtL l 

Dt: fAZENDA l'(JILJCA DA COMARCA 
D!SANT.y!A 

ltcquerntc: WAS SALVIAI'fO fARIAS IEM CAVSA 
PRÓPRIA) 

~: MUNICIPIO DE SANTANA 
Procur.dorcs: IOSt IIENIUQllt D! Mf.NOONÇA DIAS 

!0011l0i 

DtCISÃO 

•v....., etc. 

r,.. .. de .,-ório e>1tnldo c~o. ....,. de Açio de 
ExiCUÇJu de Honoririol rf. 1606112001, lljllizada P1ll' ELIAS 
SALVIANO FARIAS t111 dadavor do MUNiciPIO Dt: 
SANTANA, pelo qual o Jul7.nde Direitu da t• Vara Cfvcl c de 
FNIIIda Nblica da c- de s-... requisita o 
paaa!MIIIO da impotUncia de RS .... CStiMftl• reail) 
em f"""' do requerente. 

A n:quisiçin veio lnstJUida cn111 os ducumanos 
ubriprórios. jun~ 101 aulllll, incluldo o .,.-ecu favorável. 
do MiniSiério Público de r• Grlu. 1 

Ncocc arau, a ProcurMoria de Ju.riça opinou pelo 
dcfcrimcnlo do precatório. 

Brevtnlftlt rei-...,.... a uallaar e 1 deddlr. 
Obstrvn que o l"fllUisitório cncootra...., formulado em 

estreita observftncia ao di!lpOIIO no .r. I 00 da Constituiçio 
Fcdc:nl e an. 730 do Côdiao de Procc., Civil, c foi insrnaldo 
com os II'IISiados obrigatórios prcviiiOc no peripfo único do 
Ml 532 do Regimento Interno delta Corte, c art. r•, § 1•, da 
ln11NÇio Nonnlliva n•. 003/03-TJAP. 

Ressalto que o objeto do prec:akírio an quellio possui 
altllreu altmnticla, vez que proyçnienle de execuÇio dt 
honoririos advocatlciO!I inadimplidos. Ponanto. nio adstrilo à 
nrdcm cronológica de apracntaçlo dn5 pru81órius comuns, 
devendo ter preferência na ordem de peaamcnln em rdaçlo 
IKlS demais. 

Em rolaçlo i fàrma de pagamento, deverá ser processado 
na forma institulda pelo llt. I 00, 11•, da Conslirviçio da 
República, ape~as com a observinci.a da ordem cronológica 
pnípria 

Pdo tlpoÃO, preenchidas ro.W as fonnnlidadcs legai~. 
DEFIRO o pepmenlo requisitado no Oficio Requisitório. 

Comunique-se ao Excelcnríuimo Senhor Prefeito do 
Município de Sunllna, bem como 10 SccmMin de Finanças, 
p1t11 que, ao tcrnpn c modo dcvidot, seja providc:nc:iado o 
pa&IIMtlto da importáncia de RS 600,08 ISeilaat• reais), 
em favor do credor ELIAS SALVIANO FARIAS, nns 
termos do an. I 00, § t• e § 1• A, da Cnnslituiçio Fedcnl. 

Nocicic-IC o Jufzo requisitante, param fins do disposto no 
anigo 535, c.put, do Rcgimenlo Interno deste: Tribunal. 

Publiquo-sc. 

Macapá. 19 de j..,eiro de 2009. 

(a) Dts. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Vice-Presidente do TJAP, no c~ercfc io da rre.1idCncia" 

TRIBUNAL PLENO 

rRt:CATÓBIO N• 974{l001 
Requisitante: Juizo DE DIREITO DA 1• VARA CÍVEL 

F. DE fAUNDA PÚBLIC'" DA 
COMARCA DE MACAPÁ 

Requerente: VICENTE MANOEL PEREIRA COMES 
(EM CAUSA PRÓPRIA) 

Requerido: ESTADO DO AMAPÁ 
Procuradores: ANA CtLIA DOHO MARTINS E OUTROS 

DECIS ÃO 

'VIste~~, de. 

Tnota-se de prec:llório de Açio de Exa:uçio de 
Honcririos cxrnoído dos autol n" 3565/1997, ajui>ada por 
VICENTE MANOEL PFJlEIRA COMES an desfmlr do 
ESTAD9 DO AMAPÁ, pelo qual n Julm de Direito da r• 

(DIÁRIO OFICIALJ 

Van Cfvcl e de Fazawla Pública ~ Comarca de Macapá 
requi&ira o ~ da imponinci1 de RS 5.A70,55 (Ciace 
11111, qooaerocar• e ldcata naJa e dllqinlt• e d
cntavft) ao requcra~re. 

A requilliçio veio inllnlíu com 01 doc:umeftros 
obriplórios. incluldo o percccr favodyeJ do MiniSiério 
Público de r• <i,... 

Ncstc JIW, em pweccr 1 Procundoria de Jlllliça opinou 
pelo dtfemr-to do precalório. 

an-.te,....,....a...u..reaMW!r. 
O requililório CICMII'I•oe formulado an ot-vtnào i 

rqn contidl no art. 100 da Co.srituielo Fedcnl c art. 730 do 
Códi&o de l'rncml> Civil. Além disllo, wio ii\IIIVIdo com o. 
11111lados obripróriol prcvillos no .....,.,.o único do an. 532 
do Reaimenrolnrcmo dali c-. e ... r•. t r•. da IIIIINÇio 
Nnnnativalf003103-TJAP. 

Ressaho que o objao dale precalórlo ponui -
alima~tk:ia. \ICZ que prownicnlc de papmcnto de hollcririos 
adwcariciol. Port8nt0. n1o adllriro • onlaa tt-aóPea de 
..,acnlllçio dos ~ cnm-, dcvado ter prácrlllcí8 
no paaaiMIItO an rdaçlo - dlnais. -ec pnuitua o 
Ml 100. primcino parte dto uptll , e tr• ·A, a Constilltiçio 
FedcnL 

Em rclaçio • bnla de .,....:nto. dc.en IICI' ...,_..., 

na forma illllituida pelo art. 100, 11•, da COftltituielo da 
República, apenas com I nhocMncia ela anlan aonolóJica 
própril. 

Pele npolle, bi:FIRO a requi1için ..,_ .,..._..., 
f-Iliada • fi. 2. 

Comlllliquc-!IC 10 Exccllnlltlimo Senhor ao-n.dor do 
E•ado do Amlfl' bem camo 10 Secredrio de P~ 
Oiçamcnln c T~. ..,_ qoc Mija ...,vidcnc_., o 
~ da impordnc:ia de RS 5.A7I.55 ccr.c. ...., 
... at-r. e_...... N1lll • ....... edllce-) 
an r- do crodor VICtN'tt MANOEL PlaEIRA 
GOMES. nos~ do Ml 100, tr• e tJ•A, da Constituõçlo 
Federal. 

Noticie-te o JuizD requisilanre. pn o. fio. do disposto no 
artigo 53S, c.prtt, do Rqimalro lnrano date Tribuul. 

Publique-se. 

MICaJ)i. 13 de fevereiro de 2009. 

(a) DnttabarJINr AGOSTINO SIL VtRIO JUNIOR 

Wl ltda *
, doTJAP.~ 

Oi~ da Sccrd Tribunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

fHCAIÓRI~ N•. '-1~ 
Requisitante: JU Zo DE DIREITO DA J• VARA ciVEL E 

Dt FAZI:NDA PÚBI.ICA DA COMARCA DE -
MACA PÁ 

Requercnrc: SÔNIA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS 
LEITÃO 

Advogado: ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA E SILVA 
Requerido: MUNICIPIO Dt: MACAPÁ 
Proc:uradore.'l: JOSt HENRIQUE Dt: MENDONÇA DIAS 

E OUTROS 

DECISÃO 

MVIslos, tlc... 

Trata-se de precatório extraído dos autos da Ação de 
Cobrança em fa.<e de Excclll*l •• 673012002, ajuizada por 
SÓNIA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS LEITÃO em 
dcsfavor do MUNICIPIO DE MACAPÁ. pelo qual o luízn 
de Direito da 3• Vara ClyeJ c de F&zcrlda Pública da eom.c. 
de Macapá rcquisill o pqamento da impordncia de RS 
11~3,35 (vtat. t dois ma, ollomMol e qure~~r. trâ rnla 
t trinta e claeo cear.v01) em favor da requcrcnlc. 

A rcquisiçio veio inotruldl com os documernos 
obrigatórios, juntados aos autnJ, inclui& o parecer favorável 
do Mini•&io Público. 

Ncste p.u, em pweccr 1 Procuradoria de Jusriçl opi0011 
pelo dcfcrimcnro c pagamento do procaulrio. 

Brev.-nte relatado, piao 1 111llsar e a dtddlr. 

Observo que o requisitório mcontn-IC IO!mulado em 
obscrv&nci1 ao di'IJOSio no art. I 00 da Cnn:uituíçio Federal c 
an. 730 do Códiao de f'rOCCSIU Civil. Alàn di~'~<~. foi 
instru!dn cnm os tnlolados obriaalérios previSI"" no perigrafo 
único do llt. S32 do Regimento lmemo desta Corte, e on. 1•, 
§ r•, da lnAirllçio Normativa n•. 003103-TJAP. 

RCll-~ho que o objeto do prcc1tório em questio possui 
nalurcza alimentícia, vez que proYCnientc de oondmaçio c 
cxcc:uçlo de verba salarial inadimplida. Assim, nio adstrito ,; 
ordem cronológica de aprcscntaçio dM ...-órios comuns. 
devendo ter prcfcràlc:ia na ordem de papmcnto em rclaçio 
lOS demais, ODniOIII'IIC prcc:eitlll O lrt. 100, §I• A, da 
Consrituiçin Federal. 

Em rchoçio A forma de p~~unmtn, de-' ser proccaado 
na forma instituída pelo art. 100, § r•. da Cnruuiruiçio da 
Repõblica, apenu com a ob.crvlllcia da ordem cronolósica 
pt6pria. 

Ptlo exposto, DEFIRO a requiAiçio para papmcnto 
fonnu lada no oficio requi~~ório. 

éredono SONIA MARIA ARAOJO DOS SANTOS 
LEITÃO, nos tcnnos do an. 100, §1•, e §I• A, c!a 
CM!IIituiçln Federal. 

Nocicie-se o Jui:r.o requisitante, Jllrl os fins do disposto no 
artiao 535. t.,ut, do Regimento Interno dare Tribw>at. 

rubliquo-sc. 

Macapi. 13 de janeiro de 2008. 

(a) o-..raNor ACOSTINO SILVtRIO JliNIOR 

...:.:~ 
TRIIV:"'AL PLENO 

rBECA'IÔRJ~ N•. ?7..§1Dtl 
Rcquis"-te: JV Zo DE DIREITO DA J• V ARA ClvEL E . 
DE FAUHDA l'(JaLICA DA COMARCA DE MACA PÁ 
R<qiNI'altc: MERCI:DIS LIMA DA SII.VA 
Advopdo: ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA E SILVA 
Rcqoeido: MUNJdP10 DI!: MACA PÁ 
PI"'CCIrrdnru: JOSt HE!IollJQUE DE PttF.!'IIDONÇA DIAS 

EOtrrROS 

DECJS,\0 
wvlatoa, ett ... 
Trata-se de pn:atórin extnldo doa aurns da Açlo de 

Cobrança em fuc de E•..:~ n• 673012002, ajuiladlo pnr 
MERC!DIS LIMA DA SILVA a11 dcafa- do 
PtiUNICIPIO DE MACA PÁ, pelo qual o lul:ro de Direilo da 
3" Vm Cível c de F&'I.Cfttla Plibliea da Coman:a de Moapá 
rcquiJitl n P~Pmaoto da impordncioo de RS 13.165,46 (Trur 
•11. -ta e dloco ,.,. e cp~aneta t Mls cata.-) em 
favur da requtt'CIIte. 

A teqtrisiçloo veio instnoida """" os documentOS 
obrigatórios. jUIIIIIdns 101 -. incf•ldo o parecer fnujveJ 
do Minilláio Pliblico. 

Nafe Jf1MI, Clll 'ponx.:r a Prucundori1 de )US1ÍÇI opinnu 
pcln defllrimenlo c pagam~"nlo cló premiMo. 

B,.......e rtlltaclo, ..-a....,., e a dedcllr. 

Observo que o ,.;~tório encontl'tl-le fonnu""" em 
nbscrvincia ao disposto, no 11t. I 00 ... Consrituiçio Feclcnal c 
trt, 730 dn C'.ódigo de Pmcesso Ciyil. Além di,.,, foi instntído 
com 9S .,...., 9briP,Iiorios previstos ~ peripfo únicu do 
11t. 532 do Rqimenlo Interno des&a Corte, c art. r•, §1". da 
lnstnlçio N~v.a lf. 003/03-TJ~P . 

RCU~Ito que o ubjclo do prccatório em questão po.ui 
mo!UTC7.a olimcntiQa, .a que proveniente de ooncknaçlo e 
exccuçlo de verba salarial inadimplida. Msim, nlo adstrito i 
ordem cronolóaica de: ~taçio doa precatórios comun._ 
devendo ter prefcrénci• na ordem de p~~amcnlo em rc1aç1o 
aos demais, con-..rc preceitua o art. I 00, § 1• A. da 
Conllituiçio Fcdcral. 

Em rdiiÇOio.à fomia de papmc:n!n, dcvcril ,.... processado 
na rorma inSiituída pelo art. 100, § r•. da Cnmt~uiç;io da 
República, apcnM com a ohsmltncia da ordem cronolósia 
pnirtia. 

Pelo expa~to, DEFIRO a requisição pom pagamento 
fnrmulada no nfocio requisitório. 

Comunique-se 10 Excclcntí•Jimo Senhor Prefeito do 
Municípin de Macapá, bem como ao Sccrc:t6rin Municipal de 
Finanças, pano que oc:ja providencíado o pagamento da 
illlpUI1Wic:ia de RS 13.065,46 (Trcae mil, -••• c daeo 
reais e · qu,..ta e seis <ellfaN) crn f1vnr da credora 
MERCEDES LIMA DA SILVA, nos- do art. 100, §1". 
e§ t• A. da Constirviçio Fcdc:nl. 

Noticie-se o Juizo rcquisitancC, !'1"1 os Iins do disposto no 
artian 535, Cttpfll, do Regimento Interno dc51i: Tribunal. 

Publique-se. 

Macapé, 15 de janeiro de 2009. 

la) Desemb•raador AGOSTINO SILvtRIO JUNIOR 
Presidcncc: do TJAP." 

hMita~ ..... 
Diretor da ~do Tribunal Pleno 

TRIIHJNAL PLENO 

PRfiCATÓIU~ N". 97m001 
Rcquisir.ntc: Jll ZO DE DIREITO DA J• VARA CIVEL E 
DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACA PÁ 
Requerente: ADtMIR MENDONÇA GOlS E OUTROS 
Advusado: ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA E SILVA
Requerido: MUNtciPIO DE MACAPÁ 
Procuradores: JOSt HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 

E OUTROS 
DECISÃO 
MVIIIOI, de .•. 

Trata-se de pnoc.olório atraidn doi autos da Açlo de 
Cnbrança em fuc de Exccuçio n• 673012002, ajuillda por 
ADtMIR MENDONÇA GOlS em dcsfavor do 
MUNICfPIO DE MACAPÁ, pelo qual n Juiro de Direito da 
3• Vn Cível c de Fazenda PUbliça da ComiiU de M~ 
requisita o pepmento da impon1ncie de RS Ja.5Jl,l7 
(Dezoito •li. q•lalleato. e out mia e vtrm •te·c:aotav•) 
em favor do rcquermrc. 

Coftlunlquo-se ao Exlldmtlssimo Senhor Prc(cito do 
Município de Macap6. bem como ao Secreürio Municipal de 
Finuças, per11 que ocja providenciado o papmenlo da 
impor1inc:ia de RS 11.143,35 (VI are e doia .U, oltocttlto. -e 
ouarnta ,,.. reais e trt•ta ~ daco <eMa ... ) em fawr da 

A rcquisiçlo veio ÍIIIINlda com 01 documentos 
nhriprórios, jun~ 80!1 ... ~~~, inclllldo o parecer favorivcl 

_dQ. M inislbio Público. 
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Neste grnu, em plm«r a Proc>Jradoria ck Justiça opinou 
pelo ckfcrimcmo c pagamento do procatório. 

Breve-ntt ~'•"da, passo a anali1ar ta dec:ldlr. 

Obsc:r.'O que o ""'ui.sitório eneontra-oc formulado em 
observância ao disposto no art. 100 da Constituiçio Federal e 
art. 730 do Código ck Pruccsso Chi l. Alón di~<o. foi instruido 
com o.~ tra.<lados obrig:11órios previstos no parágrafo único do 
ort. 532 do Regimento lnlano desta Corte, e .-t. 1", §I•, dn 
lnsuuçio Normativa n•. 003/03-TJAP. 

Ressaho que o objeto do prcc:atório an qucstilo pos6ui 
nalure:r.a ulimentfeia, vez que proveniente de cundenação c 
execução de verba salarial inadimplida. A~< im, nio adstrito à 
ordem cronológica de aprcsentaçio dos precatório!< comuns, 
de-.·cndo ter preferência na ordem de pagamento em rclaçi<> 
aos demais, con.<ounte preceitua o art. I 00, § 1• A. da 
Constituiçilo federal. 

Em relação ~ forrn~ de pagamento. devcri ser processado 
na forma irwituida po:lo Hr1. 100, §1•. da Constituiçio da 
Repliblica. apenas oom a observ.incia da ordem cronolóaica 
pnipria 

Ptlo tspclllo, DEFIRO a requisição p1111 pagamento 
formulada no ofocio ~a~ui•itnno. 

Cnmunlque-st ou Excelenllssimo Senhor l'n:feito do 
Munic(pio de Maçap6. bmt c0100 ao Sccrelãrio Municipal de 
Finanças, Jma que :oeja providenciado o ptopmento da 
importincia de RS JUIJ,%1 (O.ulto 11111, q11ioabtatM f 

•OIIU reais e villtt - CftlaVM) em favor do atdor 
ADEMIR MENDONÇA COIS. nos termos do art. 100, §1". 
e§ 1• A, da CllMlitoição Federal. 

~orici\0-sc o Juizo requisitante, ,.,.. os fms do disposlo no 
ur1igo 535, cqt~t, do Regimento lnt<:mO deste Tribunal. 

Publiquc.se. 

MacapA, I 5 de janeiro de 2009. 

(a) Otstmllorpdor~ACOSTINO 11;ytRJO JUNIOR 

JIIH lta- Roc:lle 
Oin:tor da bunal Pleno 

TRIBUN .4L PLENO 

PRECAIÓRI9 N•. 978/2008 . 
Requi•itante: JUIZO DF. DtREITO DA J• VARA CIVEL,E 
DE FAZENDA PÚBLICA D~ COMARCA DE MACAPA 
Rcquerentt: RAIMUNDA DEUZARINA DE SOUZA 

PANTOJA 
Advogado: ANTÔNIO FERNANDO DA SI LV A E SILVA 
Requerido: MUNICIPJO DE MACAPÁ 
Prucuradom: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 

E OUTROS 

DECISÃO 

"VIstos, etc. .. 

Trota-~ de precutório extraído dos autos da Açilo de 
Cobrança CID f•se de Execução n• 6 73012002, ajuizada por 
RAIMUNDA DEUZARINA DE SOUZA PANTOJA em 
dcsfavor do MUNICiPIO DE MACAPÁ, pelo qual o Juizo 
de Direito da 3' Vura Civel e de Fozenda Publica da Comarca 
ck Macapá requisita o ptogamento da imporúncia de: RS 
14.2M,94 (Quatorze mil, dueatos e oltnla reais e nova~ta 
e quatro centavos) t:tD f•vor d• ""!Um:tllc. 

A requisição •·cio inslnlida com o' documentos 
obrigatórios. juntados aos autos. incluído o paroc:a- favorável 
do Ministério Público. 

Neste grau, em parecer a Procuradoria de Justiça opinou 
pelo deferimento e pagamento do precatório. 

Bre•·emrate relalada, pa110 a anallur e a decidir. 

Observo que o requisitório encontl11-se fonnulado em 
observância ao disposto no art. 100 da Constituição Federal e 
an. 730 do Código de Prucésso Civil. Além disso, foi instruido 
com os traslados obrigatórios previstos no parágrafo único do 
an. 532 do Regimento lntcmo d""ta Corte, c art. 1", §I', da 
lnslnlção Nonnativa n•. 003/03-TJAP. 

Re:;salto que o objeto do precatório em questão possui 
naturea alimcnticia, vez que proveniente de e>ondcnaçio c 
cxccuçio ck verba salarial inadimplida. AS>iim, nilo adstrito à 
ordem cronológica de ap~Uentaçio dos precatórios comuns, 
devendo ter preferência na ordem ck pagamento em n:laçln 
aos dctTUlis, consoante preceitua o art. 100, 11• A, da 
Constituiçilo Federal. 

Em relação à fmna de pagamento, deverá ser processado 
no forma institulda pelo art. 100, § \', da Constituição da 
República. apenas com a obse<vi ncia da ordem cronológico 
própria. 

Pelo c•posto, DEFIRO a requisição para pagamento 
fonnulada no oficio requisitório. 

Comunique-se ao Excelcntissimo Senhor Prefeito do 
Município de Macapá, bem corno ao Sccrt:tirio Municipal de 
Finanças, pnro que seja provida1çiado o pagamento da 
import!incia de RS 14.210,94 (Quatoru mil, duuntos e 
olttnla reais e novrata t quatro ceatavas) em fnvor da 
credora RAIMUNDA DEUZARINA DE SOUZA 
PANTOJA, nos lermO! do nrt. 100. §1•, e §I" A. da 
Constituição Federa~ 

(OIÂRIO OFICIAL) 

Noticie-se o Juizo requisitanle, pa111 os fins do disposto no 
ar1igo 535, Cllplll, do Regimento lntomo deste Tribunal. 

Publique-se. 

Macapá. 15 de: janeiro de 2009. 

(a) Dacmbarpdor ACOSTINO SILVÉRIO JUNIOR 
P'""i te TJAP." 

TRIIUNAL PLENO 

PRICATÓRI~ N• c mattl 
Rcqui!litante: JI.J Zo DE DIREITO DA ~ V ARA clVEL E 
DE FAZI:NDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ . 
Rcqumnte: Âl'fCUA MARIA MtRdS 
Advoaado: ANTÓI'IJO FERNANDO DA SILVA E SILVA 
Requerido: MUI'IICiPIO DE MACAPÁ 
Procurado- JOSt HENRiQUE DE MENDONÇA DIAS 

F.ÔUTROS 

DECISÃO 

"VIItoa, etc... 
Trata-se de precatório cxlrafdo dos autos dtt Açio de 
ç~ an l'ue de EliCCuçio n• 673012002, 1juizada por 
ÂNGELA MÁRIA MEICts em daravor do MUNICiPJO 
DE MACAPÁ, pelo qual o Juizo de Direito da 3" Vara CiYel 
c de Fazenda P6blic:a do Comarca de Maaopú mjuisitl o 
pagamento da imponànci• de RS 7.l70,2' (Stlt mil, 
*••toe e lldnta rnllt vl•e c Mia etllflvot) em fuvor da 
requcrcn~e. 

A requisição veio insmrida com "' documentos 
obripõrios, juntados aos autos, incluldo o parecer favorável 
do Ministério Púhlico. 

