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Tco r ritór io Fed<.<ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 0059 de 15 de janeiro de 1986 

O Governador do Ter r i tório f edera l do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que l he sáo conferidas pe l o art i go 18 item l i, 
do Drc rcto- Jci n9 411, de 08 de janeiro de 1969 c tendo em 
vista os Lermos do Ofíc io n~mero 78 1/85-SESA , 

RESOLVE : 

Exonera r LAURIZA DE FkfiNA NONT 1 ALVERNE J UCÁ DE ANDRADF:, do 
ca r go em comisscio de Chefe da Divisio de Fi scal ização do 
Exerc[cio Profiss i ona l , cÕdigo DAS- 10 1. I , do Depar tamento 
de Vi gi l incia Sani t iria e Fiscalizaçio /SESA . 

Nacapi-AP, em 15 de janeiro de 1986 , 989 da Repúbli
ca e 439 da Cr i ação do Te rritó rio Fede ral do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove r nador Int erino 

NINIST~R IO DO INTERIOR 

Território Feder a l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0060 de 15 de jane i ro de 1986 

O Gove rnado r do Te rritÕr io Federa l do Amapá, usando das 
a t r ibui çÕes que l he sio confe ridas pe lo ar t i go 18, item II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janei ro de 1969 e tendo em 
vi sta o que consta do Decre t o n9 85 . 177 , de 19 de setembro 
de 1980 c Of ic io n9 78 1/85- SESA, 

RESOLVE: 

Nomea r LAUR IZA DE r Á TINA HONT 1 ALVERNE JUCÁ DE ANDRADE , 
para exe rcer o ca rgo err. comi ssão de Chefe da Divisio de Con 
t role de Drogas c Ned i cament os , código DAS-10 1. 1, do Depar 
t amcnto de Vigi lincia Sani t ir ia e Fi scal i zação/SESA, nã 
vaga decor rente da exoneração , a ped i do , de JOÃO BATLSTA 
BOSQUE Gm1ES. 

Nacapá- AP, em 15 de janeiro de 1986 , 989 da RepÚblica 

Dr. 
Auditor do Gove rno do Terri t ório 
JOS~ VERÍSSU!O TAVARES 

Secretário de Educaçio e Cu ltur a 
Pro f. J OÃO BOSCO ROSA FERREI RA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretá~ io de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPI BERIBE 

Secretário de Segurança PÚblica 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

e 439 da Cr iaçio do Territór i o Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Inte r ino 

MINIST~RIO DO I NTERIOR 

Ter ritório Fede ral do Amapá 

DECRETO (E) N9 00 1 de 2 1 de janei ro de 1986 

O Governador do Territó r i o Federal do Amapá , usando das 
atri buiçÕes que lhe sio confer i das pe l o a r t i go 18 , l i, do 
Decre t o- lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

_ Art. 19 - Tornar facu lta tivo o ponto nas repar tiçÕes 
publicas do Terri tório Federa l do /~api , no dia 22 de ja
nei ro cor rente , em vir tude da visi t a do Excelentiss i mo Se
nhor Presidente da RepÚblica Fede rativa do Br as i l . 

Art. 29 - Es t a med i da é ex t ens iva às empresas de econo 
mia mis t a , nas qua i s o Governo é acionista major itirio . -

Art. 39 - Revogam-se as di sposi çÕes em cont ra r 1o . 
PALÁCI~ D? SETENTRI ÃO , e~ N~capá , 21 de j aneiro de 1986, 

989 da Republ1ca e 439 da Cr1açao do Território Feder a l do 
Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governado r Inte rino 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COHISSÃO PERHANENTE DE LICITAÇÃO 

A V I S O 

O Presidente da Comi ssão Permanente de Licitação de Com 
pras e Se rviços do GTFA , t orna pÚb l ico e comunica aos i n
teressados que se acha abe r ta a lici t açio a níve l de Toma
da de Preços n9 003/86-CPL para MATERIAL DE LH!PEZA E CON
SERVAÇÃO. 