Nc:.ote grau. an parecer a i>tôandoria de Ju.otiça opinou 
pelo deferimento e papmmto do precatório. 

lrevt~~~tt~tf relatado, passo 1 analisar ~ a decidir. 

Obsc:r\-o que o mjUÍiitório encontra-se IMnulado em 
oblavtncia ao di:!posto 110 art. 100 da Constituiçio Federal e 
art. 730 do Código de Processo Civil. Alón diMO, foi 
instruido com os ltalliodos obriptórios previstos no parágrafo 
único do an. S32 do Regimenro lntcmo c!esta Cone, e art. 1', 
fi•, da Instrução Nomwivs n•. 003J03-TJAP. 

Rcssaho que o objeto do pr=tório em questão po$5111 
natureza alimentici•. vez que proveniente de condmaç:ão c 
execuçio de verba salarial inadimplida. Assim, nio ad.<tri to à 
orckm cronológica de apresentação dos rrccntórios comuns, 
devendo m- prefcrenci• na ordem de paaamento em relação 
aos demai._ consoante preceitua o art. 100, §I• A, da 
Constituição Federal. 

Em relaçio â fonm de pagumento, deverá ,.... processado 
na forma institulda pelo an. I 00, § r•, da Constituição dn 
República, apenlll com a ob5CrWncia da ordem cronolcíg ita 
própria. 

Ptlo etposto, DEFIRO a rcquisiçio para pagamento 
formulada no oficio requisitório. 

Comuniqu\0-sc ao Exeelentissimo Senhor Prefeito do 
Município de Macapá, bem como ao Secret6rio Municipal de 
Finanças, para que ~ja provi<lcncindo o pagamento da 
impor13ncia de RS 7.270,16 (Sett mil, duzentos _e setenta 
rtalt e vlate e seis ctlitavos) em favor da crcdon ANGELA 
MARIA MERCtS, nos tmnos do ar1. 100. §1' , c ~~· A, da 
Con5tituição Federal. 

Noticie-se n Jui>O ~a~uisitaote, para os fin• do dispo«to no 
artigo 535, ~11p111, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publiquo-sc. 

MRt DJl'Í, 13 de janeiro de 2009. 

(a) I>Hcnobar&ador AGOSTINO SILVÉRIO J UNIOR 
Presiucnte d IJAP." 

TRIBUNAL PLENO 

fRECAIÓRI~ N~ 1180~~ 
Requisitante: JU Zo DE DIREITO DA J• VARA CiVEL E 
DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ 
Requerente: KÁ TIA CILEII'E MONTEIRO V lEGAS -
Advogado: ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA E SILVA 
Requerido: MUNICÍPIO DE MACAPÁ 
Procuradores: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 

E OUTROS 

DECISÃO 

"VIstos, fie-
Trata-se de pm;atório extmido dos auto• da Açio de 

Cobrança em fa.<e de f.J<ecuçoo n• 673012002, aju izada por 
KÁTIA CILENE MONTEIRO VIECAS em destavor do 
MUNICfPIO DE MACAPÁ, pelo qual o Juizo de Direito da 
3' Vara Clvel e de f82lCrlda Pública da Comarca de Mocapá 
~a~uisita o pagamento da importância de RS 15.070,116 
(Qulnu noll, tttcnla reais t oltcata f ttlt <eolavos) em 
favor da ""!Utn:nte. 

A requisição veio instrulda com os documcntM 
obriaatórios, juntado.< ao~ aulos, incluldo o parecer fn vonlvcl 
do Ministúio Público. 

NeN.e grau, an parecer a Proamldoria de: Justiça opinou 
pelo dcfJi mcnto e pagamento do pm:atório. 

Breveraentf rtlatàdo. JIUio 1 ••allur f 1 decidir. 
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Observo que o ~a~ ui•i tório encontra-se formuladn em 
observ!ncia ao di"PP5tO no art. 100 da Constituição Federal e 
an. 730 do Código de Processo Civil. Além di~®. foi 
instruido com os tra.olados obrigatórios previsto. no perágn~fo 
único do 1rt. 532 do Regirnento Interno dala Corte, c an. t•, 
§ 1", da ln•1nlçào Normativa n•. 003/03-TJAP. 

Ressalto que o objeto do precatório em questão possui 
n.tureza alimentícia. vc:L quc: prova~ienle de: condcnaçiio e 
execuçio de vem. 1111larial inadimplida. Assim, nio adstrito à 
ordem ~TOnológica ck IJ>f<':'tntlçio dos JI'CCIIÓrios comuns, 
devendo ter prefcrtncia na ordan de papmcnto em relaçio 
aos demais, consoante preceitua o art. 100, §I' A, da 
Conslituiç;io Federal. 

Em rdaçio A forma de papmcnto, devCTá ..,- processado 
na formt1 instituída pelo an. 100, t 1•, da Constituição da 
República, tpa~U com a oboervància da ordem cronokígic:a 
própria. 

Pelo uposto, DEfiRO a requisição para pagammlo 
formulada no oficio requisitório. 

Comunique-se ao Excdc:ntissimo Senhor Prefeiro do 
Município de MICIIJIÓ, bem çorno ao S=ctirio Municipal de 
Fina._, para que !!Cja proYidenciado o popnento .., 
imporrlncia de RS J5.t71,16 (Q•hlze .... lldftlfl rt;ü e 
olúllia f ltla ctlllavos) .em favur da ~ KATIA 
CILENE MONTEIRO VltGAS, nn< termos do art. 100, 
§1•, e §I• A. da Conslitulção Federal. 

Norieio-se o Jul:t.n requisitante, para 01 fins do disposto no 
artiso S35. uplll, do Regimenln lnlerno deslt TribUnal. 

Puhliqu\0-se. 

Mocapi. 13 de janeiro de: 2009. 

(a) DeMIIIbarclldcw AGOSTINO SILVtRJO JUNIOR 
Preaiclcnte TJAP .~ 

Joá lla~íiill~ré. 
Diretor da 

TRIBUNAL PLENO 

PBECATÓRI~ N•. 911/2091 
Requisitante; JU Zo DE DIREITO DA J• V ARA CIVEL E 
DE FAZENDA PÜBUCA DA COMARCA DE MACAPÁ 
Requerente; ELOIANA AMORIM LEAL -
Advogado: ANTÓNIO Ft:RNANDO DA SILVA E SI LV A 
Requerido: MUNICIPIO DE MACAPÁ 
Procuradores: JOSt IJENRJQUE DE MENDONÇA DIAS 

E OUTROS 
DECISÃO 

"Vlrtoa, de ... 

Trata-se de precatório Clltraldo dos aUios da Açio de 
Cobnnça an fa.~ ck Exccuçio n• 673012002, ajuizada por 
ELOIANA MtORIM LEAL CID dcsfavor do MUNICIPIO 
DE MACAPÁ, pelo qual o Juizo de Direito da 3• Vara CIYel c 
de Fv .enda Pública da Comarca de Macapã ""!Uisita o 
pagamento da importâncill de RS 6.98t,OI(Stit aill, 
DO\'tc:ta(OI t oitenta t um rtalt e um Cttltavo) an ravor da 
~a~ucn:nte. 

A requisição veio instruída com o~ documentos 
obrigatórios, juntados aos autos, incluldo o partx:er favoróvcl 
do Mini.rério Público. 

Neste grou, em parecer n Procuradoria de Justiça opinou 
pelo deferimento e pagamento do precatório. 

Brevtmrnte rrlalado, pasMa anali1ar e 1 dtc:ldlr. 

Observo que o requisitório encontra-se formulado em 
obstrv!ncia ao disposto no art. 100 da Constituição Federal e 
art. 730 do Código de Processo Civil. Alón disso, foi instruido 
com os traslados obrigatórios previstos no parágntfo único do 
an. S32 do Regimcoto Interno desta Cone, c art. 1' , tr•, da 
Instrução Normativa n•. 003/03-TJAP. 

Ressalto que o obje1o do precatório em que.1ão possui 
natureza al imentlcia, Vc:L que proveniente de oondenaçào e 
Cllecução de verba salarial inadimplida. Assim, nio adstrito à 
ordem cronológica de apresentação dos ~órios comuns, 
devendo ter preferênt:i• na ordan de (II&IIIDdlto em relação 
aos demais, mn~nte preceitua o art. 100, §J• A, da 
Constituiçilo Federal. 

Em relação li forma de pagamento, devc:rá ser proce.sado 
na forma instituída pelo art. I 00, § r•. da Constituição da 
Reptlblica, apcnu com a obserVllncia da ordem cronológica 
prúprin. 

Pelo uposto, DEFIRO a requisiçio para pagamento 
fonnulada no oficio requisitório. 

Comunique-se ao Excelentlssimo Senhor !'refeito do 
Município de MacapA, bem como ao Secretário Municipal de 
Finanças, paro que seja providenciado o pagamento da 
impor1lncia de RS 6.98l,OI(Sfls mil, novecentos t olltDta f 
um ruis e um ceotno) em filvor da cn:dora ELOIANA 
AMORIM LEAL, nos tennos do art. 100, 11•. e §I" A. da 
Constilllição Federal. 

Noticie·se o Juizo requisitante, para os fins do disposto no 
anigo S3S, c•plll, do Regimento In temo deste Tribunal. 

Publiquersc. 

Mur·epã, I 3 de janeiro de 2009. 

(a) Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR 
Pn"i TJAP." 



Maca á 29.01.2009 

TRIBUNAL PLENO 

PRECATÓRIO N' .. 900001 
RequisitBnte: JUIZO DE DIREITO DA 3' VARA CIVEL E 
DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACA PÁ 
Requerente: SANDRA SUEL.Y DO VALE PEREIRA 
Advogado: ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA E SILVA 
Requerido: MUNICfPIO DE MACAPÁ 
PmcurJdores: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 

E OUTROS 

DE C I SÃO 

"Vistos, etc ... 
Trata-se de precatório extraído dos autos da Ação de 

Cobrança em fase de Execução n' 673012002, ajuizada por 
SANDRA SUELY DO VALE PEREIRA ern desfavor do 
1\tUNiciPIO DE MACA PÁ, pelo qual o Juizo de Direito da 
3' Vara Cfvel e de Fazenda Publ ica da Comarca de Macapâ 
requisita o pagamento da imponância de R$ 11 .126,00 (Onze 
mil • unto e vinte e seis rais) em favor da requerente. 

A requisição veio inSII'Uida corn os documentos 
obrigatórios. juntados aos autns, inclufdo o pa=er favorável 
do Ministério Públiw. 

Neste grau, em pamcer a Procuradoria de Justiça opinou 
pelo deferimento e pagamento do pn:catório. 

Brevemente relatado, puso a analisar e a dKidir. 

Observo que o requisitório encontn-sc formulado em 
obscrv-Jncia ao disposto no an. I 00 da Constituição Federal e 
an. 730 do Código de Pmces.'io Civil. All!m disso, foi instruido 
com os tnsslados obrigatórios previstos no parágrafo únioo do 
an. 532 do Regimento Interno desta Cone. c art. 1•. § 1', da 
Instrução ~ormativa n'. 003/03-TJAP. 

Ressalto que o obje1o do precatório em questão possui 
natureza ai imcnticia, vez que proveniente de oondenaç.'io e 
execução de verila salarial inadimplida. Assim, não adstrito à 
ordem cronológica de apresentação dos precatórios comuns. 
devendo ter preferência na ordem de l"'lí•m""to em relaç.'io 
aus demais, consoante prc«itua o an. I 00, § 1• A. da 
Constituição Faleral. 

Em relação à forma de pagamento, deverá ser processado 
na forma instituída pelo an. I 00, § 1', da Constituição da 
República, apenas com a observância da ordem cronológica 
própria. 

Ptlo ttposto, DEFIRO. n n:quisiçio paro pagamento 
formulada no oficio requ i~i tório. 

Comunique-se ao Excelentissimo Senhor Prefeito do 
Município de Macapá. bem como ao Secretário Municipal de 
Finança.<, para que seja providencivdo o pagamento da 
importância de RS 11.116,00 (Onu D'il ectDto e vinte t seis 
reais) em favor da credora SANDRA SUELY DO VALE 
PEREIRA, nos tcm1os do an. I 00. § 1' . e §I ' A, da 
C.onstit:uição Federal. 

Nnricic-SI' n Jui7.o requisitante, para os fins do disposto no 
artigo 535, c11pu1, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Macapá, 13 de janeiro de 2009. 

(a) DesembaJ'IadOI' AGOSTINO SILVÉRIO J UNIOR 
Presidenlcl do T P." 

TRIBUNAL PLENO 

ffii;CAJÓRI~ N".~ 
RcquisiU.nte: JU Zo DE DIREITO DA 3' VARA CIVEL E 
DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACA PÁ 
Rcquerente: ANTÔNIA MARIA MAGALHÃES 

PICANÇO 
Advogado: ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA E SILVA 
Requerido: MUNICÍPIO DE MACA PÁ 
Procuradores: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 

E OUTROS 
DECISÃO 

"Vistos. ttc. .. 

Trata-se de precatório extraído dos autos da Ação de 
Cobrança em fase de Execu<;iio n' 673012002, ajuizada por 
ANTÔNIA MARIA MAGALHÃES PICANÇO em 
dcsfavllr do MUNICÍPIO DE MACAPÁ, pelo qual o Juízo 
de Direito da 3' Varo Cível e de Fazenda Pública da Comarca 
de Macapá requisita o pagamento da importância de RS 
46.872,18 (Quoreeta e seis mil, oitocentos e setenta e dois 
rcols e dezoito CCJOtavos) em favor da requerente. 

A requisição veiu instruída com os documentos 
obrigatórios, juntndos aos autos, incluído o parecer f•vorável 
do Ministério Públiw. 

Neste grau, em parecer a Procuradoria de Justiça opinou 
reJo deferimento e pagamento do precatório. 

Bre••cm•ntt relotodo, pauo a ualbar e a dKidir. 

Observo que n requisitório encontra-se f0m1ulado em 
obscrvància ao disposto nu 1111. 100 da Con!llituição Federal c 
art. 730 do Código de P~ Civil. Ah!m disso, foi instruido 
com os traslados obrigatórios previstos no parágrafo unico du 
an. 532 do Regimento Interno desta Corte, e art 1', §I', da 
lnstruçilo Nonnativa n' . 003103-TJAP. 

Ressalto que o objeto do precatório em que~ Jl0$Sui 
natureza alimentícia, vez que proveniente de condenação e 

' execução de verila salarial inadimplida. Assim, não adstrito à 
, ord<'!ll cronológica de apresentação 00. pmca1úrios comun•, 

devendo ter prcferblcia na ordem de p~amento em n:lacãQ.... 

I r.-.--- .. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

aos demais. consoante preceitua o an. I 00, §I' A, ·da 
Constiwição Fooernl. 

Em relação à forma de p.1gamento, deverá sa- processado 
no fonna instituída pelo art. 100, §1', da Constituição da 
Repilblica, apenns com a observância da ordem cronológica 
própria. 

Pelo nposto, O EFI RO n requisição para pagamentn 
formulada no oficio requisitório. 

Comunique-se ao Excclentissimo Senhor Prefeito do 
Município de Macapá, bem como ao Sccre~lirio Municipal de 
Finanças. para que seja providenciado o pagamento da 
importância de lU 46.871,18 (Quartnta e stls mil, oitocentos 
e settnta e dois reais e dezoito centavos) em favor da credor• 
ANTÔNIA MARIA MAGALHÃES PIC~ÇO, nos termos 
do art. I 00. § 1•, c§ t• A, da Constituiç~o FOO.."nll. 

Noticie-se o Jui7ll requisitante, para os fins do disposto no 
artigo 535. ~11pu/, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publiqut>sc. 

Macapl, 13 de janeiro de 2009. 

(a) DesembaraadOI' AGOSTINO SILVÉRIO J UNIOR 
Pre:si JAP." . 

TRIBUNAL PLENO 

fRE.CAI.ÓRI~ N", 98412008 
Requisitante: JU Zo DE DIREITO DA 3' VARA CiVEL E 
DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACA PÁ 
Requerente: MARIA GISELE DE ALMEIDA 
Advogado: ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA E SILVA 
Rcqucrido: MUNICIPIO DE ~\ACAPÁ 
Procuradores: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 

E OUTROS 

DE C ISÃO 

"VIIIos, ~c ... 

Trata-se de precatório extraído dos autos da Ação de 
Cobrança em fase de Execução n• 673012002, ajuizada por 
MARIA GISELE DE ALMEIDA em dcsfavor do 
MUNICiPIO DE MACA PÁ, pelo qual u Juizo de Direito da 
3' Vara Cfvcl e de F=nda Pública da Comarca de Macapá 
requi<ita o pagamento da importãncia de R$ IJ.S4S,IS (Treze 
mil, oitocentos ~ quarenta t cinco reais t quinze <flllavos) 
em favor da requerente. -

A requisição veio instruido com os documento~ 
obrigatclrins, junt•do> aos autos. incluído o panx:cr favorável 
do Ministério Púhlico. 

Neste grau, em parecer a Procuradoria de Justil"' opinou 
(lC'Io deferimento c pagamento do precatório. 

Brevemente relatado, passo 1 anallur e a decidir. 

Observo que o requisitório enoontra-se formu lado em 
ob!ICrVincia ao disposto no art. I 00 da Constituição Federal c 
art. 730 do Côdigo de Processo Civil. All!m disso, foi instruido 
com os traslados obrigatórios previstos no panígratb único do 
an. 532 do Regimento Interno desta Corte, e art. 1' , l J•, da 
lnstruçõo 1'\ormativa n'. 003103-TJAP. 

Ressal to que o objtto do precatório an quem.io possui 
natureza alimentícia, Ye/ que proveniente de oondenaçlo c 
e<ccução de verba salarial inadimplida. Assim, nlo adstrito à 
ordem cronológica de apresentação dos precatórios comuns. 
devendo ter preferência na ordem de pagamcroto em n:l.u;ão 
aos demui~. consoante preceitua u wt. I 00, §I' A. da 
Constituição Federal. 

Em rcla<;iio à forma de pagamento. deverá ser 1'""'""-'"do 
na fonna instituída reJo an. 100, § 1•. da Constituição da 
República, apenas com a observância da ordem LTonológicn 
própria. 

Pelo txposto, DEFIRO a requisição para pagamento 
formulada no oficio requisitório. 

Comunique-se ao Excclcntissimo Senhor Prefeito do 
Município de Macapá, bem como ao Sccre~irio Municipal de 
FinançWI, para que seja providenciado o pagamento da 
import!ncia de R$ 13.845,15 (Treu mil, oitocentos e 
qaanata t dato reais e qainu ceatavos) em favor da 
credor.a MARIA GISELE Ot ALMEIDA. nos ter111os do 
an. 100, §I' , c§ I" A, da Constituição Federal. 

Noticie-se o Jul1.o requisitante, p1111 os fins do disposto no 
artigo 535, CGpUI, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publiquo-se. 

Macapá, 13 de janeiro de 2009. 

(a) Denmbargador AGOSTINO SILVtRJO JUNIOR 
P~id te do TJAP.'" 

TRIB UN AL PL E NO 

PRECATÓRI~ N•. 98~!Ql 
Requisitante: JU Zo DE DIREITO DA 3' VARA CIVEL E 
DE FAZENDA PÚBLICA DA (.'OMARCA DE MACA PÁ 
Requcn:ntc: MARCIA HELENA CASTRO DE AQUINO 
Advogado: ANTÔNIO FER."'ANDO DA SILVA E SILVA 
Requerido: MUNICIPIO DE MACAPÁ 
Procutadorcs: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 

E OUTROS 
DE C I SÃO 

_____ <> __ , _______ '-' 
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"Vistos, etc ... 

Trota-se de procatório extraído dos autos da Ação de 
Cohrança em fase de Execução n• 673012002, ajuizada por 
MARCIA HELENA CASTRO DE AQUINO em d""favor 
do MUNICIPIO DE MACA PÁ, pelo qual o Juizo de Direito 
da 3' Vara Civcl c de Fazenda Pública da Comarca de Macapâ 
requisita o pagamento da importância de RS 1 S.863,l6 
(QuÍllU mil, oitocentos t SHseala t três ruis e vinte t seis 
centavos) em favor da requerente. 

A requisição veio inruuída com os documentos 
obrigatórios, juntados aos autos. incluído o parecer fa vorável 
do Ministério Público. 

Neste grau, em parot.~ a Procuradoria de Justiça opinou 
pelo deferimroto e pagamenw do precatório. 

Brtvtmtnte relatado, passo a uallsar e a decidir. 

Observo que o fC1lUÍsitório encontra-se formulado en1 
obSCTVdncia oo disposto no art. 100 da Constituição Fcdenl e 
art. 730 do Ccidigo de Processo Civil. Além disso, foi instruido 
com os traslados obrigatórios prcvi<tM nn par.igrufo unico do 
art. 532 do Rcgimentn lntc:mo desta C0<1e, e art. 1'. § 1", da 
Instrução Normativa n•. 003103-TJAP. 

Ro:ssalto que o objeto do prccató<io em questão possui 
nature7.a alimemicio, vez que proveniente de com.lcnaçio e 
execução de verba •alaria! inadimplida. Assim. não adstrito à 
ordem LTOnológica de apresentação dos pnocotórios oomuns, 
devendo ter pn:(crêncio na ordem de pagamento em rd~o 
aos demais. oonsoantc precciwa o art. 100, t 1• A. da 
Constiwição Fedc:ntl. 

Em relação a forma de pagamento, dev.ri ser processado 
na forma instituída pelo an. 100, § 1', da Constituição da 
República, apenas com a observãncia da urdem cronológica 
própria. 

Pelo exposto, DEFIRO a requisição para pagamento 
formulada no oficio requisitório. 

Comunique-se ao Excelendssimo Senhor Prefeito do 
Munidpin de Macap.i, ben1 como ao Secretário Municipal de 
Finanças, para que ~ja providenciado o pagamento du 
importãncia de RS 15.863,16 (Qulnu mil, olloc~ntos e 
HIHIIta t trfs ruis e vinte e seis centavos) em favor da 
crodora MARCIA HELENA CASTRO DE AQUINO, nos 
tem10s do an. I 00, A J•, c~ t• A, da Constituição Federal. 

Noticie-se o Juizo requisitante, para os fins do disposto no 
an igo 535, Ctlput, do Regimcntn lntemn deste Tribunal. 

Publique-se. i 
Macapâ, 13 de janeiro de 2009. 

(a) Dtsemblraador AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR 

Jos~ I ta 
Dile(orda 

Presid te do TJAP." 

TRIB UN AL PLENO 

fBECATÓRI~ N•. 98612008 . 
Requi<itante: J U Zo DE DIREITO DA 3' VARA CIVEJ. E 
DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 1\tACAPÁ 
Requerente: MARIA APARECIDA PACHECO DA 

COSTA 
Advogado: ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA E SILVA 
Roqucrido: 1\tUNICIPIO DE MACAPÁ 
ProcUI'Sdon:$: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 

E OUTROS 

DE C ISÃ O 

"VIstos, ele •.. 

Trata-se de precatório extraído U.,. autos da Ação de 
Cobrança em fa..: de Exccuçlo n• ó73012002. ajuizada por 
MARIA APARECIDA PACHECO DA COSTA em 
desfavor do MUNICiPIO DE MACAPÁ, pelo qual o Juizo 
de Direito da 3' Vara Cível e de Fazenda Pública da Coman:a 
de Macapá requisita o pagamCillo da imponõncia de lU 
18.417,93 (Dezoito mil, quatroc:tntoo c vlntt e 1ete reais e 
aoventa t trfs cetllavOI) em favor da requerente. 