A l i citaçio será realizada às 10: 00 hor as do diaOJ/02/ 
86 , na Sal a de Lici t ação da Secretaria de Adminis tração , s i 
to a Ave nida FAB , Cent ro Civi co nesta cidade de Nacapá . -
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O Edi t a l completo e demais esclar eci mentos poderão ser 
obtidos no 29 andar, sa l a 20, no endereço acima mencionado 
nas horas normais de expediente. (HBV) 

Hacapá, 17 de janeiro de 1986. 

JOÃO BEN1CIO DIAS 
Presidente da CPL 

CO~PANHIA DE ELETRICIDADE DO A~~PÁ - CEA 

C.G.C. (M. F. ) 05 .965. 546/0001-09 

ATA DA 59{1 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADNINISTRAÇÃO DA CO~ 
PANHIA DE ELETRICIDADE DO A}~PÁ - CEA, REALI ZADA NO DIA 25 
DE OUTUBRO DE 1985. 

Aos vinte e cinco dias do mes de outubro do ano de hum 
mil no9ecentos e oitenta e cinco , às 11:00 (onze ) horas ,na 
sede da Empresa, nesta cidade de ~~capá , reuniram-se os 
senhore s A~lTONIO CABRAL DE CASTRO , Presidente, mLNi!:A ~~R
TINHA CARVALHO DE HACEDO e JOÃOZI TO BRITO ~~CEDO , membros 
efetivos do Conse lho de Administração da Empresa , para com 
o f im espec ífico de elegerem os Diretores da Companhia de 
Eletricidade do Amapá, dando cump~imento a Lei n9 6 . 404 ,de 
15. 12.76, e o disposto no artigo 25, do Es t atuto Social 
Disse o senhor Pres idente, que tal e lei ção estava sendo em 
decorrência do pedido de exoneração do Sr. FRANCISCO RE
GIO DE OLIVEIRA COSTA, e do pedido ~e renúncia do Sr . BENE 
DITO ANTONIO LEAL DE HIRA, respec tivamente , Diretor Técni= 
co e Diretor Administrativo-Financeiro, através de documen 
tos encaminhados a Presidência da Empresa, os quais f oram 
lidos pela Secretária e que são transcritos ne sta Ata: "Ma
capá-AP, 19 de setembro de 1985. Ao Ilm9 Sr . En g9 CARLOS 
ELim~R CHAGAS DE ARAGÃO. HD . Presidente da Companhia de 
Ele tricidade do Amapá - CEA. NESTA. PREZADO SENHOR: Por 
não concordar com os rumos que-veffi t omando a Admini s tração 
da Emp resa, so l icito a V.Sa ., em cará t e r irrevogável , a 
pa r t ir desta data, exoneração do ca r go de Diretor Técnico 
que or a ocupo . At enciosamente, Eng9 FRANCISCO REGIO DE OLI 
VEIRA COSTA- Diretor Técni co-" . Hemo n9 026/85- DAF/ CEA-:
~~capá, 17 de .out ubro de 1985. Do: Diretor Administrativo
Financeiro. Ao: Pres i dente . Pelo presente , vimos comunicar 
a V. Sa . a r enúnc ia ao cargo de Diretor Administrativo-Fi
nanceir o desta Companhia, para o qual fomos e l ei,os na As
sembléia Geral Extraord inária de 26/07/85. Outrossim, in
formamos que a presente medida é de carát er i r revogáve l e 
aproveitamos o ensejo par a agradecer a confiança em nós de 
positada, durante a nossa gestão. Atenciosamente. Adv. BE= 
NEDITO ANTONIO LEAL DE NIRA, Diretor AdmÍnistrativo-Finan
ceiro". Depois de t ecerem rápidos comentários sobre o as
sunto , os pedidos de exoneração e renúncia foram aceitos 
por todos os Conselhe iros . Em pr osseguimento , o Sr . Pres i 
dente colocou em discussão e submeteu à votação os nomes in 
dicados pe lo Acioni s ta Majoritário e Controlador, a t ravéS" 
do Of í cio n9 240/8S-GABI, de 25 de outubro de 1985 , indi -
cando os senhor es PAULO BlLDADE DE ANDRADE UCHÔA e JOÃO 
BRAZÃO DA SILVA NETO, para comporem a Diretoria Executiva 
da Companhia de Ele tricidade do Amapá- CEA, pa ra o que fo
ram eleitos e empossados nesta Sessão , para compl ement ação 
de mandato , que te rm inará na AGO do mês de abril de 1988, 
os senhor es PAULO BILDADE DE A~~RADE UCHÕA, bras i lei ro, ca 
sado, natural de Anajás-PA, Bancár io , res i dente e domicilT 
ado na Rua São José, n9 2178, nesta ci dade de Macapá, por= 