A requisição veio instruido com os docummtos 
obrigatórios, juntado~ aos autos, incluído o parecer favorável 
do Ministério Público. 

Neste pu, em parecer a Procuradoria de Jlkctiça opinou 
pelo deferimento c pagamento do precatório. 

Brevemente relatado, pano a aullsar c a decidir. 

Observo que o requisitório encontn-sc formulado em 
observincia ao di~posto no an. I 00 da C.oostituição Federal e 
nn. 730 do Códign de Processo Civil. Alán disso, foi instrUido 
com os tn~slados obrigatóriM previstos no ptrigrafo único do 
an. 532 do Regimento Interno desta Corte, e art. 1', § I' . da 
Instrução No1111111iva n'. 003/03-TJAP. 

Ressalto que o objcso do preatório em questão possui 
natureza al imentícia. vez que proveniente de oondenação e 
execução de verba salarial inadimplidL A~§im , nio adstrito à 
nnlem cronológica de apresentação dos precatórios comuns, 
devendo ter prefertncia na ordem de pagamento em rdaçio 
aos demais, oonsoanle preçcitua o art. I 00, § 1• A, da 
Constituição Fedc:ral. 

Em relação à forma de p11gamcnto, deverá sa proce:s..<~dn 
na fonna in§tituída pelo art. I 00, § 1", da C~>nstituíção da 
Rq11iblica, ..,cnas com a nbSCTVIncia da ordem cronológica 
pn\priL 

Pelo e&pooto, DEFIRO a requisição para pagamento 
formulada no ollcio requisitório. 

Comunique-se ao Excclentfssimo Senhor Prefeito dn 
Município de Mocap6, ban como ao Sccrclário Municioal de 

... 
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Finanças, par• que seja pruvido:nciadu o pagamtnto ·da 
imponância de R$ 18.427,93 (Dnolto mil, qu1trocentos e 
\1nte e sete reols c noventa e três centavos) em favor da 
cn:dom MARIA APARECIDA PACiiECO DA COSTA, 
nos tennos do an. 100, § 1•, e~ I' A, da Constituição Ftderal. 

Noticie-se o Juizo requisitante, para os fins do disposto no 
artigo 535. capUI, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Maça pá, 13 d~ janeiro do2009. 

(a) Desembargador AGOSTINO SI LV~RIO JUNIOR 
Presidente do TJAP.'' 

Josllt1m1r~ 1 Roch1 
Diretor d• Secrct"or11Õ Tribunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

PRECATÓRIO N', 98712ºº-ª 
Requisitante: JUiro DE DIREITO DA 3' VARA CÍVEL E 
DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ~ACAPÁ 
Requerente: LUZIA NOGUEIRA 
Ad~ogado: ANTÓNIO FERNANDO DA SILVA E SILVA • 
Requerido: MUNICIPIO DE MACA PÁ 
Pnx:~radores:.JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 

E OUTROS 

DECI SÃO 

"'Vistos, etc ... 
T rala-st de precatório extrai do dos autos da Ação de 

Cobrança em fase de Execução n• 673012002, ajuizada por 
LUZIA NOGUEIRA em desfavor do MUNICIPIO DE 
MACA PÁ, pelo qual o Juizo de Direito da 3' Vara Cível e de 
Fól/.emla Publica da Comarca de M•capá requisita o 
pagamento da importância de R$ 32.429,82 (Trinta • dois 
mil, qu1trocentos e viate e no\-e reois e oitenta e dois 
centavos) em favor da requtrente. 

A requisição veio instruída com os documentos 
obrigatórios, juntados aos autos, incluido o parecer favorável . 
do Ministério Publico. 

Neste J,'l'llu. em parecer a Procuradori~ de Justiça opinou 
pelo dcfcrim•'Tito c pagamento do precatório. 

Brevemente relatado, passo 1 analisar e a decidir. 

Observo que o n.-quisitório cne<mtm-se tonnulado em 
obscrvãncia oo dispo.to no art. 100 da Constituição Federal c 
an. 730 do Cõdigo de Processo Civil. Além disso, foi 
instruido cnm os tr•sfados obrig;.tõrios previstos no parágrafo 
imico do art. 532 do Regimento Interno desta Corte, c art. 1•, 
§ 1', da Instrução Non~ativa n•. 003/03-TJAP. 

Ressalto que o objeto do precatúrio em questão JlO"~ui 
natur.-La alimentícia, VC« que proveniente de condenação e 
execução c.!t: verbo safaria) inadimplida. Assim. não adstritu à 
ordem cronológica de apresentação tios precatórios comuns, 
devendo ter preferência na ordem de pagamento em relação 
aos demais, consoante preceitua o art. I 00, § 1 • A, da 
Constituição Federal. 

Em relação i> fonna de pagamento, deverá ser processado 
na fonna instituída pelo art. 100, §1°. da Constituição da 
República, apenus com a ob'"rvância da ordem cronológica 
própria. 

Pelo UJHKIO, DEFIRO a requisição para pagamento 
fonnulada no oficio r"'luisitório. 

Comunique-se ao Excelcntissimn Senhor Prefeito dn 
~unicipio de Macapá, bem como ao Secretário Municipal de 
Fm:lllças, puro que seja providenciado o pagamento da 
importância de S 32.429,82 (Trinta e dois mil, quatrocentos 
• vinte t aovt r-eais e oitenta e dois centavos) em favor da 
credor• LUZIA NOGUEIRA, nos termo< do art. 100, § t•, 
c§ I' A, da Constituição Federal. 

Noticie·se o Juizo f\..'QUisit~nre, pnm os fins do disposto no 
artigo 535, cupul, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Macapá, I 5 de jancoiro de 2009. 

(a) Desembargador AGOSTII'iO SILVÉRIO JUNIOR 
Prcsidcn t du TJAP.-

José ltamort.d~M.IIM"11í 
Diretor da Sccn:ta 

TR IB UNAL PLf.NO 

~CATÓRI~ N". '18812008 
Requisitamc: JU ZO DE I>IREITO DA 3' VARA CÍVEL E 
DF. FAZEI'iDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACA PÁ 
RCGucrente: TÂNIA SIIIRLEY DA SILVA COSTA 
Advogado: ANTÔriiO FERNANDO DA SILVA E SILVA 
Requerido: MUNICIPIO DF. MACA PÁ 
Pnx:uradorcs: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 

E OUTROS 

DEC I SÃO 

" VIstos, etc: ... 

Trata-se de prccutôrio extraldo dos autos da AÇllo de 
Cqbrança em fase de Execu~ão n• 6730/2002, ajuizada por 
TANIA SIIIRLEY DA SILVA COSTA c:m desfavor do 
MUNICÍPIO DE MACAPÁ. pelo qual n Jui,.o llc Direito da 
3' Vara Cí~cl c do Fa-.:nda Pública da Comarca de Macapá 
requisita o plgamento da importância de RS 3S.280,l7 
(Trinta e cinco mil, duzentos t oitenta reais ~ vinte e sete 
c:rntavos) em f:n:nr d:t requ.:rentc. 

A re<1uisição veio instruida com os documentos 
obrigaró_rios, juntados aos autos, incluído o parcctT favorável 

do Ministério Público. 

Neste grnu. em parecer a Procuradoria de Justiça opinou 
pelo deferimento e pugnmc:nto do precat6rio. 

Bre~emente relat1do, passo a analis1r • 1 dec:idir. 

Observo que o requisitório encontra-s.: formulado em 
observància ao disposto no art. I 00 da Constituiçãu Federal c 
art. 730 do Código de Processo Civil. Além disso, fni instruido 
com os tra<ladus nl>rigatúrios previstos no parágrafo único do 
art. 532 do Regimento lnten1o desta Corte, e art. r•, §1", da 
Instrução Nonnativa n•. 00.110.1-TJAP. 

Res.<aho que o objeto do precatório en1 questiio possui 
natureza alimentícia, ve1. que proveniente de condenação c 
execução de ,·erha salariul in•dimplida. Assim, não adstrito à 
ordem cront'llógic:a de apres4!ntaçào dos pra:atórios comuns. 
devendo ter preferência na ordem de pagamento em relação 
aos demais, consoante preceitua o nn. I 00, § 1° A. da 
Constituição Fedeu!. 

Em relação à fom1a de p~gamcnto, dcwrâ ser processado 
na fonna irL"ituida pelo .1rt. I 00, § 1•. da Constituição da 
República. apenas com a observância da ordem cronológica 
pnipria. . 

Pelo exposto, DEFIRO a requi~ição para pagamento 
formulada no oficio r"Quisitôrio. 

Comunique-se ao Excdentis.<imo Senhor Prefeito do 
Município de Maeapâ, hem como ao Secretário Municipal de 
Finanç.1S, para que seja providenciado o pagamento da 
impon:incia de RS 35.280,27 (Triot1 e cineo mil, duzentos e 
oltent1 r .. ls • vinte • sete centnos) em fuvor da crodora 
TÂNIA SHIRLEY DA SILVA COSTA. no~ termos do art. 
I 00. § 1', e §I' A, oo Constituição Federal. 

Noticie-se o Juízo rcqui~itante, para os fins du disposto no 
artigo 535, cuput, do Regimento Interno d~tc Tribunal. 

Publique-se. 

Macapá, 15 de janeiro de 2009. 

(a) Deumbargador AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR 

P~-id te TJAP." 

Jo~ ltam acr ~~ 
Diretor da Secr< •a do Tribunal Pleno 

TRBUNAl. PLENO 

~IÓRIOR, 9'12/2008 
Requisitante: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA 
COMARCA DE AMAPÁ 
Requerente: CARLINDO COSTA OLIVEIRA 
Advogado: JOÃO FERREIRA DO!' •TOS 
Requerido: MUNICÍPIO DE PRA' J BA 
Procuradores: ALESSANDRO DE Jl '. OE BRITO E 

OUTROS 

DECISÃO 

~vistos, ttc. 

Trata-se de Precatório t:J<traído dos autos da Ação de 
Execução n•. 35.\312005, proposta por CARLINDO COSTA 
OLIVEIRA, contra o l't1UNICif10 DE PRACUÚBA, pelo 
qual o Jul:zo de Direito da Vara Unica da Comarca de Amapá 
requisita o pagamento da importância de R$ 1.810,08 (Hum 
mil, oitocentos e du reais e oito eentavos) em favor do 
requerente. 

A requisição ·veio inSttulda com os documentos 
obrigatórios, incluldo o parecer favonlvel do Ministério 
Publico de 1• Grau. 

Neste grau. a Procuradoria de Justiça opinou pela 
regularidade e deferimento do precatório. 

Brevemente relatado passo a analisar e a decidir. 

O requisitório encontra-se formulado em observância ao 
disposto no an. I 00 da Constituição Fodctal e art. 730 do 
C<idigo de Processo Civil. Além disso, veio instruído com os 
traslado.~ obrigatórios previstos no parágrafo único do art. 532 
do Regimento Interno dc.ta Corte, e art. t•. § I', da Instrução 
Normativa n'. 003103-TJAP. 

Ressalto que o crédito requisitado possui nature-La 
alimcntlcia, visto que decorrente de condcnaç.'lo de verba 
salarial inadimplida. Em relação à Jonna de pagamento, o 
cnôdito se enquadra como requisição de pequeno valor. nos 
termos do art. 100, §3", da Cmstituição Fed•-ral e an. 87, 11, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitôcias. 

Pelo esposto, DEFIRO a requisição . para pagamento 
fonnulada no Oficio Requisitório. 

Comunique-s.: ao Excelentissimo Senhor Prefeito do 
Municlpio de Pracuúba, bem como ao SecretArio Municipal de 
Fin1111ças, parn que, ao tempo e modo devidos, seja 
providenciado o pagamento da imponência de RS 1.811,01 
(Hum mil, oitocentes e dez rcois e oito cmtavos), em favor 
do credor CARLINDO COSTA OLIVEIRA, nos tertnO< do 
art. 100, §3', da Constituição Fodcral, e art. 87, 11, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Noticie-se o Jul>.o requisitante, para os fiM do disposto no 
anigo 535. caput, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Macapá. 13 de janeiro de 2009. 

(a) Desemflaraador AGOSTINO SI L V tRIO JUNIOR 
Presidente o TJAP" 

TRIBUNAL PLENO 

fR!:CATÓRO N•, 993_~_m 
Rcquisilltnte: JUIZO DE DIREITO DA 2' VARA CÍVEL E 
DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACA PÁ 
Requerente: FERNANDO ANTONIO DE FARIAS AIRES 

(EM CAUSA PRÓPRIA) 
Requerido: ESTADO DO AMAPÁ 
Procuradores: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS E 

OUTROS 
DECISÃO 

"Vistos, et~. 

Trata-se de precatório extraído dos autos da Ação de 
Execução de Honorários n•. 11.40012008 ajuizada por 
FERNANDO ANTONIO DE FARIAS AIRES em desfavor 
do ESTADO 00 AMAPÁ, pelo qual o Juizo de Direito da 2' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá 
requisita o pagamento da importància de RS 4.461,66 (Quatro 
mil, quarrocentoa e sessent1 e um reais e stuenta e ~is 
cent1vos) em favor do requerente. 

A requisição veio instruída com os documentos 
obrigatórios, juntados aos autos. 

Neste grau, a l'n>euradoria de Ju.<t iça opinou pelo 
deferimento do prccatôcio. 

Brevemente relatado, passo a analisar • a decidir. 

Observo que o requisitório encontra-se formulado em 
observância ao di5pnt<to no art. 100 da Constituição Federal e 
art. 730 do Código de Pmcc<so Civil. Além disso, foi instruido 
com os tra<1ados obrigatórios previstos no parágrafo único do 
art. 532 do Regimento Interno desta Corte, c an. J•, § I', da 
Instrução Nonnativa n•. 003íOJ-TJAP. 

Ressalto que o objeto do precatório em questiio possui 
natureza alimentícia, vez que proveniente de condenação c 
execução de hooorários advocatlcios. Portanto, não adstrito à 
ordem cronológica de apresentação dos precatórios comuns, 
devendo ter preferência na ordem de pagamento em relação 
aos demais, consoante preceitua o art. I 00, § J• A, da 
Constituição Federal. 

Em relação à forma de pagamento, deverá ser processado 
na fonna in>1ituida pelo art. 100, §J•, da Constituição da 
República, apenas com a observância da ordem cronológica 
própria. 

Pelo exposto, DEFIRO a requisiçãn parJ pagamento 
fnrmulilda no Oficio Requisitório. 

Comunique-se an Excelentissimo Senhor Governador do 
Estado do Amapá, hem como ao Secretário de Planejamento, 
Orçamento e Tesouro, para que, ao tempo e modo devidos, 
seja providendado o pagamento da importlln~ia de R$ 
4.461,66 (Quatro mil, qu1trocentos e sessenta e um reais e 
sessenta e seis centavos), om favor do crodor FERNANDO 
ANTONIO DE FARIAS AIRES, nos"'"'''" do >rt. 100. ~ t · 
c§ J•A, da Constituição Fedem!. 

Noticie-se o Juizo requisitante, para os fins do disposto no 
artigo 535, cGpUl, do Reg~mcnlo Interno deste Tribunal. 

Publique·'"'· 

M ocapli, 12 de janeiro de 2009. 

(a) Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR 
t>residentc do TJAP" 

TRIB\JNAL PLENO 

f&I;CATÓRIQ N•. 994/2008 
Requisitante: JUIZO DE DIREITO DA I' VARA CÍVEL 

E DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA 
DE MACA PÁ (Ação de E>:ecuçio n' 10.59112007) 

Requerente: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA (EM 
CAUSA PRÓPRIA) 

Requerido: ESTADO DO AMAPÁ 
Procurador. ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS E 

OUTROS 

DE C ISÃO 

"VIJtos. et(, 

Trata-se de prtcatôrio extraído dos au:os da Ação de 
Execução n•. 10.59112007, ujuizada por J UUERME 
SIQUEIRA DE SOUZA em desfavor do ESTADO DO 
AMAPÁ, pelo qual o Juizo de Direito da I' Vara Cível c de 
Fv.enda Publica da Comarca de Mncapâ requisita o 
pagamento da importância de RS 401,88 (Quatrocentos c um 
reais e oitenta c oito centavos) om favor do requerente. 

A requisição veio instrulda com os documentos 
obrigatórios, incluído o pnrccer favoráve l do Ministério 
Publico de I ' Grau. 

Ne<te passo, a Procuradoria de Jullliça opinou pela 
regularidade c delmmentn do requisit6rio. 

Brtnllltllle relatado pano a analisar e a dtcldir. 

O requisitório cneontra·sc fonnulado em observância ao 
disposto no art. I 00 da Constituição Federal c art. 730 do 
C6digo de Pmccs.o;o Civil. Além disso, veio instruido com os 
traslados obrigat6rios previstos no par.igmfo único do art. 532 
do Regimento Interno desta Corte, e art. 1', § J•, da Instrução 
Nonnativa n•. 003/03-TJAP. 

Ressalto que o crédito requisitado possui natureza 
alimentícia, visto que decorrente de pagamento de bonor.irios 
advocatícios. Em relação à fonna de pagamento, o m.,;mo se 
enquadra como requisição de pequeno valor, nos termos do 
an. 100, §3', Constituição da Rcptiblica_ e art. I' da Lei n•. 
81012004. 



Diante disso. o pagamento deverá ser efetuado no prazo de 
90 (noventa) dias. contados do recebimento da requisição pela 
Procuradoria Geral do Estado, consoante disciplina o art. 3" da 
aludida L~i Estadual. 

Pelo nposto, DEFIRO a requisiç~o 'para pagamento 
formulada no Oficio Requisitório. 

Comunique--se ao Excelentissimo Senlour Goveonador do 
Estado do Amapã, bem como ao Secretário de Planejamento 
Orçamento e tesouro, para que seja providenciado o 
pagamento U. importância de RS 401,88 (Quatrocentos e um 
reais • oitenta • oito tentavos), em favor do credor 
JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA, nos tennos do art. 
I 00, §3", da Constituição Federal, e art. 3• da Lei Estadual n•. 
810/2004. 

Noticic-•c o Juizo requisitante, para os fins do disposto no 
artigo 535, caput, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Puhliquo-•e. 

Macapã. 12 de janeiro de 2009. 

(a) Desembargador AGOSTINO SILVtRJO JUNIOR 
Pre<idente do TJAP" 

"ost hama~es JJ• Rocha 
Diretor da Sec~bunal Pleno 

TRHU~ALPLENO 

fBECA TÓRI~ N". 996~!!.0...8. 
Requisitante: JU i;<> DE DIREITO DA 4' VARA CIVEL E 
DE FAZENDA PURLICA DA COMARCA DE MACAPÁ 
Requerente: LÚCIO JASON BARBOSA LIMA 
Advogado: MARCOS AURÍLJO MADUREIRA DA 

COSTA 
Requerido: ESTADO DO AMAPÁ 
Procuradores: MARCOS JOSÉ REÁ TEGUI DE SOUZA E 

OUTROS 

DECISÃO 

"VIstos, ett. 

Trata-se de precatório extraído dos autos da Ação de Execução 
n•. 403 1/2004, ajuizada por LÚCIO JASON BARBOSA 
LIMA em desfavor do ESTADO DO AMAPÁ. pelo qual o 
Juizo de Direito da 4' Vara Cível c de Fazenda Pública da 
Comarca de M acapá requisita o pagamento da importância de 
R$ I l-810,31 (Onu mil, oitocentos e dez ruis e trinta e um 
centavos) em tàvor do requerente. 

A requisição veio instrulda com os documento• 
obrigatórios, juntado aos autos. incluído o parecer favorável 
do Ministério Públim de 1• Grau. 

Neste pa>So, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 
deferimento do precatório. 

Brevemente relatado, passo a anallsor e a deddlr. 

Ot>."<.>rvo que o requisitório cncomra-se fo11'"u lado em 
ob6ervância ao disposto no art. 100 da Constituição Federal c 
art. 730 do Código de Processo Civil. Além disso, foi instruido 
com os traslados obrigatórios previstos no parágrafo único do 
art. 532 do Regimento Interno destó Corte, e art. r•. § 1". da 
lnstruçf.n Norm:uiva n•. 003/03-TJAP. 

Ressalto que o objeto du precatório em questão p<issui 
natureza alimentícia, vc?, que proveniente de condenação e 
execução de vcrha de cunho salarial inadimplida Portanto, 
não adstrito à ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios comuns, devendo ter prelerêneia na ordem de 
pagamento em relação aos demais, consoante preceitua o art. 
100, § 1° · A, da Constituição Federal. 

Em relação à forma de pagamento, dever:\ ser processado 
na forma instituída pelo art. 100, § 1°, da Con<tituição da 
República, apenas com a observància da ordem cronológica 
própria. 

Pelo nposto, DEFIRO a requisição para pagamento 
formulada no Oficio Requisitório. 

Comunique-se ao Excelentissimo Senhor Governador do 
Estado do Amapá, bem como ao Secretário de Planejamento, 
Orçamento e T esnuro, pnra que, ao tempo e modo devidos, 
seja providenciado o pagamento da importância de RS 
11.810,31 (Onu mil, oitocentos e dez reau e trinta e um 
centavos), devidos an credor LÚCIO JASON BARBOSA 
LIMA. nos tcnnos dn art. 100, §1° e § l"A, da Con§tituição 
Fedem!. ' 

Noticie-se o Juí<o requisitante. para os fins do disposto no 
artigo 535, capul, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Puhliqu<>se. 
Macapã, 12 de janeiro de 2009. 

(a) Desembargador AGOSTINO SI L V É RIO JUNIOR 
Presid c d J"JAP.'' 

TR IB UNAL P LENO 

PRECATÓRIO N" 3~ 
Requisitante: Juizo de Direito do 4' Vora Ch·el e de 

Fazenda Pública da Comarca de Macapá 
(Ação de Execução n• 2.84512002) 

Requerente: Solomlo Mendes do Silvo 
Advogado: Cleidt Rocha da Costa 
Requerido: Munidplo de Macapá 
Procuradores: J osé Henrique de Mendonça Dlos e Outroo 

DESPACHO 
"Coloque-se :i disposiç.'io do Juízo da 4' Vara Cível e de 

Fazenda Pública da Comarca de Macapã o credito no valor de 
RS 4.162,18 (Q .. tro mil, ..,ato e sessenta e dolt realt e 
demito centavos), devido ao credor SALOMÃO MENDES 
DA SILVA relativo aos autos da Ação de Execução n• 
2R4512002, par.~ a.< devidas prnvidências. 

Oficic-se. 

Intimo-se. 

Após, arquiv<>se. 

Macapá, 23 de janeiro de 2009. 

(a) Desembargador AGOSTJNO SILVÉRIO JUNIOR 
Presidente do TJAP'" 

Jost lta~~d~oclta 
Diretor da ~ribunal Pleno 

TRIBUNAL PLE~O 
MANDADO DE SEGURANÇA N• 1,343/2018 

Impetrante: Benedito Carrora Bahio 
Advogado: Rocérlo Santos Vilhena 
lnfonnante: ~e(jrlo de Estado da Administração do 

Amapá 
Relator: Dnembargador lalz Carloo 

"Vistos, etc. 

BENEDITO CARRERA BAHIA, por procurador 
hab~litado, impetrou Mandodo de Segurança, com expresso 
pcdodo de hmrnar, contr.~ suposto ato ilegal perpetrado pelo 
Secretário de Estado da Adminlstroçlo, WELINGTON DE 
CARVALHO CAMPOS, que lhe negou o direito de inclusão 
de seus plantões na margem cunsigntvel para fin s de 
cmprêstimo financcirn consignado em ,.,. folha de 
pagamento. 

O impetrante alegou, em síntese, que dc.'IC!lvolve suas 
funções junto lo Secretaria de Saude do Estado - SESA, em 
que é ocupante do cargo efetivo de médico·Anestesiologia. 

Aduziu que vem requerendo junto lo• instituiçÕes 
financeiras, empréstimo consignado em folha de pagamento, 
no percentual que é permitido por lei, de acordo com o 
estatuto dos Servidores CiVis do Estado do Amapá, que é de 
30% (trinta por cento); que a autoridade impetrada tem 
~egado a averbação d? anprC:<titno, alegando que o 
nnpctrnnte niiu possui margem de consignação, soh o 
argumento de que os plantõc.< niio integram a margem dos 
salários. 

Em ra7.ào ~isso, requereu a concessão da liminar para fins 
de determinar e ordenar que a autoridade impetrada conceda a 
inclusão dos plantõe.~ na mnrgc:m consignável, bem como a 
averbação no patamar de 30% (trinta por c•'ntu) de seu salário 
liquido. 

Juntou documentos de Os. 12/39. 

Á O. 43, dctenninei a colheita das informações da 
autoridade impetrada, a< quais foram prestadas às Os. 47/49. 

Em suas informações, o impetrnndo sustaltou que o 
plantão mtldico além de variável está sujeito i conveniência e 
oportunidade do Estado c dos ~rvidores, c que cmhora seja 
uma constante, não afa.<tam a situação de risco, considerando
se os descontos previdenciários e o imposto de n:nda em cerca 
de 40% (quarenta por cento) c mais o limite consignávcl de 
30% (trinta por cento), o que gera uma situação de 
insegunrnça para a pane impetrante. 

Assim, requereu a denegação do presente Mu~tdamus, 

É o suficiente relatório_ Pauo a rundamentar e decidir 
sobre o pedido de liminor. 

Infere-se dos autos, que a im:signaçiio da impetrante 
<unsiste. basicamente, no fato de que lhe foi negado o direito 
de inclusão na margem consignável de seus plantões médicos 
e a sua respectiva averbação para fins de empréstimo 
financeiro no patamar de 30% (trinta por cento). 

Adianto. desde logo, que razão assiste ao impetrante, 
pelos motivo. que passo a ex pender, a seguir. 

Nilo obslante os entendimentos, inclusive. de outras 
unidades federativas, que os plantões médicos caracterizam 
serviços extraordinários que não podem integrar a margem 
consignável. tendo em vista a vari~ão mensal de seus valorc<, 
entendo que nio •uhsistem ã luz das peculiaridades de nos.a 
realidade médico-hospitalar. 

E digo isso, porque é de conhecimento de todos que os 
plantões fazen1 parte da rotina finan ceiro dos profissionais da 
área de saúde, especialmente dos médicos, seja em razão da 
notória carência de recursos humanos neste seguimento 
profissional, seja porque representam a maior parcela do que 
aufcrcm mensalmente como retribuição pelo trabalho. 

Com efei to, forçoso e admiti r que o pagamento dos 
planoõcs mtldico-hospitalares, embora seja de v•lor men•al 
variavel, como já dito acima, de há muito configura vema 
remuneratória de natureza pcm1anente e, por sinal, às vezes 
superior aos próprios vencimentos, não configurando. dessa 
fonna, serviços extraordinários. motivo pelo qual não vejo 
porque os mesmos não possam integrar a margem consignãvcl 
facultativa . 

Nesse sentido vem d~:~:idindo esta Corte de Justiça: ' 

DIREITO ADMINISTRATIVO - S•Tvidor público -
empréstimo bancário - Consignação em folha de 
pagamento - plantões médicos - Verba remuneratória -
lndus.'io na margem consignávcl - Possibilidade - Valor a 
considerar: média dos últimos doze meses - Segurança -
Concess~o O.ôõtial - I) A verba decorrente dos plantões. 
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ernborn de valor mensalmente vllriável, configum parcela 
permanente da remuneração dos profissionui• da saúde, 
especialmente dos mtldicos, rnzâo pela quul, pode t-ompor 
perfeitamente a margem consigmivel-facultativa, para fins 
de tmpréstimo junto a instituições financeiras - 2) No 
entanto, por ser variável, o valor que deve ser considerado 
para complementar o limite coosignivel é o da média dos 
últimos doze meses antecedentes à proposta de 
empréstimo - 3) Segurança parcialmrote concedida. 
(TJAP • MS n.• 12.12/ • Ac6rdlo n.• 12722 - Rei. 
Desembargildor MÁRIO GURTYEV • Tribunal Pleno 
• j. 11106/2008 - v. Maioria - p. l.ct07/l008 - DOE n.• 
4290), 

DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR 
PÚBLICO - PLANTÕES MÉDICOS EMPRÉSTIMO 
BANCÁRIO CONSIGNADO EM FG>LHA DE 
PAGAMENTO - INCLUSÃO DA RESPECTIVA 
VERBA REMUNERATÓRIA NA MARGEM 
CONSIGNÁVEl- POSSIBILIDADE - MÉDIA DOS 
ÚLTIMOS DOZE MESES SEGURANÇA 
CONCEDIDA PARCIALMENTE. I) Configura parcela 
permanente da remuneração dos profissionais da saúd:, 
notadamente dos médicos. a verba decorrente dos 
plantões. embora de valor mensalmente variávd, razão 
pela qual. pode compor perfeitamente a margem 
con•ignável facultativa, paro fins de empréstimo junto a 
instituições financeiras. 2) Por ser variévcl o valor dos 
plantões, a importância a ser considerado para 
complementar o limite consignável deve ater-se à media 
dos últimos doze meses antecedentes a propostu de 
empréstimo. 3) Segurança parcialmente concedida (T JAP 
- MS n.• 13141 • Acórdlo n.• 13281 - Rei. 
Desembargodor OÓGLAS EVANGELISTA. Tribuaol 
Pleno • j. 0511112008 • v. Unânime • p. 19/11/2008 • 
DOE n.• 4381 ). 

No entanto. exatamente por ser variável a quantia mensal, 
o valor que deveni ser con5iderado para integrar a margem 
consignável é o da media dos últimos doze meses anteriores à 
proposta de empréstimo. 

Portanto, sem maiores delongas. concedo parcialmente a 
liminar pleiteada, apenas para dctconinar que a autoridade 
impctrdda inclua na margem consignável da impetrante, para o 
fim de viabilizar empréstimo em consignação, o valor extra Ido 
da média recebida por plantões nos últimos dozes meses 
antecedentes. 

Encaminhern·se os autos a douta Procuradoria de Justiça 
para manifestação. 

Intime-te. Cumpra-se. 
Macapá, 27 de janeiro de 2009. 

(o) D-mborgodor LUIZ CARLOS 

TRIBUNAL PlENO 

MANDADO DE S..EQIJRANCA N• 1-146/2008 
I mpctrantc: 
Advogadas: 
Informante: 

Relator: 

lsaac Emanoel Silva Pereira 
Pretty Queirol Leite e Josylene Brito 
Sctre(jrio de Estado do Adminlstraçio do 
Amapá 
Desembargador Gilberto Pinheiro 

"lssac Emanocl Silva Pereira impetrou mandado de 
segurança nomeando como autoridade coatora o Secretário de 
Administração do Estado do Amapá que a eliminou do 
concurso público para provimento dos cargos de soldado 
policial militar c do corpo de bombeiro militar do Estado dn 
Amàp.Í, em razão de ter sido declarada inapta na provn de 
aptidão física. 

Narra em suas razões que entre os diu 16 c 17 de agosto 
de 2.008 foi submetido à primeira etapa du prova de aptidão 
fis iea, porém, ao realizar o teste de salto em distância, o 
impetrante toi eliminado do concurso ~h alegação de que niio 
teria atingido Cl.' índices mínimos e<igidos. 

Sustenta que em razão da não aprovação, solicitou, a 
banca examin.Uo.-.. ainda no local da realização do Exame de 
Capacidade Física, os índices que teria atingidos. -sendo seu 
pedido negado, o que levou a entender que eles não teriam 
sidos medidos, o que configurari• ilegalidade e abuso do 
crit•'rio de eliminação, uma vez que o próprio edital n.• 
001/07, anexo 111, 11 - das di"P<Jsiçõcs iniciai<, item a.2, 
protocolo de exccuçiln do .alto em distância, atimm a medição 
e anotação dos; índices a lcançados pelo candidato. 

Argumenta que tentou de todas as fonnas ter acesso â 
planilha com a mediçã~ de seus saltos. tendo inclusive 
protocolizado um recurso administrativo com tal objetivo, não 
tendo logrado êxito no sem pedido, sendo apenas lhe 
infonnado que essa planilha não e divulgada cm nenhum meio 
de infot-nação. o que considera ilegal c abusiva o ato da 
autoridac:~ coatora. 

Cont nua alegando que a omissão da medição dos saltos 
do candidato configuraria ato arbitrário, pois desprovidos de 
fundamentação, tomando subjetivo o critério de sua 
eliminação. 

Alude, ainda, que sua eliminação do certame, dccom"'U do 
curto espaço temporal entre a I' convocação em 29 de julho de 
2008 e a realização dos testes físicos em 16 e 17 de agosto de 
2008. o que implicou a submeter-se a um intenso tre·inamcnto, 
acarretando-lhe uma !!CQÜela de entorse em tornozelo D e E, 

I 
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como fez prova por documonto anexado. 

Sustenta qu• os !estes referentes ao Exame de Capacitação 
Física para seleção de candidatos ao Curso de Fort11açào de 
Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, 
têm índices de execução superior, se comparados com os da 
Academia Militar das Agulhas Negras, que é rcspcnsãvcl pela 
fort11ação de oficial combatente do Exercito, denotando 
afronta ao principio da rJ.Zoabilidadc. 

Disst'rtil acerca do cabimento do mandado de segurança e 
dos princípios da adminisrrnção, requerendo. no final. a 
conce<são liminar da ordem objetivando soja inval idado o ato 
que o excluiu do ec'rtame, bem como que stja ele autorizado a 
panicipar do curso de tormação c realização do Exame de 
Capacidade Física ao final. 

Autoridade apontada coatora. infort11ou que o impetrJntt 
foi inscrito parn participar do certame objelivando a uma vaga 
nu quadro de Soldado Bombeiro Militar do Estado do Amapa. 
não tendo logrado éxito. qunodo do T.,;tc de Aptidão Fisica. 
T AF - na etapa de salto em dist:iocia, por não atingir os 
lndiccs minimos exigidos. tendo sido considerado para tanto 
inapto. 

Afim1a. uindu, que a Pulíci.1 Militar do E'tado do Amapá, 
estabelece em Estatuto Próprio. car;iter eliminatório, a.• fases 
dos testes de aptidão fisica, assim como autonomia das regras 
do certame. ditadas previamente em Edital. o que para melhor 
entendimento. cofacionou. dando êntase em especial, a 3' 
Fase, a qual trJta especificamente do Exame do Teste dt 
Aptidão Fisica1 ou seja. ou somente,- TAF. 

Ao final. pugnou pelo improvimento da segurança 
pleiteada, dada " impossibilidade de atender. caso fosse 
deti:rido, uma vez que o Curso de Formação de SoldadoiBM 
encontra-se na fase :inal, não havendo previsão de novas 
runnas para o referido curso. estando o Estado se empenhando 
para realização de um novo ccname. 

Relatados, passo a decidir 

Na realidade, sabe-se que os testes fisicos em concursos 
militares são perfeitamente cabíveis, isso ~m razão da natureza 
do tmbulho a ser exercido pelo aprovado. que deve ter um 
mlnimo de condição tisica pam suportar o labor diãrio de um 
mili tar. 

Por outro lado, a Administração Pública é livre para lixar 
as bases e os critCrios de julgamento do concurso. muito 
embora devam estar em sintonia com a legislação pátria. 

Sobre essa matória. o mestre Hcly Lopes Mcirelles. in 
Direito Administrativo. J2' cd., 2006, atualizada por Eurico de 
Andrade Azevedo e outros, p. 435.'436, h:ciona: 

'A Administração c livre para estabelecer as bases do 
concurso e os critCrios de julgamento, desde que o faça 
com igualdade para todos os candidatos, tendo, aindo. o 
poder de. a todo tempo, alterar as condições • requisitos de 
admis.~ào dos concorrentes. para melhor atendimento Po 
intcrc.:\SC público ... 

Nessa mesmo esteira decidiu o Superior Tribunal de 
Justiça: 

' é lícito a Administração Pública alterar condições e/ou 
requisitos estabelecidos no Edital vis.1ndo o ingresso no 
serviço pôhlico, desde que o faça em r<:spoito aos 
princípios básicos administrativos. visando melhor uten~cr 
ao interesse público". (STJ- RMS 10.326/DF- ReL Mm. 
José Arnaldo da Fonseca -DJ dd /.05.1999, p. 164). 

Confort11e salientado, a Administração poderá estabelecer 
no edital, requi,ito!\ para o ingresso em St!uS quadros, dc::;dc 
que o thçn em perfeita sintonia com a legislação. 

Existindo, portanto. previsão legal editalícia para que o 
teste fisico rcnha carâter eliminatório. mesmo qm: não estando 
previsto em lei estadozl ou que tenha um grau de dificuldade 
maior que de outms academias .. não existe qual_qucr 
ilegalidade, pois o Edital é lei entre OS!'artcs ~volv1da.• . 
Nesse sentido c o jurisprudencia do Supcnor Tnbunal de 
Justiça: 

"PROVA REALIZADA EM CONCURSO 
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDo. L 
Havondo previsão em edital, a exigência de realização de 

(DIÁRIO OFICIAL) 

É bom lembrar que todos os demais candidatos inscritos 
no "certame, estavam em igualda~e de condições. isto é. eles 
deveriam alcançar os índices mínimos exigidos e que, 
portanto, caso não lograssem êxitos, seriam eliminados, como 
foi o ímpetrJ.ntc. 

A alegação de que o impetrante não ostaria preparado 
fisicamente, devido a problemas mCdicos, deveria ter tomado 
uma medida preventiva junto a Comissão, provando os 
motivos pelos quais não poderia se submeter naquele dia da 
fase o cename. Se ele não o fc7., a.(\surniu fi risco de não lograr 
Cxito no teste fisíco. caw tiz4!.'\Se. 

Além disso, sua inercia em não entrar com o mandamus 
em tempo. ou seja. tão logo tivesse conhecimento da 
eliminação por não alcançar a margem mínima c ~cndo negado 
o acesso aos lndiccs atingidos, demonstra pura desidia. 

Destarte. o candidato foi eliminado em 16 de agosto de 
2008, confom1c se extrai das As. 03, porem, somente em 
12112n 00R, foi que imp.:trou o mandado do segurança, 
quando o curso já está em fase de conclusão. 

Muito cmhora o impetmnlt: tenha entrado em tempo háhil, 
ou seja, dentro do prazo previsto dos 120 dias, mesmo que lhe 
fosse concedida a liminar não poderia ser ela atendida, vez que 
o processo concernente a conclusão do curso está em seu final. 

Relativamente às liminares, esta$ visam asseguntr n tutela 
do direito aparente, quando atmvés da denominada prova 
prima f acie se evidenciem os critCrios classic.1111L'Tlte adotados 
de aparência do bom direito (jimzus boni iuris) e perigo na 
demora (pcriculum in mura). 

No primeiro pressuposto. temos a "plausibil idade do 
direito", a evidenciar a existência de um interesse processual. 
n que se convencionou denomint~r dt:./Umu.\' hnnijuris (fumaça 
do bom direito). No segundo. temos o t ventual rc~~rdamen to 
na composição da lide com possihilidadc de perecimento. ou 
do próprio processo ou de seu objeto: é aquilo denominado de 
periculum in mora. Somente a concomitância desses dois 
pressupostos admite a tutela liminar. 

Marcelo Freire Sampaio Costa, in Asp.:ctos da Teoria 
Geral da Tutela Antecipada, Júris Slntesc. Jan!Fev 200 I, a 
respeito do assunto c citando Humberto Theodoro Júnior diz 
que o ex-Desembargador "utiliza-se de arg;umentu.< singelo.<. 
porém, robusros. quando ensina, em relação a plcw.sibilidnde 
rlr dano irreparável. ser a mesma avaliada pelo j uiz. segundo 
as regras do livre comoencimentn, de modn que não dispense 
afimdamentaçào nu motivação de seu conl1ccimcnto; mas, isto 
se darei com muito maior liberdade dr açrin dn qnt' na 
fonnaçõn de certeza que se exige no processo dl'1 ~; tlim" 

O mesmo autor cita, ainda, e: c.:l:trc<:tndo <.' ·e ma Cindido 
Rangel Dinamarco, que dt diz ser "um r. ardoroso da 
instrumentalidade e real cfetMdade do <>o, a situação 
processual a ser extirpada (como ·' um cancro) 
mctliallfe a tutela antecipada. fundada no inciso 11 do 
dispos;rivo legal da antecipaçiio tia twcla de mérito. 
consubstancio-se na necessidade. inadiá1 •c/. de neurraHzar os 
males do pmce.tso. porque. !ui dcmo,.as razoáveis ditadas 
pelo cardter [arma/ inerente JO processo e Jui demoras 
acrescidas pelo cumporwmento desleal do demandado. " 

Como salicmci, colacionando tn:chos da doutrina. a 
Ct')nccssào de liminar deverá obedecer do is requisitos básicos. 
que •ão o perigo da dc:mo111 e a oporencia do bom direi to, 
sendo que a inexistência de algum deles toma cogentc;: o 
indeferimento da liminar requerida. 

Na hipótese concreta dos autos, não me parece raLOávd 
possibilitar ao impetrante. na atual fase do certame, confort11c 
infonnaçõos da autoridade comom, em especial a contida à• 
fls. 82, datada do dia 07/0 lt09. sua admissão no curso. uma 
vc:z que este se encontra próximo da conclu~o. tomando 
impossível. ainda que dcfc'fida a liminar. dar cumprimento a 
decisão. 

Tem-se aqui. um caso bem conhecido, a .aber, o fato 
consumado. Os argumCiltos daqueles que defendem esta 
teoria, de um modo geral, gira em tomo da ccmsidcrnção de 
que a situação é cxcqx:iona1 e o probkma, mais do que sob o 
asJ'l:Cto da legalidade, deve ser encarado do ponto de vista da 
finalidade social das ltis. 

teste de aptidão flsica, alem de legal, atende aos princlpios 
da razoabilidade c da eficiência, pois, o exercício das . Assim, se considerarmos que o curso para o qual o 
atribuições atinentes 30 cargo do Tecnico Pcoit<!flciário 1mpctra~~· ostava conc~rrcndo encontra-se em fnsc. fi nal c as 
exigirá do servidor habilidades tisicas relacionadas à dcm~~ J• superadas, nao ha que se falar em prcJU17.0 para o 
destreza, agilidade, flexibilidade, força e capacidade _ cand• ato. 
respiratória. 2. Sobre a capacidade físita para o exercício Portanto, não havendo condições do impetrante participar 
do cargo de Técnico Penitenciário, tendo a Re<:orrente sido dns demais fases do certame, uma vez que já superadas, 
considc'l'ada inapta, não cabe no Poder Judiciário estando, repito. no final o curso de fonnação de Soldado/BM. 
substituir~se il Banca Exnminndorn do concurso, mormente eis que não estão presentes ofumus boni iuris c o peric:ulum in 
porque a revisão da prova demanda dilação probatória. mora. indefiro o pedido liminar. 
Precedentes. 3. Recurso OJdinãrio desprovido." (RMS Posto isto. não concedo o pedido liminar da Ordem, tendo 
19826/MS, Rei. MIN. PAULO MEDINA. DJ de em vista a impossibilidade do impelranlc de participar da.< 
20.02.2006,p. 364). demais fases do concurso público, visto que elas não mais 

"ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 
REQUISITOS. CAPACITAÇAO FiSICA. 
REALIZAÇÃO DE EXAME EM DATA POS\ERIOR 
AO ESTABELECIDO NO EDITAL POR 
OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO. ·Tratando-se de 
concurso público, de que trata o an. 37, 11, da Constituição 
Federal de 1988. é entendimento assente que as cláusulas 
constantes no edital ohrigam candidatos c Administração 
Púhlica ... - ... - Rocur.;o ordinário desprovido.' ' (RMS 
15129/SE, ReL MIN. PAULO MEDINA, DJ de 
29.03.2004, p, 279). 

existem. 

Abra-s< vista à d. Procuradoria de Justiça para 
manifestação. 

Macapá. 23 de janeiro de 2.009. 

(a) Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
I Rtlato " 

José ham 
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ll..:llil;;;iS. CORPl!S ll• 2.4~3109 
IMPl:TRANTE: SA!'\DRO DE SOUZA GARCIA (ADVOGADO) 
PACIENTE: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MOREIRA 
LEMOS 
At'T. COATOR~: Jl 'IZO DE DIREITO DA !' VARo\ 
CIIJ~III'>Al. DE SANTAN .... 
RELATOR: DES. MELLO CASTRO 

Trata-se de Hhbeas Cozpu.< liberatório wm pedido de 
liminar impetrado pcn SA:-IORO DE SOUZA GARCIA. Advogado, 
em favor de FRANCISCO DA COriCt:tÇÀO MOREIRA LEMOS 
contra ato tido por ilegal praticado pelo MM. J UIZO DI:: DIRF.ITO 
DA I' VARA CRIMINAL DA COMARC~ DE SANTANA que, 
mru1tém a pris:OO do paciente: nus autos do Processo n~' 3.872/2008 em 
que lhe é imputada a pnirica do c;rime descrilo no art. 33 da Lei 
I l..l4.l/2006. 

SustCnlit o impetrante. em !\lntese, que o p.acientt 
encontra-se preso desde o dia .05 de sctcmbm de 2008, em alegada 
flagráncia dcliti ... ·a no crime traftco de drogas. embora nada tenha sido 
apreendido com u acusado que pn:sumisse ler o m<:smo qunJquer 
participaçtlo no dclitn. 

Aduz que durante a auditncia de. instruçao ficou 
evidenciada a au1oria de outro acusado de nome RUY CF.S/\R 
SALES que: por sua vez. conft: ... .;sou ft posse da droga, afirmando que 
sequer conhece o paciente. 

Asscvcrn que no momento da prisllo, foram 
r.:~.:olhidos três aparelhos celulares c que, tendo sido os mesmos 
encaminhados a POLITEC para an,-riguaçoo de supos ta;: ligações 
entre O!; <~parelhos. atC a pres(ntr: data nào lhi apresentada qualquer 
nnâlise conclusiva apesar dos inUmcros oficiOS solicitnndo a imcd ~<HII 
apresenta~ao do laudo pc:nc1al ..J~ejado (sic). 

rros.o;; ~:guiu arg.umcntando que a simples lh:morn na 
conf(:cçllo do laudo pdu Policia T<Xnica nílo pode JuStificar a 
manutcnç30 dr~ prisílo do paciente, prmcipaJnicntc por que e primário, 
possu1 ocupaçâo licita c endereço fixo no distrito da culpa. llltxistindo 

. os prc~suposto' legnis que autorizem a prisao provisória. 
Discorrendo sobre o pnncipio con!oõtilucional da 

rm:!'unç:lo de inocCnciu, conclui por rcqucrtr a conccs~o liminar dn 
ordem a fim de que seja re~r·ogada a pnsilo do pc1entc mediante: tcm1o 
de CtJmpromisso nos autos do Processo 0° 3.872108. confirmando-se. 
'no méritu. a decis!lo liminar. 