t ador da Carteira de Identidade n9 15 . 309- AP e CPF n9 003 . 
326 .402-30 , e JOÃO BRAZÃO DA SILVA NETO , brasil eiro, casa
do, na t ural de Aporema, Nunicípio de Amapá, Engenheiro ~le 
cânico e Engenheiro Civil , residente na Av . Cora de Carva
l ho, n9 1735 , nesta c i dade , portador da Carteira de Identi 
dade n9 33.66 1-AP e CPF n9 000.915.452-34 . Nada mais haven 
do a tratar, de terminou o Sr. Pres i dente que eu, EDINETE 
NUNES DE MORAI S, Secretária da Presidência , l avrasse a pre 
sente Ata, que depois de lida e achada de acordo, vai devi 
damente assinada por mim e pelos membros do Conselho de Ad 
ministração. Hacapá, 25 de outubro de 1985 . aa) Edinete N~ 
nes de No rais-Secretária; Antonio Cabral de Castro-Presi = 
dente; Hi l néa Hartinha Carva lho de Hacedo-Hembro; Joãozito 
Brito Macedo-~!embro . 

A presente cópia foi extraída fie lmente por mim do Livro 
própr i o de Atas de Reuniões do Conse lho de Administração da 
Companhia de Elet ricidade do Amapá-CEA. Eu, EDINETE NUNES 
DE NORAIS , Secretárü da Presidência. 

Nacapá- AP, 28 de novembro de 1985 

EDI NETE NUNES DE HORAIS 
Secretária 

J UNTA CO~ffiRCIAL DO TER: FED . DO AHAPÁ 

C E R T I D Ã O 

CERTIFICO, que a primeira via deste documento por des
pacho do Presidente da JUCAP, nesta data, foi arquivada sob 
o n9 1686. 

Haca pá, 2 7 de dezembro de 1985 

MAR1LIA COSTA LIMA CAVALCANTI 
Secretária Geral - JUCAP 

CO~~AN~IA DE ELETRICIDADE DO AHAPÁ - CEA 

C.G. C. (H.F . ) 05.965.546/0001-09 

ATA DA ASSE~ffiLgiA GERAL EXTRAORDI NÁRIA DA CO~~ANHIA DE ELE 
TRICIDADE DO At>IAPii - CEA, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 
1985. 