Instrui o processo com os documentos de f. OS e 06. 
A.cresccnto que em mformaÇ()es de f. 15. a indigitoda 

aul~rid.adc coatora esclareceu que o paciente lOi. preso em flagrante 
delito JUntamc:nle com co-reu d< nome RUY Cf:SAR SALES. peta 
prática do del ito capitulado nos arl. 33 e 35 da U i no 11.3431200b, os 
quais foram dcnun~,;iHdm em 16109/08, denuncia que foi recebida em 
27!10t08. 

Aduz que, inobstanle as defesas dos acusados nOO 
terem :'lprcs.::utadu rol defensivo, a instruçao processual encerrou-se 
no c..lia 12112'08, oportunidade em que o representante do Ministério 
PUblico requereu a juntada da cópía do livro de registro onde fo1 
registrada ··a denimcia anõnima" e o laudo de quebra de sigi ll, 
telefônico. ~cndo que, até a pn:..~ntt: dnta. este Ultimo n:lo foi remetido 
uquele juizo, ruilo porque os autos principais - n9 3.872/08 -
encontram.sc no aguardo do laudo dt: quebra de sigilo telefOnico, 
para, entâO, as partes aprtscntarem iJiegaçõcs finais. 

Este o rellltório. 

liminar 
Analiso ntsla oportunidadr aprnh o ptdido de 

D EC! DO 

Pretende o irnpetnmrc a litx.rdadc provisória do 
paciente sob a alega\·ao de- excesso de prazo ao q.J<.~I não deu cnusa a 
defesa do acusado, denunciado pclct prálica dos cnmcs descritos nos 
art. JJ e JS da Lei I 1.34.112006 

Dcslême. a prisêo cautelar. da qual a prisão preventiva 
é espécie, somente se justifica e se acomoda dentro do ordenamento 
~át.rio. ~uando estritamente neccssâría par.s umJ eficiente pre!l.taç:k> 
JUrtsd iCJOnal sendo que, conso;mte os ensinamentos de l.l 'lZ 

FLÁVIO GOMES citado por FERNA.'HlO CA rEZ' "a pr<ran 
cautelar ntlo atrito dl! formo irrt>medldv~l rom a prt!Sunçüo di! 
inacéncia. Hd, tm -..·trdade, uma com•ivé11cia harm01rizdvel ent~ 
umbas desde que o medida tlt caut~la pre.,erve o .seu cardur dt 
t:r:ctpcitmalidade e w1o ptrra a sua qualidade iii.Strumtutnl ... o 
prisão cautelar niJa podt1 por /$$o, decQrrer tk mero autnmarisnJo 
lt•cal, mas 1/~t! eswr s~mprt subordlnnda ri sua neu.~·itladc 
cotltreta, real efetiva. truúu;.ida pt!o fumus borrl luriJ e o pt!riCJlfum 
in mtJra". 

De outra parte, lcnhu sustentado em votos dt.: minha 
rcla111ria qw~ embora levado a norma Constitucional, o Principio da 
Jnoc.em.:ia sorre, em casos que nssim o exigem. mitig~o c:m r:v.ào da 
rcsrriçào lcgilim11s 1..b liberdade social, pois conto ensinam os Doutos 

.. Oulru ordtns de valorts su~iram , de modo a 
rntrlrtrn tm contenda com r.su conct: Moto dt llbt rdadf. 
A ordt:rn pública. os inleresses ~ucíai.s r. colrtivos, v.~., 
pnsuam a uig:ir uma tsJ}('tialiu.ç:\o dos domínios da 
liMnlalle. E cstr processo dlnamizou-st gnJças HO 

pragmat i~mo nnrtt-amcritano, que vtio a definir na~ 

cmtndas l Cunstituiçto os diversos conttúdos da 
liberdade (pHS<>al. de imprensa, à rdigllo. ele.). Ao 
ptnsar-st, tntlo, 1 libu d11de do hflmem - romo ser 
jurfdic:o e pl'rteoccntc a uma tomunidadt: jurídica - ~ 
fundamental que se abslntia de quaJquer coootaçlu com a 
idéia de anarquia. A libtrdadt esti, slnt, ligada ~ utn.ll 
ldtla de ordem". (buc S•bb' Culmarlcs, Habeas Corpus 
Crltiu t Prrspectiva, 2' Ediçto •. lurd. p. t f 7). 

Isso porque, o principio do direito a liberdade não ê 
absolulu. estando submetido a outros princip1os P''''islos pelo próprio 
sistcn1a Ct1nstitudonal e pelo ordrnarncnto infraeonsti!Ucitlnal. 
restando pacificado no àmhiLH do Processo Penal em relaçAo à prisão 
procmun/ que a prisào preventiva, embom considerada um maJ 
nccess!\rio, uma vez que suprime a lihcrd<tc.Je do acusado Mtc:s de uma 
senltnça condenatória transitada em jul.gado, justifica~~. c:m certos 
casos. pur seu objetivo de garantia da ordem publica, da pres<rvaç:!o 
da instruçào criminal e da fiel exccuçao da pc.na., certo, ainda. que a..;; 

condições pessoais do paci<nt• n:!o s:!o impeditivas de sua decre!aç:lo, 
se ~a~ .!!._COmendado por outros elementos do~ autos. 
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Esse tem ~i~, o entendimento pacifítado nesta Cone, 
como se onfere dos JU lgamentos do lhb<u Corpus n: I.Jllt/06, tle 
noinh• rtl•toria. t do llabus Corpos 11 1419/06, de rdatoria ~o 
tlustn: Dcsemhargador OógiM Evangelista. rcspcctivamcnlc. dentre 
outros. 

Assom, ressal to que o doreitu a liberdade nilo t de 
naturu.a absoluta. pois a prislo caurclar. 11KMnO '.rrt.i•' n·t e..:prc:::ss;lo 
de llf:NTO DE FARIA •um• inj utlh neet<úria eonln o 
indh·idun", t admitida quJndo \'alort5 mn;osts da sociedade dc\'lm 
ser preservados para a ttarantia da instruçM penal, pnra tt preser'\•açao 
da ordem cconOnuca, par3 assegurar C\rcntunl pe:n:J a ~er imposra e. no 
cnso especifico. para f:u.cr c~ssar o mal do século, qual seja. a 
COITI(:rctah73Çil0 e disrr1butçêo de ~ubstànciaj cntorpcc!.!ntc). Que lt'Ol 
corromp1do a;uv\.11tudc do pJÍS 

Nesse contexto. mohstt~nh~ Ih argumentaçOO do 
ampclnnte no sentido da prcsen:açlo da prcsunçAo de lnOC\.'nciJ ou <k 
~to rctardm1ento do processo sem culpn da defesa, o esladO de: 
flap!nc1a no qual o pac1entc foi pre.<m c ~ peculiaridades do cra111c tt 
elA 1n1putado - ulftoo de t.lro8ots - au mcno~ nec...4iia oponunidadt 
ruocc~sual. em que se tem apenas uma anillisc p.."rfunctóna dos autos. 
tle plausibilidade do jul1'o. tmpôem a mnnutcnçlto da pnsao provisóna 
do pacrcnr..:. m ... 'SR\0 por4uc, a lihcrdadc do individuo deve se.r tolhida 
qu:mdo sua conduta afeta \'alorcs ou bcn~ JUridi~.:os sociais 
CO'Ih111uídos c presentes no Estado Scxial e de L>ircato em que s.t "'"c, 
ante o dc''cr de ju,tiço reclamado pela sociedack 

Alias. o [xc:c;:l$0 Supremo Trihuul Frdtral fi~ou 
cntcndimemo secundo o qual ~1Y...JU!Lnr.L• concC"s..dq 
i!.t.llbtrdadt prorl!ória ao pmo em Oa!!rlnl< ~ dQ 
crime de tnifico. ilfciro de rnto[[)('rtlllU (at1 . 44, da Let 11.0 

11.343/2006). u que. por 1i 1<\, t fundomtnto pnra o ondcferimcnto da 
pretenslo do impetrante à lit>crdadc provisória A onterprctoc;iio 
:~dotada t de que Q Lei u." l i Al>ll200i. ao dar no•• rcd:u;Ao oo art 2' . 
tnn~o 11, da Lc1 n • 8 072JW. revogando a nomta JlrOlhlh\3 da 
lohcrdade provisória oos acusados da prática de hcdoondos. nao 
prepondera ;obre o diSI""to no an. 44, da Lei n . li 3~3/2006. r..,., 
ttO punc1p10 da ~pectalidadc, eis que esta se rcfrr~ exphcnam~ntc é 
proobiçlo da cooccssiio de lobcrd..re provisóna c·m se trntondo de 

crinle de tófico 11icnos Uc substãncl3.1i entorpecente"\ 
Neste sentido. os recente.\ ;ui gado) 
" DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS 

CORPUS. fRÁFICO DE ENTORPECENTES: DECIS.-iO 
MOIVOCRATICA DO RELATOR DO STJ. 
l!'iDEFERIME/VTO DE LIBERJJADE PROVISÓRIA. 
SE/VTEM;A CO/VDENA TÓRJA. rao.CONIIF.C!Mt:NTO. 
I. A questdo dt direito tralndn no.t uutos deJU habeas rorpu:o. 
diz. Ujpl!ittJ à suposta u.u.slnclo dt funúamt/'flfi(Oo 110 dtci.stJ o 
do juiz de mr~ito que ind~fuiu u ptdido dt likrdadt 
pnn-isdria fortrU~Iado !Hin tkfno do pfK.ient,_, dt~murciado 
rumo iM.JUJO nas sançtln dos IJTtt. 11 r.c. li, 111, ambos tia 
Lri n• 6.168/76. 1. O (lft'S<nU huiH<a1 torpus ndo dn•t su 
~onhuido, ei' qut n4o ltDUv~ dtcisau rolt g/ada nu flmbito 
do Su~rlor Tribunal dt JustiÇII, lnddindn rlaranu:nt~ a 
ori~nluç4n rontitfo na Súmula 691, do S7'F. Ra.salvndu 
l rip6in·e d~ ato flagrantemente ilegul ou nbusb.·u. uao Jtd 
cnmo su d6cnnsldtrado a tJri~nloçJo conrlda no rt!f~rida 
Súmula 691. J. ~J:.JU«J.t!!J..Rdotqdo orjrnrucao munúu a 
f~Jl6LJJ.d...Rf.l!iRkAIJ .. ~I!wllllk 
w•is6rio r!IJ..fwc_J/g,L_s~i.IJ/L.JJ!h'm..dJUtim~ 
1/(rjto de (ÚOJ!I!l (Q!/....44, do ld n /1.,14W61, o que, p.Q!J./ 
~rnll~ indtfujmrmn do-IUJ«r'M!!fg.Jk 
/ikrdndr DtOI'[ç/lr;~ de "Dlm" f!f(' .. «J~.YJ< 
~!.'~11...01! ort, J/0, pardgrqfo linjcp. dn CPI' em 
í1l/IJW!Idno'g rom o dispotw na aa. 5 I XLlU,_j}jJ, 
~u dg RroHbljca, ~.n>..n~ .. i!JJ 
pri54o cqul(lar do oadwtc mJo rra mqis o d«uto de pf.i.rAJl. 
f!!!!!~ sim • W!trnco ~~~do 1m gur foi 
tJ/1.Cm~fJ/.Q_p dirritc1 de morw"" llkt.bJk 
CQm...J.U;!c nq mpnuten~JLisltDt pufDriwdo..aL.Jiil. 
{lljNil.._J!Wi!JJJJ:g._S. HoiH<iU corpru n4o w nl•tcfiÚJ. 
( HC9044S I SP · SÃO PAULO- Rtlutoro: M/11. ELLEN 
GRACIE • JuiKtuntnlo: 11110/1008 . Órg~o Julguúur: 
Segundo Turma - Publlraçl u DJe.]/1 • DIVIII.G Of;-lf. 

1008 • PUOLIC 07-11-2{)()8 EME.Vr VO& UJJI 0-02 pp. 
{)())58). 

E. tarnbtnl' 
"EMEo\TA: HABEAS CORPUS. PENA L E 

PROCESSUAL PE.'VA_L. TRÃFICO DE 
EN rDR,ECJ:.'NTES. PRJSAO OWTELAR. GA RANTIA 
DA ORDEM I'UBLICA. PERICI!l.OSIDADE DO 
AGEN TE. EXCESSO DF. PRAZO. JUSTIFICATIVA. I. A 
Prbrldrtl Turntll dtsiiJ Cort~ fi.'«Ju '"'~ndilftmtn no s~ntido 
dr qru D ui 11. 1/.JI.I/06 fui de F.IIIOI'(Hr<lflr:r/ prolbt o 

COfKYSSIJD dt llbtrdodt pro•Wrlo oo ptno "" fl•l'""'' pelo 
prt/rtjro d< trJji<o dt tlfiDrp«att'S. Pm:td<ltlt'S. 1. A in iÚI 
f~ur u odlflfita • lilKnúul~ pro~ildria mr C'IISO dr prl.rlo ~"' 
jlogrlllrk por 1r4firo dt ett/DfJHctfllc.v. o St'J:rtgoç4o cauttlnr 
ptva gortutti• da ordem pllblico ~ncutttro fundamutto ltD 

perlrulosidndt do padtlllt, evld~nciuda prla gralfdt 
QUOIII/dodt dt drOflD /1./68 COmpr/miúu.l dr USID.<J'/, 
coruubstonriando oml*a('u d socit dutk. Nan st trQ/a d4! 
ptqutno troflconlt. Prr~dtntn. J. F.xrrno dt prow do 
lnstrurd, rdminol ju...ftijicado ~Hio Juir. do C'ausa. Onltm 
indtftriJa. "!HC 94872 I S P • Refator{o): MirL E ROS 
GRA U • Julgomtnto: Jt/10911008 • Órg4o Julgudor: 
S"'(UIIdo TurmD - Publlroç4u • DJ< n.' UI - Dio•ulg: llJ./]. 
]{J()K - Publicur/Jo: 19-1 1-1{)()8 • EME:NT YOW1JI 6-05 
PNJ/136). _ 

Rcs<ahe·S< que nlo obstante a vednçOO legal à 
lil'crdode proviSótoa do p3Coente, niio R pode admolir n pcrpetuoçâo do 
p<oc<,so. c<no de qut a cdcndade dev. S<r observada na preslaçlo 
JUnSdoCI(lCW, OMoladMl<nte depoiS que a mzoâvel dtwaçOO do f"OCeSOO 
fui crigsda em nncl de pranlta C'.onslltuctonal aprtgoada pelo mc i~ 
LXXVIII, do an 5• da Constnuoçao Federal 

\lc~sc conte~to, estando custo<hado u acusado nAo se 
pode aguardar inddimdantÇnh: a juntada dn pro\'a rt:-1.1uerida pelo 
Mini)ttno Pühltco, ral30 porque d\!\C o m:tgastmdo Q.J/JI.Q dctcnmnar 
pnuo razoavel p.lf"3 a suo JWlt3da nos autos. sob pena de 
prosse&uammto da m;ucha processual com nu sem delerminada prO\' IL 

Cont dlCS fundamentos. dtntgo a Jiminar plritudt 
pan man1<r a pnslo pn:•entovo do paeoa11c FRAN\.LSCO IJ.\ 
COI'-CU ÇÁO MORt:IRA LE~IOS pelos fundamentos ocim• 
expcndtdos, d\.'tt.."fftlinand<' n aucoridadc CoaJOfa que mtimc o 
r(prescntante do MtnistCrio Púbhco para que. no prazo de 4Mh. 
proceda a juntada do prova rcqut:rida sob peno. de pr~sc~Uimento do 
fei to tndcpem.lcnlcmcnle de sua produt;:lo e, por conseqoéncta, 
dctcrm1no· 

(DIÁRIO OFICIAL) 

o) Notifique-se a autoridade apcllltada eoarora do 
intc1r0 teor desta dc:c isao, par1 que n cur1pra: 

Ju'itiça. 
b) Encaminhem·«: os llotOS a dout• Procuradoria de 

C') Após, voltem-me os anos c..-nclusos 

Publique-se 
lntiman-.sc:. 
MacapA·AI'. 26 d< Janeiro de 2009 

Ou . IIOKILOO AMARAL OI:: MELLO f' ASTRO 

.{ c...u' c... 0.-"..l.vv-~ 
Relntoo'' 

Bcl ~L<\ A OARI>~E (. RAR~OSA 
Oorctor de S<:cn:t;;r. da SccçOO Unoca 

enl exercicto 

SECCt\0 Íl~ l (:~ 

JM.Ilt.\5 COKPIIS ~~ 
Impetrante: ARMINIIO DOS S.\ :"'TOS LO liA 1'0 NETO 
Pacocole: RO_OOlFO REN'IIER BARBOSA I)()S SANTOS 
Aut C011ora: JliJZO O[ OtRr.rro DA J ' VARA CRIMII\AI. 

OEMACAPÁ 

" O E C I S -~ O 1.1 •11 N A R 

Vistos, ele 

ARMJ/'\00 DOS S.4NTOS LODATO 1'\I:TO, 
advogado, impetrou Ofdern de Habnu Corpus libtrolório, em fa\'01 
de ROOOLFO Rt:NNER BARBOS.\ DOS SANTOS que se 
cncoutra p<eso preventivamente desde 26.-'01/2008, acusado da pr.ilica, 
em le5e, do cnme de esteltonuo. tipo do arrogo 171, §J", ele 29, do 
Códogo Penal Brasileiro, • fi01 de que possa respond<r em liberdade 
açêo pc:nal que tranut;j na ) 1 Vnrn Cmnmal da Comnrca de Macapã 

AlcKa o impetrante. tm dntese. que a pris.1o do 
pacrcnh; !.Cri3 ilegol porq~ . embora no momrn1o de sua dccrcliflt;.lo 
(I &10612006) existissem os nutlivos que a JUSit lk:b!\tm, eles não mai\ 
petSISlcm, face ., primancdade du n.1J, s.eus bons anlctcdcnles c sua 
resit.léncia e trabalho nu distuto da culpa. C\ que toma ÜC."M1eCcssivaa a 
pri,.ao p<ocessuállcvada a efeoto 

Logo preenchtndo lodM os requistlos legais c 
coo~titucronais para que po$50 responde-r n processo em liberdade, 
ir'Cxtst.c:m ruo prcssupo::.tos que ensejam a decrttnçAo da prl o;;o\o 
p;tvrnuva QlK nm sofn: o paciC"nte, sendo dc.~nccess:\na e nK---smn 
iltg11l a sua manulençAo 

Requereu a c..tncess.1o da ordem. com conscQl)cntc 
cxpcd t~ do al\':mí de soltura para<' fim de obstar o rttnstmng•mcntu 
1leg.al alegadamentc ~ufrido pelo paci\.o1ltC' 

A nuciAI foi mstruida com cóp1as de ptçOJs do 
Processo Crime n• !00511999. com CCilid:lo Negntivn da Comarca de 
Macap:t, !.latada de 261\.1112009. CC\m cópias ~;.t urtid4o dt casamento 
do paciente. de cttttdôl.--s de: n:Be1mcnto de seus falhos. tk 
compm\'Mte de mid&eu' e de comrmwante de "'inculação de 
trabalho cnm a Elcttonorte ( fi• 06/28) 

É o brr•c relotótoo 

Nc.~la oponumdadc aprecaare1 tàc,.,,(l o in•pllcito 
IJCtlido de liminar. pclil investigaçào da presrnç:t de ~eu."i requisitos 
legao;, • saber, o fumu.l bmo/ }urls e o {J"riculum In moro. 

Infere·~ da inteaal qu< u paciente fora prc:so no d1a 
26101109 em ratiiO de pn>l<• r<evtntiva que rcria sido do:er<toda en> 
18/0612003, nus ••~os do Pmc.:.<<;Q Crin>< n• I OOS/1997, em tramite 
•• 3' Vara Crimonal de ~lacopi. 

Tal prisâo. o;cgundo o imptuantc. seria ilegal 
rtNque, embora nn momento 00 sua dec:retação existissem N moti\OS 
quc a justiticas..sc m fm\o eomparectmt:nto aos nros pt(')CtSsu.,is após 
ettaçllo cditalicia). dcs mln m:~is perststcm. f3CC a n~ora ckmonstraçâo 
dil pnmariedalk do réu. seus bons antccctkntes c sua f'CSidêntia e 
tmbalho fx1l': no di5lrl1o da 1.-ulp:i., o que IOt'na dc,nt'ctss6ria a prisào 
p;oces.susl lcvaU., 11 cf('ltO 

Pois bem. lnubsttmtc nâo ter o tmpetrantc: instruido o 
ha.btoJ corpu.' com cOpia era decisão que tktcrrnanou a prisào 
preHntivl\ do paciente, ex trato do histórico clclrdnico (Sistemm 
Tucujuris) do proc.:sso origonario (Aç:lo Penal Pública n' 100511999) 
alguma!': situações c ccrti ficaçOcs procc:ssuais eondizcnlc.s com sua 
argumcnlaçio da dcsnc~sidadc: de manutcnç.\o da pn:, ·entiva 
decretodo. 

Primttro. o crime dC' que acu~ o paciente 
(c:stelionato, an 171. CPB), em I<>< praticado em co-autoria com 
mais dois réus (h·ancte Holanda Farias e 1{L11Rildo Teixeira 
Andrade), possibihlll a proposta pelo Mini>teno Público e • aceitaçlo 
pelo~ réus da suspcn.~ cond•c•onal do processo c. com o 
euonpnmento das condi~ilc< c:sripuladas pelo Ju1zo. a exlm~:lo da 
punobolododc. nos lennos do art. R9. § s•. da Lco n' 9 09919S Tanto i 
verdAde, que os réus lvanctc ilol:md:J c Reginaldo Tcaxcara, pela 
senrença de O. 2R, obc ivtrom 1 .:Atinçao de suas punibilidMcs pelo 
mt:~mo crime, em IQ,C, pratr:ado em ~autona com o pncientc 
Rodnl fio Renner Bllf!xxa dos Santos 

C conforme mcncaonado nnquc:la sentença t "Ctintilla 
do punibilidade (cópia de O. 28). a prislo procmual ~o p•eltnte 

I 
Rodolfu Rrnnrr st deveu an raro dele nlu le r 1ido tneonlrudo 
ptrR que tomas..~ ptrtt 1105 autos procC"uuaiJ, .;pos rer havtdo. em 
I 
r~lttç.llo a ele. eitaçiu por edttol, n~ ccM"'pareeuncnto ao processo. 
dctrtWçl.:J de: pnsAo pr4.!vcntiva e conscqutn1c -.uspcnslo du proc.COS!;O, 
nos tCIIIlOS du wt 366, do t:PP 

A meu \'cr, isso .Ji b<at.tva à solwra do pac1ente, 
porq u ~: se njo oportunit.ada ao réu Rodolro Renner n su~pcnsâu 
processual que lamhém 11>< ~segura a k:ollbstacuhmndn olt mesmo o 
prossecu1montP da açllo penal, manter suo ><gr<2•çao na 
p:nitenclátia. ambiente ptmie.oso onde se encontra. 'I,( me afigura 
tbncce~sâna c cxa.gc:r3da. porquanto a pris!o seria decorrente de 
C.Wldcn.:Jçilo naquela n-...:sma açao pt-ntl que o po~Cie:nte tem o dlfctw de 
\'Cr susrrnsa jà no seu inictO 

Denuus. lamhc:m e'<traio do hisrúrico cletrômco ~uc 
o procesS<o aguordn captura dn r<u desd' 18106/2003, occonda 
somcnt~ ontem (26/0112009). mc~mo J'k1SSLtndo o pacac:ntc rc<idblcta 
< traholho foxos çm Mw:"''~. onde scmpn: tem se encontrado. o:omo 
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3fWln1arn os documentos pcs4iinais MtxRdos j mtctal . 