Aos vinte e c1nco dia s do me s de outubr o do ano de hum 
mi l novecentos e oitenta e cinco, às dez horas, na sede da Em
pre sa , na Av. Padre Júlio ~mria Lombaerd , n9 1900, nesta cida
de de Macapá, capita l do Território Federal do Amapá , real i zou 
se, por convocação do Acionista Najoritário e Control ador, com 
fu l cro no art. 122, item II da Lei 6.404/76 e art . 99, itens 
VI e VII e art . 10, item V do Estatuto Social da Companhia, a 
Assembléia Geral Extraordinária, com a participação dos ac io -
nista s , r epresentando mais de 2/3 (doi s terços ) do capital so
c ial, conforme consta do "Livro de Presença" dos ac ioni sta s .As 
sumindo a Direção dos trabalhos , o senhor Dalton Cordeiro de 
Lima , representante do Gorerno do Territór i o Federa l do Amapá , 
Acionista maj or itário , através do Decreto n9 1'•72, de 21 de 
outubro de 1985, agradeceu a presença dos senhores ac i onistas , 
membros dos Conselhos de Administração e Fisca l e , verif icando 
haver "quorum" l egal da Assemb léia , abriu a Sessão , convidando 
para compor a Nesa, como Presidente de Honra , o Sr. Jorge Nova 
da Costa, Governador do Te r ritório , e o Sr . Antonio Cabral de 
Castro, indicado pelo Sr. Ac i onis t a Na j or itário, através do 
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Ofício n9 0211/85-GABI, para responder até esta Assembléia pe
la Presidência da CEA e a funcionir ia Edinete Nunes de Morais, 
indicada para secretar iar a reunião, fi cando, dessa forma , le
galmente cons tituída a H~sa. Inform~u o senhor Representant e .do 
Acionista ~~jor i tário que a Assembl eia foi convocada pelo Edi
tal, pub l icado no Diário Of icial do Terri~ório de n9 .4527, do 
dia 18 de outubro de 1985 e no Jornal O Ltberal dos diaS 18, 
19 e 20 de outubro de 1985, solicitando a mim, secr etár ia, que 
fizesse a le itur a do mesmo . L ~do o Edita l de Convocação , o Aci 
on i sta ~1ajoritário passou à ma téria da Ordem do Dia, item a 
El eição e Posse dos Membros do Consel ho de Adminis tração . Es
clar eceu o senhor repre sen tan te do Acionista Majoritário que 
t a l eleição estava sendo em decorrência do pedido ~e ren~ncia 
do Sr. Carlos Eliomar Chagas de Aragão da Pr esidência da Comp~ 
nhia de El e tricidade do Ama pá - CEA, at ravé s do Ofíc io n9 329/ 
85-PRE /CEA, de 17/1 0/85, encaminhado ao senhor Governador , o 
qual é transcrito nesta Ata: "Of. N9 329/85-PRE/CEA . Macapá , 17 
de outubr o de 1985 . Senhor Governador: Na qua l idade de Pres i -
dente da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AHAPÁ- CEA, venho, nesta 
opor tunidade , RE:"'UNCIAR, em caráter i r r evogável, do cargo que 
me foi conf iado pela Assemb l éia Geral Ext r aord i ná r ia realizada 
em 29 de julho de 1985. Atenciosamente , Dr. CARLOS ELIOMAR Ci!A 
GAS DE ARAGÃO . Ao Ilm9 Sr . Jorge Nova da Cos t a. Governador In= 
terino do Território Federal do Amapá". Em decorrência , também 
das indicações feitas por este Gove rno , a través do Of í c i o n9 
0230/85- GAB l, de 21 de outubro de 1985, indicando os nomes dos 
senhores Antonio Cabral de Castro, Joãozito Brito Macedo e Do
micio Campos de ~lagalhães, para compor em, por substituição, co 
mo ~lembras Efetivos o Conselho de Admi nistração , perrnanecendoa 
Sr{l Milnéa Ma r tinha Carvalho de Macedo , corno Membro Efet ivo 
por já te r sido e l e ita na Assembléia Geral Extraordinária do 
dia 26/07/85 , e o Sr . Clodoa ldo Carvalho de Nascimento, para 
membro suplente do mesmo Conselho . Na oportunidade o Sr. Acio
ni s t a Majoritário pediu que fosse lido o Ofício de Indica ção , 
o que f oi fe ito pe l a Secretária . Dando continuidade aos traba
lhos, fo i colocada a matéria em discussão e votação sendo a 
mesma aprovada por todos os acionistas present es , t endo sido 
e leitos nes t a Sessão os senhores : ANTONIO CABRAL DE CASTRO,b ra 
s i lei r o , casado, natural de Gur upá- PA, advogado, residente e 
domi ciliado na Av . Padre Manoel da NÓbrega, n9 9, nesta c i dade 
de Maca pá, Carte i ra de Identidade n9 1. 553-0AB e CPF n9 007. 
975 .452-04 , para Pr esidente do Conselho de Administração e Pre 
side nte da Diretoria Executiva da CEA, complementando mandato-; 
tendo em vi sta a renúncia do titular Sr . Carl os Eliornar Chagas 
de Aragão ; Sr. JOÃOZITO BRITO ~!ACEDO , brasi l eiro , casado, natu 
r~ l de Itapet i nga- BA , Economista , residente e domi c iliado em 
Brasilia-DF, SQS 11 3, bloco H, apartamento 102, por t ador da 
Carteira de Identidade n9 N5596680-SSP/NG e CPF n9 009 . 992 .536-
20; Sr . DOMlCIO CAMPOS DE ~lAGALHÃES, brasil eiro , casado, natu
ral de ~1acapá, Ter ritório Feder al do Amapá , funcionário Públi
co Federal, r esidente e domiciliado à Passagem Dionísio Bentes, 
n9 154 , Bairro do Marco , entre Almirante Barr oso e 19 de Dezem 
bro, Belém-Pará, Carteira de identidade n9 3 . 975-AP e CPF n9 
007 . 989 . 322- 87, para membros efet i vos do Conse lho de Adminis 
t r ação e o Sr . CLODOALDO CARVALHO DO NASCH1ENTO brasileiro ca 
sado , natural de Belém, capital do Estado do Pa;á funcioná; io 
Públ i co Federal, resiaente e domi c il iado na Av. E;nest i no Bor 
ges , 172 , portador da Carteira de identidade n9 3.245- AP e CPF 
n9 0 18993682- 72, para membro suplente do mesmo conselho . Em se 
guida, esclareceu que por mot i vo de for ça maior· o i tem b da 
or~em do Dia , deixa de ser cumprido nes ta Sessã~ , para ser cum 
pndo em urna out r a Assembl éia . Finalizando, passou-se ao i t e;; 
~ da Ordem do Dia - Assuntos Cor relatos e de interesse da So
ciedade . Nesta ocas i ão, disse o senhor Ac i oni sta ~~jor itário 
que nesta opor tunidade , estava parabeni zando a Companhia de 
Eletr i cidade do Amapá-CEA, pela obras que estão sendo realiza
das, dando prioridade ao a t end i mento às obras do PROMORAR Bair 
ros São Lá:;aro e Jardim Fel ic idade, numa derilOnstração de- ' que 
o.se t or eletr i~o do ~erritór io, através da Companh ia de Eletr i 
Ci dade do Arnapa, esta to talmente voltado para o crescimento e 
progresso da população . E, nada ma i s havendo a t ra tar o Acio
nis t a ~fujoritário determinou que a Assembléia Geral E~traordi
nária fosse instrumentada em Ata , dela extraindo-se as necessá 
r i as cópias fiéis para o seu arquivamento na Junta Comercial e 
publicação no Diário Oficial do Território , determinando, a i n
da, que fosse encer r ada a folha n9 73 do Livro de Presenca e 
suspendeu a Sessão pelo tempo necessár io à l avratura da • Ata 
por mim, Secretária. Reaberta a Sessão, foi l ida a Ata c apro~ 
vada. por todos. e qu~ v~ i ass~nada pelos acionistas presentes e, 
ao f1nal ~or r:n m proprta, E<.hnete Nunes de Morais Secretária 
da . Pres~dencia. Macapá, 25 de outubro de 1985. aa) Dalton Cor
deuo Ll.ma (representante do Sr. Acionista ~1ajoritário-Decreto 
(P) N~ 1472; d: ~ 1.1 0.85); Jo:é Mar i a de Lima (represen t ante da 
Prefeltura .1un1c:pal de ~1acapa-Decreto N9 378/85-P~!M); João Jo r 
ge Goul :lrt Salomao de Santan<.- Prefeitura Municipal de Cal 0 --: 
\ t . C b ç ene, •n on1o a _ral de Cas tro-Presidente da Companhia de Eletricida 
de do Amap2 - CEA; Edine te N~.;nes de Morais-Secretária. -