Tal situação, a mtu \'Cr, revela o dcsoonhecimcnto 
do riu - se ndo de fato, pelo m(IUlS nos registros do proc.:sso - em 
n:laçâv à aç!rl pmal contra dt: intcntad.3 e instaumda por c1La~:lo 
edíta lte:ut., r.uào de sua austncaa 1105 atos prncc:ssuais prat1cOOos 

Ora. se con\par~ccu p:r.mte a autoridade policial 
para prestar depoimento (fl1. 21 o 23! e manleve·S< en1 Macopá 
mornndo c traballwndo todos esses anos que u processo c:nnunal 
lr.unita contra ele.. t sin:tl de que nl\o pretende se runar da aphcaçoo da 
lc1 penal em rtlaç~ au cnmc que lhe t 1mpu1ado. o que: 
apan:n1cmenze é o fundamento tb tkcrelaçOO de \UB pu.slo proce)!tual 
pelo Juizo cuatur. 

N3o ~ubSI'ste, por or.&. ;j ~sidadr de sua pnsâo 
pre"tlltt\'1 pua fans tk g.ar;~~uia de ordem pUbhca ou ccon<\nuca. de 
.;ol1\'emtnc111 da 1nstruç<M' enm1nal ou dt aphcaçlo da le1 pcn:d. já que 
ftxanw=nte reside e trabalha no dl\lrito da culpa durante todo 1l (')('riodo 
do processo ~ que I'(Sponde, c Mdc uindo possu1 raiz:-s de 
ascendtne-Ja. mulher e filhos 

/1. prt$!0 proccs!!lual. tndos sabem, c medKia 
e.ccpcional que só de•< ser fundamenladamenle tomado quaOMJu 
prrsentcs os prossopo""" e"godo< pelo art 312 do Código de 
Processo PcnaJ. Tau rcqui~itos.. pelas müh&plas r.ll.lles acima 
apontada\ e demonstu das nt'S documentos que instrocm (\l t haiH!as 
rurpus. nilu se f3.7...em pres.cnttS. 

Por taas mor i \'flS. emjfl tendo da forma mai~ drástica 
tomando conhccimcn1o da açAo penal cnntra ele mo" ida. c- prcsentei 
por outro lado os rc~uisi tos legais autorizadorc~ paro responder o 
pmcesso em liberdade. entendo dcsnc:cess lria a manutenção dA. prislo 
proce.sual contra o pactcntc, Jâ que dcrcnninada. confoone sentença 
nos autos, apenos em raz.Ao de não ter ele respond1d0 aos ccmau~ da 
dentincoa apU; citado por edital 

P<lo rxposlo, DEFIRO liminanuente o pedido de 
liberdade formulado na inicitll, para determinar a imcdintn exp:diç!o 
de alvanl de soltura em favor do paciente ROOOI.FO RENNER 
B1\RBOSA DOS SANTOS. se por outro moti•o nao e<ti-.er preso. 

l'otifique-SII! 3 nutoridade Jod.cial impetrada, que 
dc\·trá. no prazo cimxl dla:s prestar infonnaçôc5 quantn aos fatetS 
narrudos nn inictal. • 

Com as mlilmmç("cs, tornem ()) auros concluq)S no 
1lus1re Ocsemhargndor Rchnor onginàrio. que poderá rt:ver. se o caso. 
a presente d eca~'i(l ame de p1osscguir no feito 

EApe:ça a S<cn::rnrin o ncccssârio 

Macapi, 27 de jancoru de 2009 

Ot sembaflttdor RA IMUNDO \'ALES 

~ 
PlantonosUl" 

I a.t.-'"' , ........ t.v....v 
Ucl ~ IA OA~NE C BAR~OS4 

Uon: de Scc ana da Sc.-'Çiu Unic.t 
t: cxerc-icio 

SECCÁOÍJM C:\ 

M:ÁD~&O~ 
<\•ror: l.lllZ.AlMEIJ)A DA SILVA 
Ad•·ogado: REI\ A TO MUI'\1107. MACHADO O r. OLI\'[Jil\ 
Rcu: MIGUEl ROORIIJI'I::.S BITE/'\COURT 
ReloU1r Oeselllllt'itdor Mt:LLO CASTRO 

"VISTOS ETC. 
Considerando a.< informnçOes prt>tados pelo Oficiul de 

Justiça no e<rtid:lo de fls 219. no sentodo de que o réu MIGIIEI 
RODRIG U~S BITENCOURI' ern:unlra·sc impossillolitJido de receber 
cit"''llo em faa: de sna avançada odade c d< seu delicado estado de 
saude <. ainda. diante do que d•sp<'lc a pane final do§ r• do an 218 do 
Códogo de Processo Civil. dcterntono o Departamento Médico desta 
l:grégoa Corte que proceda ao exame clinoco na pessoa do retoldtando, 
apresentando a esrc RelatO<, nu prazo legal de OS (cinco) dias, laudu 
indicatl\'0 de cslado d~ saúde. do ~ucrido .. 

Cuntpnd1 .~~ diligtn.cia. voll.:m-me os autos conclusos. 
Pub!iquc·se. 
lntimcm-sc. 
Macapà. IIP, 26 de jan<oro de 2009 

lm. HONilOO AM.4RAl OE MELI.O CAS llW 
RtdllltH" 

0.1~~~\~~ .. 
Oireror/ct

1
: Sccrcl~a da Sceçlu Única 

1 t ru otrdcio 

S[CC~O Í1NICA 

lidPEAS CORPUS N, 24;161201!? 
Impetrante: Al CEI I AU:SCAit DF. SOUZA 
Poci<nt<. C.~Rt.OS AUCIJSl O RIBEIRO Hi\1\0EIRA 
lnfonnante· J UIZO DE DIREITO OA 3.' VARA CRI\IINAL DA 

\.O~IARCA DE \lACAP1\ 
Relntoo Oestmbargatkor F.OINARDO S01'7.A 

· OECJSÁO 

Al l'El t ALENCAR OE ~Ot'ZA ""l"" r"' ordem 
de lmbtu> cvr{IIIS. em f"'or de CARLOS 4 UCltSTO RIIIEIRO 
BANDEIRA, a fim de afastar alegado constrangimento olcgal 
prahcado pc-lo JuizD de Otre•lo da J • Vara Cnminal da Comarca de 
Moeljla 

Em suas. rn1~ . alegou que: u pa<:teutc t pnrnâric. 
1em donuc11to certo nesta Capttal. nào se ju~tificando n sep,r(:gi:f\'âo 
que lhe foi imposta há rnats de ~00 (quinhentos) dra.(l, sem que 11 

anstru~3o processual tenha sido cnccrradD, sobretudo porque nAo 
reSIIUMl denlOOstmdos os pressupostos auronzador\.'S do 
~utelllatt:ntu pn~10n11:l 

·-



Maca á 29.01 .2009 

Aduztu. amda. que o acusado Jama•s 1~ opii!l 3 
pri~o. n:\o exl!rce·1do qual4ucr resistência no desen\'Olvímcnto da 
im•( , ligaç.ão probatório.. Afinu\Ju que incxi!ôtc qunlquer con,·cnjê:ncta 
Judu: t3\ ou lc~al que sobreleve o direito dt Jibt:rdadc 

Finamente. ftp6s r\!~SO.Itõi.r a presença dos requtsitos 
tlUlOnzadtlfC 'O, n:quefCU 0 deferimento de mcdidalirnÍnnr, a lim de que 
o pacic:ntc sep inu.:diatoo1tnte posto em liberdade. cxped i~\t. por 
conscqUéncta, I ) rc!'pe:Clh•o ;,1\'nrõ de soltur3. NL' mêri ru. a concess:'Lo 
ern dcflnltÍ\'O da or<l·m. 

Antes de analisar' o p<dido liminar, o ilustre 
Descmbarg3dclr Pl:mtonisto req\Nsitou infonnaça1cs à ftUtoridadc 
inqu inada de coatora que, por sua 'vez, afimlOu ter 1\irlo o paciente 
sc~regado cn• 16/0R/2007. em que pese o m3lld.\do de prisão 
prevenll\'a em seu des ru,·t~ ter sido c.xpcdido em IJ/1012003. Disse, 
na oportunidade. ~ue • in<tn•ção processual j â roi cooclui~• • que os 
autos encontram·S\.' concluMI' para prolnç~o de sentença. 

Acn:)\ccntcl que indeferi o pleito tlc ur~c!ncia . 
momento em que dc!cm1inti a l'(ntessn dos aulOS à Pmcuradmia de 
Justiça que, por $U3 \ 'CI... orinou pd a denegação da Ord em. ::,uh n 
fund.Jm .. "nto de que illCXtS1t qualquer con~tr:~ngimento c legAl ao d1rcito 
de ltk:omuçllo do ptlCit ntt, sej a "os termo~ du enunciado dn Súmula 
52 do S 1 J. seja p.nquc justificada a prisão prc,·cntiva pJraa.s~gurar n 
oplict~çao da teo po:nal. 

f.u rdntório. 

Decido 

Vcrit'ututi o 3Ildamtnto do processo "'' .. ,stcm:'l 
TLICLIJURIS c constatei qu< n feito j â foi srntcnc1ado c. ao padcntc, 
concedido o direito de n."CorTt:r cmlihcrdade. nos seguintes tcmlO;,: 

" ... Considtnndo que o acun du C.\ RLOS 
Al;GUSTO KIUI:IRO RA:'<DEIRA tn<ontrA·St rc<nlhidn h' mais 
d< um ano c cinto mcS<.<. l!lo f. d«d• 16/0812007, tcn~n indu•lvr 
'trn rcst' direito a evtniUal pr()i!rrsslo dt r egime de ('ltme, 
ronccdo ao mtsmo. na rurma prtvisiR no art l87. parAKf.afo 
úniro. do <.: PP. o dircitu dt lptlar da \tntrnça em libtnludt. 
F.~ptçO·St llh,·aré de sollun em fnor do mesmo ...... 

Com efeito. jA satisfeito o pc~i~o ro!TIIulndo nn 
t "<Ofdiol, o pn:~nlc hab~as torpus encontra-se prc:judi~• pda perda 
de seu ob;cto. razàn pclu qual o e.xtingo. dch:mlinandn o seu 
3rQUIV3JnCI110 

f.icnflfiqne·sc a d. PIOC UIILiora d~ .lu\liç;:1 

h'limcm·::.c 

Cumpn1·se 

Macapo·AP, D dejnnciro de 1.009 

çAMMJ>ÚNICA 
~IA CRIMINAL 

AGRAVO DE INSTRUME!iiQ.MO...BE~S.O .ESPECIAL NA 
- ~CRIMINAL N' 2.751/20QI 

Agravanle: MÁRIO AUGUSTO DA GAMA GONÇALVES 
Advogado: MAURICIO SILVA PEREIRA 
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPA 

J!SS.fAÇll.Q 
" Encaminhem-se os autos ao Egriglo Superior 

Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 
Macapá(AP). 26 de janeiro de 2009. 

(a) Oes. HONILDO IJI.ARAL DE MELLO CASTRO 
VIce-Presidente do T J.AP" 

Macapá-~~eiro de 2~ 

Bel' RenaJ Coelho Ga'foGãrcia 
Direlora da Subse<:relaria Criminal da Câmara Única 

!<AMMA.ú_t:!JÇ.A 
~UBSECREI~ 

AGRA'fO~ENJO NO RECY.B.SQ 
~~QliQU.MBARGOS DE Q~Cl.ARACÃO NA 

~LAÇAO CIVEL EM MANDADO DE SEGUR,t,NCA 
~ 

Agravante: CHEVRON BRASIL L TOA 
Advogado: JORGE RUBEM FOLE NA DE OLIVEIRA 
Agravada: FAZENDA PÚBUCA DO ESTADO DO AMN'Á 
Advogado: ANTONIO JOSÉ DANTAS TORRRES 

Certifique-se nos autos princlpals (Apelação Clvel n• 
2.331105) SObre o acórdao de fis. 384 e o seu lrànsito em 
julgado. 

Após. dé-se baixa e arquive-se o presenle feito. 

Macapá(AP). 22 de janeiro de 2009. 

(a) Des. HONILDO AMAAIU. DE MELLO CASTRO 
Vice-Presidente do T JAP 

MacapáiAP . 2s dft_laneiro de 2009. 

Bei•. ~éo'Torado 
Diretora da Secrelana da Câmara Única, em exerclcio 

(DIÂRIO OFICIAL) 

- -· ·- -~ 

Ofícios Judiciais •--
1 

I 
e Sec...:~t~rias da Capital 

CARTÓRIO DISTRIBUI DOR DA COMARCA DE MACAPÁ 

Juiz Diretor do Fórum - João Guilherme Lages Mendes 
Chefe de Cartório: Régia Cláudia S1lva de r~oura 

EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS 

c! VEL 
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. A. : MAISA 
VASCONCELOS MARTINS. Adv.: TIAGO STAUDT 
WAGNER, OAB/ AP NO 1234·A. R.: ESTADO DO 
AMAPÁ. DESPACHO: Considerando o pedido exposto 
na petição, determino a distribuição depo•s do 
recolhimento da taxa j udiciária mínima, sem prejuízo 
da analise do j uiz a quem distribuíd.:l a ação, que deve, 
mais do que o juiz distribuidor , zelar para que o 
benefício legal só alcance ~quelas pessoas realmente 
necessitadas. 

AÇÃO EXECUÇÃO DE SENTENÇA. A. : WAGNER 
ADVOGADOS ASSOCIADOS. Adv.: TIAGO STAUDT 
WAGNER, OAB/AP N° 1234·A. R.: ESTADO DO Af~APÁ. 
DESPACHO: 1. Antes de apreciar o pedido de 
gratuidade de justiça, Informe a Contadoria o valor a 
ser recolhidO a título de custas e taxa mínimas no caso 
concreto. 2 . Depois disto, em face do disposto na le1 
estadual no 933/2005, int1mar o/a advogado/a para 
dizer , em 5 (cinco) dias, se a pessoa jurídiCa WAGNER 
ADVOGADOS ASSOCIADOS está Impossibilitada de 
recolher o valor mínimo, comprovando o motivo 
alegado, sendo o caso. 3. Comparecendo a parte para 
o recolhimento do valor, atenda· se, 
Independentemente de novo despacho. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. A .: BANCO 
PANAMERICANO S/A. Adv.: PAULO HENRIQUE 
FERREIRA, OAB/PE NO 894· 8 . R.: FRANCENILOO DOS 
SANTOS SILVA. DESPACHO: Intimar a parte para , no 
prazo de 30 (trinta) dias, recolher a custa e ta xas para 
fins de distribuição. 

O presente expediente serà publicado no Órgão Ofteial 
do Estado e uma cópia será af1xada no lugar d e 
costume. Dado e passado nesta Cidade de Macapa, em 
21/0l/2009. Eu, d ig<tel, conferi e assino por 
determinação do MM. Juiz. 

'-'l'IV/\'._.,._.~. .C'•~ > 
na Roch~ asclmento 
• do Cart6rlo Distribuidor 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE MACAPÁ 

Juiz Diretor do Fórum - Jo3o Guilherme Lages Mendes 
Chefe de Cartório: Régia Cláudia Silva de Moura 

EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS 

CÍVEL 
AÇÃO MONITÓRIA. A,: ROSY MARIA DE MELO 
MIRANDA. Adv.: ANNA TÉRCIA DA SILVA SANTOS, 
OAB/AP NO 1512. R. : SOCORRO CARDOSO OLIVEIRA. 
DESPACHO: Considerando o pedido exposto na 
petição, determino a distribuição depois do 
recolhimento da taxa judiciária mínima, sem preJuízo 
da análise do juiz a Quem distribuída a ação, que deve, 
mais do que o juiz distribuidor, zelar para que o 
beneficio legal só alcance aquelas pessoas realmente 
necessitadas. 

AÇÃO MONITÓRIA. A. : ROSY MARIA DE I~ElO 
MI RANDA. Adv.: ANNA TÉRCIA DA SI LVA SANTOS, 
OAB/ AP NO 1512. R.: MARIA IZOLETE MI RANDA RO. 
DESPACHO: Considerando o pedido exposto na 
petição, determino a dlstribuoção depois do 
recolhimento da taxa judiCiária mínima, sem prej uizo 
da análise do juiz a quem distribuíd<o a ação, que deve, 
mais do que o juiz distribuidor, zelar para q ue o 
beneficio legal só alcance aquelas pessoas realmente 
necessitadas. 

AÇÃO MONITÓRIA. A .: ROSY ~1ARIA DE MELO 
MIRANOA. Adv.: ANNA TÉRCIA DA SILVA SANTOS, 
OAB/AP NO 1512. R.: MARIA JOAQUINA LOBO 
CARDOSO. DESPACHO: Considerando o pedido 
exposto na petlçao, determino a distribuição depois do 
recolhimento da taxa judiciária mlnima, sem prejuizo 
da análise do j uiz a quem distribuída a ação, que deve, 
mais do que o juiz distribuidor, zelar para que o 
beneficio legal só alcance aquelas pessoas realmente 
necessitadas. 

AÇÃO MONITÓRIA. A.: W. P. S. S. CUNHA LTDA·ME/ 
" CRED FÁCI L". Adv. : CHARLOTTE MARQUES STUDIER, 
NO 551 R.: LÚCIO FABIO AMARAl RODRIGUES. 
DESPACHO: Considerando o pedido exposto na 
petlç3o, determino a distribuição depois do 
recolhi!Tllnto da taxa judiciári<l mínima, sem prejuizo 
da análise do j uiz a quem d istr ibulda a ação, que devP., 
mais do que o JUiz distribuidor , zelar r>ara que o 
benefício legal só alcance aquelas pessoas realmente 
necess,tadas. 
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.AÇAO MONITÓRIA. A .: W. P. S. S. CUNHA LIDA-ME/ 
'CRED FÁCIL" . Adv.: CHARLOTTE MARQUES STUDIER, 
NO 551 R.: MARINALDO DOS SANTOS CORTES. 
DESPACHO: Considerando o pedido exposto na 
petição, determino a distribuição depois do 
recolhimento da taxa judlc•ária mínima, sem prejuízo 
da análise do juiz a quem distnbuida a açao, oue deve , 
mais do que o Juiz distribuidor, zelar para que o 
benefício legal só alcance aquelas pessoas realmente 
necessitadas. 

AÇÃO DE. EX~CUÇÃO. A.: W. P. S. S. CUNHA LIDA· 
ME/ "CRED FACIL". Adv.: CHARLOTTE MARQUES 
STUOIER, NO 551 R.: MARIA ESTELA DE CASTRO 
AMARAL. DESPACHO: Considerando o pedido exposto 
na petição, determino a distribuição depois do 
recolhimento da taxa judiciária mínima, sem preJuizo 
da análise do juiz a quem distribuída a ação, que deve, 
mais do que o juiz distribuidor, zelar para que o 
beneficio le<Jal só alcance aquelas pessoas realmente 
necessitadas. 
EMBARGOS DE TERCEIRO. A. : CABINA DA SILVA 
SI MÕES. Adv.: CARLOS AUGUSTO PEREIRA JUNIOR, 
OAB/AP NO 742. R. : CIA ITAULEAS!NG DE 
ARRENDAMENTO MERCANTIL. DESPACHO: I. Antes de 
apreciar o pedido de gratu1dade de just iça, infor me a 
Contadoria o valor a ser recolhido a título de custas e 
taxa mínimas no caso concreto. 2 . Depois disto, em _ 
face do disposto na lei estadual no 933/2005, Intimar 
o/a advogado/a para dizec, em 5 (cinco) d1as, se a 
autora está impossibilitada de recolher o valor mín•mo, 
comprovando o motivo alegado, sendo o caso. 3. 
Comparecendo a parte para o recolhimento do valor , 
atenda -se, Independentemente de novo despacho. 

FAMÍLIA 
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE AUMENTOS. A.: M. C. 
V. DE A. Adv.: WILSON VILHENA BORGES FI LHO, 
OAB/AP NO 1061. R.: V. M. DE A. DESPACHO: L 
·Antes de apreciar o pedido de gratuidade de just1ça, 
informe a Contadoria o valor a ser recolhido a tit ulo de 
custas e taxa mínimas no caso concreto . 2. Depois 
disto, em face do disposto na lei est:3dual n° 933/ 2005, 
intimar o/a advogado/a para dizer, em 5 (cinco) dias, 
se o Servidor Publico está Impossibilitado de recolher o 
valor mínimo, comprovando o mottvo alegado, sendo o 
caso. 3 . Comparecendo a parte para o recolhimento do 
valor, atenda·se, Independentemente de novo 
despacho. 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E POSTERIOR 
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDAD_E DE FATO, 
CUMULADA COM INOENUAÇAO E LUCROS 
CESANTES. A .: S. M. DE B. Adv.: KLENJO BRAGA 
COSTA, OAB/ AP No 1486. R.: F. A. V. DESPACHO: I. 
Antes de apreciar o pedido de gratuidadP de just iça, 
tnforme a Contadoria o valor a ser recolhido a título de 
custas e taxa mínimas no caso concreto. 2. Depa<s 
disto, em face do disposto na lei estadual n° 933/2005, 
int imar o/ a advogado/a para dizer, em 5 (cinco) dias, 
se o Cor retor de Imóveis está impossibllil ado de 
recolher o valor mínimo, rateado entre eles, 
comprovando o motivo alf!9ado, sendo o caso. 3. 
Comparecendo a parte para o recolhimento do valor, 

_ atenda·se, Independentemente de novo despacho. 

AÇÃO DE NEGATIVA DE PATERNIDADE. A.: J. M. M. 
DE B. F. Adv.: TATIELE AMORAS DE AZEVEDO, OAB 
NO 1469. R.: J. M. t~ . DE B. J. DESPACHO: 
Considerando o pedido exposto na petição, determmo a 
distribuição depois do r ecoll1imento da taxa j udiciária 
mínima, sem prejuízo da análise do j uiz a quem 
distribuída a ação, que deve, mais do que o juiz 
distribuidor, zelar para que o benefíCio legal só alcance 
aquelas pessoas realmente necessttadas. 

O presente expediente será publicado no Órgão Ofictal 
do Estado e uma cópia serà afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade de t~acapá , em 
16/01/2009. Eu, digitei, conferi e assino por 
determinação do MM. Juiz. 

JUIZADO ESPECIAL CENTRAl DA COMARCA DE MACAPA 
AV FAB N' 1737 (FQRUM DESEMBARGADOR LEAL DE MIRA)· CEP 

o e 
Pauta de Publicação • Alas Judiciais 

Processo N": 00003712005 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Aulora: ARACI LOURDES DE MORAES FAVACHO 
ISABATO 
Advogado: ARACI LOURDES DE MORAES FAVACHO 
INSABATO · 717AP 
Parte Re: DEILSON FERREIRA GOMES 
Advogado: EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA · 602AP 
Despacho/Oe.;lsão: Manifeste-se a parte Aulora. em cinco(S) 
dias. sobre o interesse no prosseguimento do feilo, pena da 
extinção pelo abandono da causa (art. 267, 111 do CPC). 

Processo N": 00023212005 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: HILARIO SOUZA PEDROSO 
Advogado: BRENO TRASEL · 734AP 
Parte Ré: FRANCISCO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA 
Advogado: RICARDO GONCALVES DOS SANTOS· 421AP 
Parte Re: AMAZÓNIA CELULAR SIA 
Advogado: PATRICIA BEZERRA · 978AP 
Despacho/Decisão· Intime-se a Requerida para efetuar o 



Maca á 29.01 .2009 
pagamento do valor da sucumbência, confoone detenninado 
no acórdão de fls. 444(R$3.625.05). SOb pena de incidência da 
multa de 10% prevista no art. 475. J, do CPC (Enunciado 97 
do Fonaje) a ser revertida em favo< da parte Exequente e o 
prosseguimento da e•ecu~ com penho<a via Sisbacen. 
Inclusive. 

Processo N': 
·EXECUÇÃO 

00593212005 • Rr:c:...•_u•.';; ') CIVEL 

Parte Autora: ALISSON DI EGO FRAÇA TR:;,&.JAOE 
AdiiOgado: SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ · 5J5AP 
Parte Ré: MARCO AURELIO DE ALMEIDA DIAS 
Oespaeho/Oecisão: indique a parte aedora bens passlvel de 
penhora. 

Processo N': 00661212005 • REClAMAÇÃO CÍVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: VALDEZ IBIAPINO DA SILVA 
AdiiOgadO: JOSINETE MARIA DA SILVA COSTA · 708AP 
Parte Ré: TELEMAR NORTE LESTE SA 
Advogado: JOSE RONALDO SERRA ALVES- 234AP 
Sentençâ: Ante o exposto. pelos motiveis acima, JULGO 
IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, prosseguindo-se a 
execução nos seus ultertores termos. 
Diante da SUCLITlbência. condeno a Embargante a pagar 
custas processuais. nos termos do art. 55, Parágrafo únioo, 
Incisos I e 11 da Lei Federal n• 9.099195. 
Como, de regra, eventual recurso tem efeito apenas 
devolutivo. TRANSFIRA-SE os valOres bloqueados às fts. 
189/190 e 1971196 para conta do Juizo. VInda as informa~ . 
eKpeÇam-se lréS alvarás: um em nome do advogado. no valOr 
de R$ 1.245.31 (um mil duzenlos e quarenta e cinco reais e 
lrinta e um centavos): o segundo em nome do autor. no valor 
de RS t .496,96 (um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e 
novenla e seis cer1tavos); e o terceiro em nome da requerida, 
observando a quanlia.reslante. 
Publique-se. Intimem-se. 

Processo N": 011880/2006 REClAMAÇÃO CÍVEL 
EXECUÇÃO 
Parte AuiO<a: LUCEL Y APARECIDA DE CAMPOS 
RODRIGUES 
Advogado: MARIA ALCIONE MONTEIRO DE SOUZA • 
664AP 
Parte Ré: MARIA ADELIA DE ARAÚJO BALIEIRO 
Despacho/Decisão: Considerando 'que não obtivemos 
resposta positivas ( fls. 77n8) referentes a pesquisa Bacen Jud 
. Intime-se o Credor para, querendo, indicar bens passiveis de 
penhora ou requeira o que entender de dlreilo, no prazo de 05 
(cinco) dias, pena de extinção. 

Processo N': Ot5J8512006 • RECLAMAÇÃO CiVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA 
Advogado: LANA PATRICIA MONTEIRO DE SOUZA • 
1260AP 
Parte Ré: MARIA DAS GRACAS CAROOSO COUTINHO 
Advogado: JOSE AUGUSTO PEREIRA CARDOSO · 376AP 
Agendamento de audiência: Audiência agondada pa-a o dia 
18/0212009 às 14:00 

Processo N': 015385/2006 • REClAMAÇÃO CiVEL 
CONHECIMENTO 
Parte AU\ora: FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA 
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1251AP 
Despacho/Decisão: Intimem-se a parte Requerida para 
comprovar nos autos. em quinze (15) dias. o pagamento do 
valor da condenação. SOb pena da incidéncla de multa de dez 
por cento(10%) prevista no art. 475-J do CPC (Enunciado 105 
do Fonaje), a ser revertida em lavor da parte Requerenle e o 
prosseguimento da execu~ com penhora via Sisbacen. 
Inclusive. 

Processo N': 029207/2008 - REClAMAÇÃO CIVEL • 

Pá . 18 

Extingo o processo nos lenmos do art 289. inciso I, do CPC. 

Isento de custas e honorários advocallcios. conforme preceito 
do artigo 55 da Lei 9.0W/95. 

Publique-se. 

Registre-se. 

EXECUÇÃO Intimem-se. 
Parte Autora: SEBASTIANA MARQUES PICANCO DA Processo No: 031260/2008 • REClAMAÇÃO ciVEL • 
FONSECA CONHECIMENTO 
Parte Ré: PEDRO NOGUEIRA OOS ANJOS FILHO Parte Autora: JOSE JULIO NUNES 
Advogado: FRANCISCO JANUARIO DE SOUZA NETO • Advogado: DENIZ CHAVES ALMEIDA . 856AP 
378AP Parte Ré: COMPANHIA DE DE ELETRICIDADE 00 AMAPÁ • • 
Agendamento de audiéncia: Audiência agendada para o dia CEA 
t8/0212009 às 15:00 r Advogado: VALDINEI SANTANA AMANAJAS . 6482PA 
Processo N': 02948712008 • REClAMAÇÃO CIVEL • DespachoiDecisão: Converto em penhora o valor ora 
CONHECIMENTO blOQueado. Intime-se a Devedora para. QUerendo. embalgar a. 
Parte Autora: JOSE RIVEUNO DA SILVA RIBEIRO penhora no prazo de(10) dez dias; transcorrendo in aibis o 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS . 400AP prazo para Embargos. proceda-se a transferénáa via 
Parte Ré: SERGIO CORREA PEREIRA - BACENJUD do valor bloqueado para conta judiclaÍ, e posterior 
Despacho/Oocisão: Considerando que não obtivemos liberação à parte Credora via Alvará de Levantamenlo. 
resposta positivas (fts.21122) referentes a pesquisa Bacen Jud Processo No: 03149212008 • RECLAMAÇÃO clvEL • 
. Intime-se o Credor para, querendo, indicar bens passiveis de CONHECIMENTO 
penhora ou requeira o que entender de direilo. no pr;azo de 05 Parte AU\0<3: JOAO MARIA DE OLIVEIRA 
(cinco) dias. pena de extinção. Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
Processo N': 02969312008 - REClAMAÇÃO CIVEL . • 843AP 
CONHECIMENTO Parte Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Parte Autora: MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS Adyogado: JEFFERSON MASSUD ALVES -1417AP 
Parte Ré: BANCO PINE Sentença: Diante do exJiosto. JULGA·SE PROCEDENTE EM 
Advogado: JEFFERSON DIAS MICELI • 173635SP PARTE o pedido Inicial. para CONDENAR a ReClamada, SUL 
Despacho/Decisão: Converto em penhore o valor ora AMIÕRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 5/A. a pagar ao 
bloqueado às fts.59/61 Requerente João Marta de Oliveira a importância de 12 
Transfira-se o valor para a conla judicial. salârios mínimos. totalizando a quantia l iq uida e certa de R$ 
Lavre-se o competente Tenmo de Penhora. 4·960.00 (quatro mil, novecentos a oitenta reais), equivalente à 
Intime-se a Executada da penhora para. querendo. embargar 30'(• (trinta por cento) do valor segurado à época (2310111991), 
no prazo dt dez( t O) dias. a titulo de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 
Transcorrendo in albis o prazo para embargos. libere-se 0 por. Veículos Automotores de Vias Terrestres- DPVAT. diante 
valor à Credora via Alvará de Levantamento. da •walidez permanenla sofrida em decorrência do acidente de 
Sem prejulzo, manifeste-se em cinoo{5) dias a parte CrOOIOra trànsi11l mencionado na inicial. quanUa que serà acrescida da 
requerendo o que entender de direito. atualização monetária. pelo INPC. a partir da proposiura da 

ação e somarâ juros à taxa legal de 1% ao mês a contar da 
Processo N': 0308tGI2008 · REClAMAÇÃO CIVEL • citaçAo da parte ~é (art. 406. CC/2002 ele art. 161 , § 1o. CTN). 
CONHECIMENTO Dá-se por reSOlVIdo o processo com julgamento do mento. nos 
Parte Autora: TRANSWOOD TRANSPORTE E LOGISTICA termos do art. 269. inciso I. do Código de Processo Civil. 
L TOA • Após o lrAnsito em julgado. intime-se a parte vencida para 
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA· 617AP efetuar o pagamento do valor da condenação. no prazo de 15 
Parte Ré: PAULO CORREA DE SENA dias, pena do acréscimo de 10% (dez por cento) e. a 
Advogado: JORGE LUIZ GONCAL VES DA SILVA • 359AP requenmento da parte Requerente, Independentemente de 
Oespacho/()ecisão: Converto em penhora o valor ora nova citação. poderão ser penhorados bens de sua 
blOQUeado de ns.59/00. Intime-se a devedora para, querendo propriedade, tanlos quantos bastem para satisfaçao do crédilo 
embargar a penhora no prazo de 10 (dez) dia$. Transcorrendo lnteligénda do art.475-J. do CPC. · 
in albls o prazo para embargos. proceda-se a ttansferência via Para efeito das intimações da parte Ré, a partir desta 
Bacenjud do valor b.'oqueado para oonta judicial. e sentença. registre-se o nome do advogado que subscreveu a 
poster1ormenle a libera~ à parte Credora via Alvará de contestação de fts. 74195.' 
levantamenlo. Sem custas e honorários (art. 55, primeira parte, da Lei n• 

9.099195). 
Publique-se e inlimem-se. 

Processo N' : 03ttt412008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: I SAIAS GONCALVES DE SOUZA Advogado: LANA PATRICIA MONTEIRO DE SOUZA 

1260AP - Advogado: JOÃO SOARES DE ALMEIDA - 254AP 
Processo No: 0319t5/2008 · REClAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 

Parto Ré: MARIA DAS GRACAS CARDOSO COUTINHO 
Advogado: JOSE AUGUSTO PEREIRA CARDOSO - 376AP 
Despacho/Oecisão: Intime-se a Exe<:ulada da contraproposta 
formulada pela Exequente. 

Processo No: 017101/2006 • REClAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA GORETE TAVARES OOS SANTOS 
Advogado: LI LIA MARIA COSTA DA SILVA · 798AP 
Parte Ré: JOSIVALOO FERNANDES DA SILVA 
Despacho/Decisão: Visto ele ... 

Intime-se a parte Credora para. querendo, em 05 (cinco) dias, 
impulsionar o leilo, requerendo o que entender de direito. pena 
de extinção nos termos do art. 267, 111. do CPC. 

Rotina Extta No: 00794212007 ·TERMO CIRCUNSTANCIADO 
(DENÚNCIA 00 MP) 
Pane Ró: JOÃO ELIAS MARTINS SOUZA 
AdiiOgado: AULO CA YO DE tACERDA MIRA • 923AP 
Agendamento de audiência: Audiência DE INSTRUÇÃO E 
JULGAMENTO agendada para o dia 2510312009 às 09:00 

Processo N': 020259/2007 • REClAMAÇÃO CfVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA JOSE DE ARAUJO CAMARAO 
COUTINHO 
Parte Ré: BANCO BGM SA 
AdiiOgado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP 
Despacho/Oec:isão: 

Processo No: 02820412007 • REClAMAÇÃO CiVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: tAURENILDO DA SILVA MOURA 
Advogado: FRANKLIN CARVALHO MACEDO • 484AP 
Parlc Ré: BANCO BANESPA 
Advogado: JOSÉ OOS SANTOS DE OLIVEIRA·1170AP 
Sentença: Ante o exposlo, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido do autor. para CONDENAR o 
ReClamado a pagar ao Autor. a Ululo de danos morais, o valOr 
de RS 1.000.00 (um mil reais), devendo esse valOr ser 
atualizado monetariamente pelo INPC. a contar desta data. e 
acrescidos de juros legais de 1'Yo ao mês, a partir do primeiro 
evento danoso (07/10/07), o que faço oorn fundamento no art. 
269, I, ~o CPC. 
Sem custas e honoromos advocaticios. nos termos do art. 55. 
primeira parte, da Lei n• 9.099/95. 
Após o trânsito em julgadO. intime-se a parte vencida para, no 
prazo de 15(qulnze) dias pagar voluntartamente, sob pena de 
tnCidir a multa dO art. 4 75-J do CPC. 
Publique-se. lnltmem-se. 

Processo N' : 028751/2008 • REClAMAÇÃO CIVEL · 
CONHECIMENTO 
PJrte Autora: LUIZ CARLOS FEITOSA 
AdiiOgado: MIGUEL ROBERTO NOGUEIRA ANDRADE • 
1253AP 
Parte Ré. CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 
Advogado: GREGQR!O GOOINHO NUNES JÚNIOR • 

Parte Ré: AMAZON COMUNICAÇ()ES E SERVIÇOS/ F. 
ATOBELEM-ME • AMAZON CELULAR 
Advogado: SANDRA NAZAR~ FERNANDES DE ALMEIDA • 
t 197AP 
Parte Ré: AMAZONIA CELULAR 
Sentença. PELO EXPOSTO, e considerando tudo o mais que 
dos autos constam. bem como pelo que dispõe no art. 20 da 
Loi 9.099/95: 

1) ACOLHO a Preliminar de Ilegitimidade Passiva arguida pela 
Roquerida AMAZON' CELUlAR • F. A. TOBELEM - ME, 
extinguindo o processo sem julgamento do mér11o em rel~ a 
mesma: · 

2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 
consubstanciada na inicial para CONDENAR a parte 
reclamada a pagar a parte reclamante, a Ululo de indenização 
por danos morais, a importância de R$ 1 .500,00 (hum m~ e 
quinhentos reais). acrescJda de )\J'OS legais a partir do evenlo 
danoso. ou seja , 18102/08, conforme preceitua o art. 398 do 
CC, e correçao monetária a partir desta data, conforme dispõe 
a Súmula 362, do ST J: 

3) CONDENO a Requerida a efetuar o cancelamento da linha 
96-99t3-0773, sem 6nus para o Requerente, devendo dar 
baixa, no prazo de 10 (dez) dias. em qualquer oobrança que 
haja em nome do mesmo em relaçOO a referida linha. 

Julgo o processo. oorn julgamenlo do mérito. nos termos do 
art. 289, Inciso I, do CPC. 

Deixo de condenar a parte vencida no pagamento de custas e 
honorários de advogado. nos termos do art. 55. primeira parte, 
da Lei 9.099195. 

Publiquo-se. 

Processo N' : 03125912008 • REClAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte AutO<a: MARIA BARROS RAMOS 
Advogado: ANDERSON MARCIO L06ATO FAVACHO • 
tt 02AP 
Parte Ré: J.O. DE SOUZA TRANS JANINA 
Adyogado: ARMINDO OOS SANTOS LOBATO NETO • 
1085AP 
Resp. Legal: JANARY OLIVEIRA DE SOUSA 
Sentença: PELO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 
PROcEDENTE o pedido formulado na Inicial, condenando a 
Requertda a pagar, a titulo de indenização por danos materiais 
a Requerente a importância de R$·698,80 (seiscentos e 
noventa e oito reais e Oitenta centavos). acrescida de juros a 
partir da citaçao e corre~ monetária a partir do ajuizamento 
da ação: bem como também CONDENO a Requerida a pagar 
à Autora, a lltuto de danos morais. a importanáa de 
R$3.000.00 (lrês mil reais), quantia esta acresdda de jurns a 
partir do evento danoso, ou seja. 06107/07, confonne dispõe o 
art. 398 do CC. e correção monetária a partir desta data, 
conforme preceitua a Súm. 362 do STJ. ___ _ _ 

Parte Autora: JORIELSON BRITO. NASCIMENTO 
Advogado: HEITOR DE AZEVEOO PICANÇO P ..!ES NETO 
- 1399AP 
Parte Ré: BANCO ABN ANRO REAL S/ A 
Advogado: EDILENE SANTOS ABREU ·1247AP 
Sentença: PELO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: 

1) CONDENAR o Banco Requerido a pagar ao Requerente. a 
titulo de Indenização por danos morais. a importância de 
R$3.500,00 (três mil e quinhenlos reais). quantia esta 
acrescida de juros a partir do evento danoso. ou seja, 
13/04/08, conforme preceitua o art. 398 do CC, e corrigida 
monetariamente, a partir desta data, em lace do que dispõe a 
Súmula 362 do ST J. 

2) CONDENAR o Banco RequeridO a pagar ao Requerente, a 
titulo de danos matertais a importlncia de R$-56,00 (cinqüenta 
e seos reais). referente a repetição dO lndébllo, acrescida de 
jtJ'Os a partir da citação e correçAo monetária a partir do 
ajuizamento da açAo. 

Julgo o processo. com a aprecia~ do mérito. nos termos do 
art. 269. inciso I, do CPC. 

Isento de custas e honorários advocatlcios. conforme preceito 
do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Processo N": 031948/2008 • REClAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: EONA MARIA FERREIRA CARVALHO 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CAROOSO DA COSTA -
405AP 
Parte Ré: BANCO ITAIJ 
Advogado: EDILENE SANTOS ABREU - 1247AP 
Sentença: Isto posto. e considerando tudo o mais que dos 
aU\os constam e o que dispõe o art 20 da Lei 9.099195, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 
consubslanclada na inicial para: 

1) CONO ::NAR a parte reclamada a pagar a parte re:lamante. 
a titulo dn danos morais. a Importância de R$2.000.00 (dois 
mil reais). acrescida de juros legais a partir do evento danoso. 
ou seja. 11/03/08, conforme dispõe o art. 398 do CC. e 
correção monetârta a partir desta data. conforme pre<:eilw a 
Süm. 362. do ST J: 

2) DETERMINAR que o banco Requerido efetue a retirada 
definitiva do nome da Autora dos ~ de proteção ao 
aédito. no prazo de 05 (ánco) dias, devendo dar baixa. no 
mesmo prazo. na CObrança_ objelo deste processo ~ há em 
nome da Autora. 
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Julgo o processo com a apredação do mérito. nos termos do 
art. 269, I do CPC. 

Deixo de condenar a parte vencida no pagamento . de custas e 
honofarios de advogado. nos termos do ar. 55, pnme<ra parte. 
da Lei 9.099195. 

Públique-se. 

Registre-se. 

In limem-se. 
Processo N': 032227/2008 • REClAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 
Pane Au!O<a: MARIA EDNA OOS SANTOS VILHENA 
Advogado: BENEDITA DO ESP!RITO SANTO MORAES 
LEÃO - 870AP 
Parte Ré: RAIMUNDO ANTONIO NUNES GOMES 
Despacho/Oodsão: Considerando que nao obtivemos 
resposta positivas (fls.19/22) referentes a pesquisa Bacen Jud 
. intime-se o Credor para, querendo. indicar benS passivels de 
penhora ou requeira o quo entender de direito, no prazo de 05 
(cinco) dias. pena de extinção. 

Processo N•: 03248012008 · REClAMAÇÃO c jvEL • 
CONHECIMENTO 
Pane Autono: RAIMUNDO NONATO DE SENA FILHO 
Parte Ré: CONSóRCIO NACIONAL PANAMERICANO SIA 
LTDA 
Advogado: RENILDA CANTUARIA DE SIQUEIRA PINTO · 
799AP 
Despacho/Decisão: Converto em penhora o valor ora 
bloqueado de fts.51153. Intime-se a devedora para. querendo 
embargar a penhora no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrendo 
in albls o prazo para embargos, proceda-se a transferéncia via 
Bacenjud do valor bloqueado para conta judicial, o 
posteriormente a liberação à parte Credora via Alvarâ de 
levantamento. 

Processo , N': 03287312008 • REClAMAÇÀC' Ci'IEL • 
CONHECIMENTO 
Parto Autora: KELSON MARCELO SILVA CAMÓES 
AdvOgado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
· 843AP 
Parto Ré: BRADESCO CIAOE SEGUROS 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP 
Daspacho/DecJsao: intime-se a parte devedora para que, no 
prazo de qulrue (15) dias, efetue o pagamento do montante da 
condenação. sob pena de multa de 10%. previsto no Art. 
475,J. do CPC (Enunciado 97 do Fonaje) a ser revertida em 
fali()( da parte Exequente e o prosseguimento da execução 
com penhora via Sisbacen. Inclusive. 

Processo N": 03287812008 • REClAMAÇÃO CjVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: BRUNO LUIZ BRAGA RIBEIRO 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 843AP 
Parte Ré: BRAOESCO CIA DE SEGUROS 
Advogado: GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS· 919AP 
Sentença: Ante o exposto, pelas razões acima. JULGA-SE 
PROCEDENTE EM PARTE o pedido Inicial para CONDENAR 
a Reclamada. BRADESCO SEGUROS SIA, a pagar ao 
Requerente Bruno Luiz Braga Ribeiro a import~ncla de 20 
(vinte) salários minlmos. totalizando a quantia liquida e cena 
de R$ 8.300,00 (ollo ml e trezentos reais). equivalente à 50% 
(cinquenta por cento) do valor segurado à época (22110/2006). 
a lítuto de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de Vias Terrestres- DPVAT. diante 
da invalidez parcial permanente sofrida em decorrência do 
acidente do transito mencio'lado na inicial. quantia que serã 
acrescida de atualização monetária. peJo INPC, a partir da 
propositura da ação e somarA juros a taxa legal de 1% ao mês 
a contar da citação da pane ré (art. 406, CC/2002 de art. 161, 
§ 1o. CTN). 
Dã-se por reSOlvido o processo com julgamento do mérito, nos 
termos do an. 269, inciso I. do Código de Processo Civil. 
Retifiquem-se os dados no Sistema Tucujurts para nele 
constar o atual endereço do Autor informado à ft. 85. 
Transi tada em julgado. intim&-se a Requerida para efetuar o 
pagamento do valor da condenação. no prazo de 15 (quinze) 
dias. pena do acréscimo de 10% (dez por cento) e. a 
requerimento da parto requerente. independEntemente de nova 
citação, ser-lhe P.Mhorados bens de sua propriedade, tantos 
quantos bastem para satisfação do crédito (inteligência do 
art.475-J. do CPC). 
Para efeito das Intimações da parte Ré, a partir desta 
sentença. registre-se o nome do advogado que subscreveu a 
contestação de fts. 86/109. 
Sem custas e honorarios advocatldos (art. 55, primeira pane, 
da Lei n• 9.099195). 

Publique-se. Intimem-se. 

Processo N': 033000/2003 · REClAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Pane Autora: CARLOS ALBERTO PORTO DOS SANTOS 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 843AP 
Parte Ré: BRADESCO CIA DE SEGUROS 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP 
Sentença: Mie o exposto, pelas razões acima, JULGA-SE 
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR 
a Reclamada. BRADESCO SEGUROS SIA. a pager ao 
Requerente Carlos ·''~erto Porto dos Santos a quantia llqüida 
e certa de R$ 4.050,\JC (quatro mil e cinqüenta reais), 
equivalente à 30% (trinta por cento) da lmportanda segurada. 
a titulo de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados 
por Veículos Automotores de Voas Terrestres- OPVAT. diante 
da invalidez parcial permanente sofrida em dt!COIT6ncia do 
acidente de trAnsito mencionado na Inicial, quantia que ser.l 
acrescida de atualização monetària, pelo INPC, a partir da 
propositura da ação e somara juros à taxa legal de 1 o/, ao mês 
a contar da citação da parte ré (art. 406. CC/2002 de art. 161. 
§ 10. CTN). 
Dá-se por resolvido o processo com Julgamento do mérito, nos 
termos do art. 269, Inciso I. do Código de Processo Civ~. 
Retifiquem-se os dados no Sistema Tucojuris para nele 
constar o atual endereço do AIAor informado à ft . 49. 
Transitada em julgado, intime·se a Requerida para efetuar o 
pagamento do valor da condenacão. no orazo de 1? .(quinze) 
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dias. pena do acréscimo de 10% (dez por cento) e. a 
requerimento da parte requetente. independentemente de nova 
citação. ser-lhe penhorados bens de sua propriedade, tantos 
quantos bastem para saUsfação do crédito (inteligência do 
art.475-J, do CPC). 
Para efeito das intimações da pane Ré. a partir desta 
sentença, registre-se o nome do advogado que subscreveu a 
contestação de fts . 70189. 
Sem custas e honorários advocatldos (art. 55. primeira pane. 
da Lei n' 9.099/95). 

Publique-se. Intimem-se. 

Processo N': 03300912008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Pane AutO<a: CANDIDO GERALDO MACEDO 
Parte Ré: BANCO BRADESCO SIA · AGI:NCIA 1420 
Advogado: ANNA TERCIA DA SILVA SANTOS -1512AP 
Sentença: 
PELO EXPOSTO. por ludo mais que nos autos consta, e pelo 
livre convencimento que formo. JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial. condenando o 
Banco R~do a pagar, a titulo de indenização por danos 
morais ao' Requerente a lmportAncia de R$2.000,00 (dois mil 
reais). quantia esta acrescida de juros a partir do evento 
danoso. ou seja. 28103108, ronforme dispõe o artigo 398 do 
CC, e correção monetária a partir desta data. conforme dispõe 
a súmula 362 do STJ. 

Extingo o processo nos termos do an. 269. inciso 1. do CPC. 

Isento de custas e honoràrios advocaticios. conforme preceito 
do artigo 55 da Lei 9.099195. 

1 P.R.I. 

Processo N": 03314112008 RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: RUBERVAN FIGUEIREDO DA COSTA 
Advogado: MARIONALDO COSTA DE AZEVEDO· 940AP 
Parte Ré: MOTOROLA INDUSTRIAL L TOA 
·\d·"'Sado· LUANA PATRICIA MENEZES COUTINHO · 
1352AP 
Senlença: PELO EXPOSTO e por tudo mais do que autos 
constam e pelo livre convencimento que formo JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor. 

1) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente. a titulo de 
danos morais, a importAncia de R$1.500,00, acresdda de juros 
a partir dO ewnto danoso, ou seja, 11/02108, conforme dispõe 
o artigo 398 do CC. bem como correção monetária a partir 
desta data. conforme dispõe a súmula 362 do ST J: 

2) CONDENO a requerida a efetuar o ressarcimento ao 
requerente do valor pago pelo aparelho no total de R$289.00. 
acrescido de juros a partir da citação e rorreção monetária a 
partir do ajli4amento da ação. 

Fica a ré advert ida de que nao cumprida a sentença no prazo 
de 15 (quinze) dias contados do transito em julgado, sen! a 
condenação aaesc:ida de multa de 10%, Independentemente 
prévio requerimento do exeqüente. 

Sem custas ou honorarios pois ausente ma-fé. 

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes 
intimados. 

Processo N': 03413512008 • REClAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: RAIMUNDA CORRI:A CASTRO 
Advogado: JORGE ANAICE • 540AP 
Pane Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: AL TE VIR LOPES SARMENTO· 3553PA 
Sentença: Diante do exposto JULGA-SE PROCEDENTE o 
pedido onlcial, para CONDENAR a Reclamada. Sul América 
Cia Nacional de Seguros, a pagar à Autora Raimunda Correa 
Castro a quantia de 40 salários mínimos, parfazendo o valor 
llqiiido e cerro de R$ 16.600,00 (dezesseis mil o seiscentos 
reais). a titulo de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
causados por Veiculas Automotores do V1as Terrestres -
DPVAT, diante da morte de seu companlleiro Nilson José da 
Silva Souza em decorrência de acidente ocasionado por carga 
de veiculo, quantia que será acrescida de atualização 
monetârta. pelo INPC, a partir da propositura da ação e 
somarâ juros à taxa legal de 1% ao mês a contar da citação da 
parte ré (an. 406. CC/2002 de art. 161, § 1o, CTN). 
Dá-se por resolvido o processo com jtjgamento do mérito, nos 
tetmos do art. 269, indso I, do Código de Processo Civil. 
Para efeito das lndmaçOes da parte Ré. a partir desta 
sentença, registre-se o nome do advogado que subscreveu a 
contestação de ns. 52166. 
Após o trAnsito em julgado, lnllme-se a parte vencida para 
efetuar o pagamento do valor da condenação. no prazo de 15 
dias. pena do acréscimo de 10% (dez por cento) e. a 
requerimento da parto Requerente. indopendenlemenle de 
nova citação. ser-lhes penhorados bens de sua propriedade. 
tantos quantos bastem para satisfação do crédito. Inteligência 
do an.475-J, do CPC. 
Sem custas e honorários. 
Publique-se e Intimem-se . 

Processo N": 03426512008 • REClAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: PAULO SERGIO NUNES DO NASCIMENTO 
Advogado: BRUNO DA COSTA NASCIMENTO • 1265AP 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Despacho/Oeclslo: Manifeste-se a parte Credora. em cinco(5) 
dias, requerendo o que enten<ter de dir!'lto. 

Processo N': 03467212008 · REClAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Par1e AutO<a: ITATIAINA SANTOS DE ALMEIDA 
Advogado: EVALDO GARCIA PEREZ · 1180AP 
Parte Ré: SUL AMI:RICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP 
Oespacho/Decislo: Converto em penhora o valor ora 
bloqueado às ns.62/66. 
Transfira-se o valor para a conta judicial. 
Lavr&-Se o competente Termo de Penhora. 
Intime-se a Executada da penhora para, querendo. embargar 
no prazo· de dez( tO) dias. 
Transcorrendo In albis o prazo para embargos. libere-se o 
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valor à Ctedora viã Alvarà de Levantamento. 
Sem prejulzo. manifeste-se em c<nco(S) dias a pane Credora 
requerendo o que entender de direito. 

Processo N": 03562812008 · RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: SANDRA MESQUITA DOS SANTOS 
AdiiOgado: AMANDA DOS SAINTOS MORAIS· 1510BAP 
Parte Ré: BANCO BRADESCO S/ A· AGtNCIA 1420 
Sentença: 

Processo N": 03566612008 • RECt.AMAÇÃO cjVEL 
CONHECIMENTO 
Pane Autora: MARCIANEIDE DE LIMA GUERREIRO SOUZA 
AdiiOgado· JOAO OE UMA GUERREIRO S~UZA • 390AP 
Parte Ré: UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU ·UVA 
Advogado: NILDO JOSUE PONTES LEITE · 118AP 
OespachoJOecisao: An!e o exposto. nos teonos da 
fundamentação acima esposada. INDEFIRO a lulela 
antedpada. 

Processo N": 03588912008 • REClAMAÇÃO CjVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ELIEL BARATA COSTA 
Parte Autora: VILMA PANTOJA RAMOS 
Advogado: ELITON SOARES DO NASCIMENTO· 99EAP 
Pane Ré: UNIBANCO AIG SEGUROS S.A 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS · 919AP 
Sentença: Diante do exposto JULGA·SE PROCEDENTE o 
pedido para condenar a Requerida UNIBANCO AIG 
SEGUROS SIA a pagar aos Requetentes a quantia liquida e 
certa de R$ 13.500.00 (treze mil e quinhentos reais), 
equivalente ao valor total da quantia segurada, a titulo de 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veiculas 
Automotores de V~as Terrestres - DPVAT, em vil'klde da morte 
de Carios Ramos Costa. fi lho dos Requerentes. Esta quantia 
devera ser acrescida de atualização mooetària, pelo INPC, a 
partir da propositura da ação e somara juros~ taxa legal de 1% 
ao mês a contar da cilação (an. 406. CC/2002 d e art. 161, § 
lo, CTN). 
Dà-se por resolvido o processo com julgamento do mérito. nos 
lermos do art. 269. inciso I. do Código de Processo Civil . 
Após o transito em julgado. intime-se a parte vencida para 
efetuar o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 
dias. pena do acréscimo de 10% (dez por cento) e. a 
requerimento da parte Requerente, independentemente de 
nova citação. poderão ser penhorados bens de sua 
propriedade. tantos quanlos bastem para satisfação do crédito. 
Inteligência do art.475-J, do CPC. 
Para efeito das intimações da parte Ré, a partir desta 
sentença, registre-se o nome do advogado que subscreveu a 
contestação de fls. 27/34. 
Sem custas e honorários (art. 55. primeira parte, da Lei n' 
9.099195). 
Publique-se e intimem-se. 

Processo N': 03823012008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JAMILLE PINTO CAMILO 
Advogado: AUGUSTO ANDERSSON MIRANDA U MA • 
1516AP 
Parte Ré: ATIVOS SA SECURITIZADORA OE CR~DITOS 
FINANCEIROS 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/ A · AGtNCIA 1232· 7 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
19/0212009 às 10:00 
Processo N': 03843812009 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parto Autora: JOSE PEREIRA NUNES 
Advogado: LUIZ MAGNO DO R. PICANÇO • 123947RJ 
Parte Ré: REGINALDO CARDOSO DA CRUZ 
Agendamento de audiênda: Audiência agendada para o dia 
26/0212009 às 08:00 

Processo N': 038501/2009 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: BENEDITO ALVES DE SOUZA 
Advogado: HEITOR DE AZEVEDO PICANÇO PERES NETO 
·1399AP 
Par1e Ré: M-IAZONIA CELULAR S/ A 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
20102/2009 às 08:00 

Ministério Público 
Estadual 

(Procurador Geral de Justiça 

Márcio Augusto Alves 

) 

Portaria n• 1.031-<:G/PGJ, de 25 de oovembro de ~008, 

O PROCURADOR-GERAL D& JUSTIÇA DO 
ESTADO Do AliAPÁ, no uso das otríbuiçOes legais, e tendo 
em vista o disposto nos ortig03 2', inciso 11, e 58, inciso I, 
letra ' t", do lei Complementar Estadual n.' 009, de 28 de 
deumbro de 1994, 

RESOLVE: 

AUTORIZAR ao Or. JOSt CAJITUÁR.IA BARRETO, 
Promotor de Justiça de entr~cia inicial, titular da 
Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Gra,nde, o &OZO 
das f~rias, no periodo de 15 a 19112/ 2008, remanescentes 
do 1' periodo aquisitivo/ 2008, suspenSM pela Portaria n•. 
865/ 2008-CG/ PGJ. 



Maca á 29.01.2009 

Publique-se, dt-sc ciência e cumpra -st:. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA, em Mo.ca pá-AP, 25 de novembro de 2008 

~~~USTO .U.VU 
~"~~or~~ral de Justaça 

Portaria n• 1.168-CG/POJ, do 2!1 ole ole..,mltro ele 2008. 

A CHEFE DE GABIIfETE DO PROCURADOR· 
GERAL DI\ JUSTIÇA DO SSTADO DO AJIAPÁ. no u so de 
suas Atribuições legais q ue lhe corúcn: a Portaria 0 • 

534/ 2003·Gab./ POJ, de 20 de agosto de 2003, 

RIESOLVE: 

HOMOLOGAR a designação do Dr. JANDER 
VILHICNA NASCJMI:IITO, Promotor de J ustiçA Substituto, 
para, acm preJuiz.o da. atnbutÇ6cs constantes nas PortariM 
n".s 953 e 954/ 2008·CG/ I'GJ. atuar na PromotoriA de 
Ju• tiça com 1\tribu•çOt's perAnte a 2• VarA CivrJ c de Fa2:enda 
POblica da Corn.arca de Santana. no periodo de \ 8 a 
24/12/ 2008, em ruào do Rulléna a da titular 

Publique ·&~. d~· ac ciénc1a e cumpra-se. 

CHI!PlA DE GABINETE DO PROCURADOR
~~~ DE JUSTIÇ , em Macapá-AP, 29 de dcurnbro de 

LCIA(~~ 

Portaria,.. 1.171-CO/ PGJ, 41• 29 olc oleumbro ole 2008. 

A CHVE DE OABDri:TE DO PROCURADOR
OICRAL DE JUSTIÇA DO lEIITADO DO AMAPÁ, no uso de 
auas a.tnbuições le&ais que lhe confere o Portaria n• 
534/ 2003·0 ab./ POJ, de 20 de agosto de 2003, 

RUOLVJt: 

HOMOLOGAR as licenças compenaatónas 
concedidas ao Or. ELl PDmEIRO DIC OLlVIURA. Promotor 
de Juat.iça de entrância fonal, titular da Promotoria de Justiça 
com atribu~s pera nte a Vara do Tribunal do JQri da 
ComiU't.a de MacapA, referentes a plantões cumpridoa em 
periodos de rece"oa forenses, cocúorme Certidão CC/ PGJ. 
de 27/3/2007. 

r-·-- - -
Periotlo da l..looftça 

-+--=----:--= 
28 • JIJ/)/2007 

t8 1 25/7PíYJI Rocesso forense DU/2000- Portari• 
rP. 482/20()(XGMf' 

f- -- - - - +--=-Rt<essô forense DEl/2000 ~ 
19 e 20/1 t{2007 rP. 482/2ooo-cGMP 

r-- Recesso fÔiense Dfl/2001 - Portaria 
21 a 23/11/2001 n•. 563PíYJt<GMP 

24 • 281J{2008 --l--::Rocesso:---,.,':-"".:..;.· 56:.: ... =3/2~~7-1"'.;-=-,--~~ 

PubhQuc~ae. df- se d tnc.ia e cumpra-se. 

CHEPlA DE OABIKICTE DO PROCURADOR· 
OICRAL DE JUSTIÇ em Macap;i.-AP. 29 de dezembro de 
2008. . 

Portaria a• 1. 171-CO/PGJ, 4• 29 de d•umbro de 3008. 

A CHBFI. DB OA!Iur&TB DO PROCURADOR
GICRAL DI! JUSTIÇA DO ESTADO DO AJIAPÁ, no uso de 
auas a tribwç<Xs legais que lhe confere n Portaria n• 
534/ 2003·Gob / ?CJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVX: 

DBSIGl'IAR a 0,. KJ:UZA RODR1QUJ:8 BARBOSA, 
Promotora de J ustiça SuboUtuta, para, sem prejuizo das 
a tribuições cons tantes na Portaria n ' 1.114/ 2008-CG/ PGJ. 
atuar como Curadora de Jncapues nas Varas de Fanúlia. 
Orllos e Sucessões da Comarca de Macapé, no periodo de 
07/1 R 05 / 2/ 2009. 

CHEPIA DI! QAIIDrETE DO PROCURADOR-
OI!IRAL DI! JUSTI em Mn<Apé· AP, 29 de deumbro de 
~008. 

~1!11 

Portaria D0 l.1'MJ·CO/PGJ, ole 29 de oleae .... ro de~. 

O PROCUJtADOR.OIRAL DB JU8TIÇA DO 
ESTADO DO AJUJ>Á, no uso das am'buiçóes lepia, e tendo 
em vista o disposto nos arti&os 2•. inciso 11, e 58, inciso I, 
le-tra •r. da Lei Complcmenter Esradual n.• 009. de 28 de 
dtu mbro de 1994, 

RUOLVX: 

TORNAR UM UBITO, a contar de 15/12/2008, 
a Portaria o• 720-CG/PGJ, de 1°/9 / 2008, d.-i&nando a Dr". 
I:LlAl'IA 10:114 CAVALCAl'ITII:, Promotora de Juatiça de 

· entránda f111al, titular da Promotoria de J ustiça com 
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.-.mhui('.óes perMte a t• Vara Cível e de Faztnda PUblica da 
Comnrca de Ma"..apt\. pru-o, ~m prejuizo daa atribuições, 
atuar nos leitoa relativoa a Auod açóea, Fundações e 
a!müaru. 

Publique-K . de-se cil!ncia e cump1'1111·ae. 

OAliiliETB DO PROCURADOR.OICRAL DB 
JUBTIÇA. e capii-AP, 29 de detembro de 2008. 

llÁilCIO~ Proauad!:~~~~= ~/ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N". 057/2008 

Homologo, na fonna d(lel n·-~·~66/93 e 

·~9/2008. 

DR. IA C/ PELAES ~ 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
DIRETOR-GERAL DO MPEA 

Ref. Processo n• 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR 
ESTIMADO 

RECURSO 

300356t/2.008·MPEA 

INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

: Art. 25, Caput • da Lei 8.666193 e 
alterações posteriores. 

TIM BRASIL SIA. 

Contrataçao de Empresa para 
Prestação de Serviço Telefônico 
Móvel Pessoal (Smp), com Gsm, 
Serviço de Longa DistAncia 
Nacional (LON). Serviços de 
Dados de 1 Gb, para Atender na 
Localidade de Macapá-Ap, 
Incluindo a Facilidade de 
Roaming Nacional. 
R$ 50.400,00 (cinqOenla mil e 
quinhentos reais), sendo 
disponível para este exercício o 
valor de R$ 13.500,00 {treze mil 
e quinhentos reais) 
Programa 02.062.0005.2.004 -
Manutençêo e Funcionamento 
do MPEA. Fonle: 101 • RTU, 
Elemento de Despesa: 3390.39 -
Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica, consignado no 
Orçamento vigente deste 
Ministério para o exercido do 
ano 200S. 

Senhor Diretor-Geral, 
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ITOIGITAL 5 01 ; 03; 07; 392. 764,10 
TECNOLOGIA 08e 11. 

DA 
INFORMAÇÃO 

LTDA 
Ml COMERCIO E 2 02e 13. 80.050.00 

SERVICOOE 
INFORMATICA 

L TOA ME 
ALLEN RIO 1 04. 228.200.00 
SERVCOM 
PRODUTOS 

INFORMLTOA 
E.R. SOI..UCOES 1 05. 24.000.00 
INFORMATICA 

_ LTDA 
GOLDNETT I 3 06. 09 e 67.700.10 

~~· 10. 
IPTEC 1 12 10 827.00 

COMERCIO E 
SERV1COSDE 
INFORMATICA 

L TOA ME 
DATA 1 13 5.000,10 

GRAPHICS 
INFORMATICA 

LTDA 
"fõTAL. - (O~ocentos e oito mil. 608.541 ,30 
quinhentos e quarenta e um reais e trinta 
cer.tavos) ,__ 

TERMO OE ADJUOICACÁO 

Com fundamento no inciso IV do Alt 3" ele o 
inciso XX do Art. 4" ambos, da Lei n• 10.520, de 17 de 
julho de 2002, procedo a ADJUDICAÇÃO do objeto a 
licitante vencedora, conforme decisão registrada na Ala 
da úHima sessão. do dia 3011212008. 

Macapâ-AP, 30 de dezembro de 2008. 

-h 
Preeoeira OficiaUMPEA 

TERMO DE HOf!t9.kOGAÇAQ 

O Diretor-Geral do Ministério Público do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhes sao 
conferidas por lei, considerando os ailérios legais da 
legislaçao pertinente e obsefvando os preceitos do 
Artigo 43. Inciso VI da Lei 8.666193, resolve 
HOMOLOGAR o julgamento da licilaçao na modalidade 
PregAo EletrOnico n. 00212006, realizado pela Pregoeira 
Oficial Helenize Corrêa de Moraes na última sessêo do 
certame supra~pigrafado, do dia 30/1212008, és 
18:30:41h, que ADJUDICOU o objeto da presente 
licitaçêo ás licitantes vencedoras, CQnforme especifiCado 
no Resultado Final da UcitaçAo. 

Macapâ-AP, 30 de dezembro de 2008. 

Homologo, na forma da lei 8.666193, e 
alteraçOO~~~~· 

~dos~~' 
Promotor de Justiça~ V 
Dlretor-GeraiiMPEA 

Justifica-se a presenle despesa em favor de TIM 
BRASIL SIA. no valor de R$ 50.400,00 (cinqOenta mil e 
quinhentos reais), sendo disponível para este exercício o 
valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 
referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO MÓVEL 
PESSOAL (SMP), COM GSM, SERVIÇO DE LONGA 
DISTANCIA NACIONAL (LON), SERVIÇOS DE DADOS 
DE 1 GB. PARA ENTENDER NA LOCALIDADE DE 
MACAPA-AP. INCLUINDO A FACILIDADE DE ROAMING 
NACIONAL. considerando a neces6idade dos serviços, e 
a faculdade da Administração em prorrogar o contrato. 
Havendo, assim, inviabilidade de competiçAo.

1 
enCQntrando amparo legal no Art 25, eaput. da Lei 
Federal !'• 8.666193, de 21106193 e atterações posteriores, 
caracteriZando INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

Publicações Diversas~ 
Desta forma, dande>-58 cumprimento ao que 

dispõe o Art. 26 da Lei de Licitações e suas atterações, 
submetemos a presente justificativa a Vossa Excelência, 
Jara fins de homologaçêo e posterior publicaçAo. 

BESI.!L.IAI!Q [ l l'jAL l!A LICIIACÁQ 

MODALIDADE: P,..gio ElêtrÕnlco n• 00212008 

TIPO MENOR PRÉCO. POr Item 
DATA DASE~9 1911112008 
HORA 14:40:04H 

, OBJETO (resumido) Registro de Preços para 
eventual fornecimento de 
licenças de uso de softwares 
lO Minlst6rio Público do 
Estado do Amapi, eonfonne 
Hpeelfluç6es no Anexo I do 
Edital. 

PROCESSO: 3004633/2008 
VENCEDORES rói"' I MlMERo· VALOR 

DEITENS DOS TOTAL 
GANHOS/ ITENS/LO REGISTRA 

'-
LOTES TES DO<R::SL 

EDITAl DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLtiJA GERAL DE FUNDAÇÃO 

Pelo presente edital ficam con\'Oeedos todos os inlaessado:s • ' 
se n:unimn em Assembltis Gc:nl, que se I'CIIizart no dia 16 
de fevereiro de 2009. 111 Aveaida Mc:ndonça !6nior n• 628, 
Mac.pà·AP ais 19:30 botas pen1 discutirem c delibcntcm 
sobre a seguinte Onlcm do Dia: 

I. Constltuiçlo da Associaçlo de Cultura lndcpcndcntc do 
Amapá - ACIAP c aprovaçlo do Eslaluto Social; 
2. Delibcnr sobre • eleiçlo dos membros da Dircloria . 

El<cc:utivaeConselho~~ 

M~l en de - e Silva 
Mem da misslo Provisória 

TRANSPORTES SANCAP S/A 
CNPJ- 58.129.651/0001-66 

Torna publiCo que requereu a Secretaria de 
Estado do Meio Amuiente (SEMA) a 
Autorização para transporte de produtos 
qulmicos, no Estado do Amapá, não foi 
determinado estudo de impacto ambiental. 


	