A ~resentc có~ia foi ex_t.raída fie l mente por mim do Livro pró _ 
prto de _Atas ae Assemble1as Gerais da Companhia de Eletricidade 
do Amapa- CEA. Eu, EDINETE NUNES DE NORAIS, Secre t á r ia da Pres i 

dência . 

~~capá-AP, 28 de novembro de 1985 

EDINETE NUNES DE HORAIS 
Secretária 

JUNTA CO~ffiRCIAL DO TER. FED. DO A}lAPÁ 

C E R T I D Ã O 

CERTIFICO, que a primeira via deste documento por des
pacho do Presidente da JUCAP, nesta data, foi arquivada sob 
o n9 1688 . 

~~capá, 03 de janeiro de 1986 

HARlLIA COSTA LUlA CAVALCANTI 
Secretária Ge ra l - JUCAP 

COHPANIIIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 

TERNO DE POSSE 
- Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de hum mil 

novecentos c oitenta e cinco, perante a Assembléi a Geral Extra
ordinária que o elegeu, realizada às 10:00 horas , nesta data, na 
Sede da Empre sa, foi investido , por indicação do Acionista 
Najoritário e Cont rol ador , no car go de President~ do Canse 
l ho de Administ ração e Presidente da Dire toria Executiva da 
Companhia de Eletricidade do Amapá, o Sr. ANTONIO CABRAL DE 
CASTRO, brasilei ro , casado , advogado, nat ur al de Gurupá-P~ 
r esident e e domiciliado na Av . Padre Manoel da Nóbrega, n9 
9, por t ador da Car t eira de Identidade n9 1. 553- 0AB- PA e CPF 
n9 007.975 .452-04. O refe rido Presidente apresentou, antes 
da invest idur a no Cargo , Declaração de Bens , que se acha ar 
quiv3da na Secretaria da Sede Social . Por estar revestido 
das forma 1 idades legais, eu , EDINEE NUNES DE HORAIS, Se
cretária da Pres i dência , l 3vrei este Termo de Posse , que 
vai ass inado por mim e pelo Presidente empossado . Hacapá , 
25 de outubro de 1985. aa) Ed i ne t e Nunes de Horais- Secret á 
ria; Antoni o Cabral de Cas t ro- Pres idente empossado . 

- Cert ifico que o presente fo i extraído fielmente por 
mim do livro próprio de Termos de Pdsse da Companhia de Ele 
tricidade do Amapá-CEA. Eu, EDINETE NUNES DE HORAIS-Secre= 
tária . 

Hacapá-AP, 28 de novembro de 19e 5 

EDINETE NUNES DE HORAIS 
Secre t ária 

COI1PANHIA DE ELETRI CIDADE DO AMAPÁ - CEA 

TERNO DE POSSE 

- Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de 
hum mi l novecentos e oitenta e cinco , perante a Assembléia 
Geral Ext r aord i nária que o e l egeu, r ealizada às 10:00 ho
ras, nesta data, na Sede da Empresa , foi invest ido no Car
go de ~lembro do Conselho de Administração da Companhia de 
Eletricidade do Amapá, conforme consta da referida At a · de 
Assembléi a Geral e , de acordo com o Of ício n9 0230/85-GAB~ 
de 21 de outubro de 1985 , do Excelent í ssimo Senhor Govema 
dor do Território Federa l do Amapá , Acionista Najoritário 
e Controlador da Empresa , o senhor JOÃOZITO BRITO ~lACI::DO 
b ra~i leiro, casado , natural de I tapetinga-BA, Economista : 
r esident e e domi c iliado em Brasília- DF, SQS 11 3, bloco H, 
apartamento 102 , Carteira de Identidade n9 H559680-SSP f HG 
e CPF n9 009 .992 . 536-20. O referido Conselhei ro apresentou 
antes da i nvestidura no Cargo , Declaração de Bens, que se 
acha arqui vada na Secr etar ia da Sede Socia l. Por estar re
vestido das formalidades legai s , eu, EDI NETE NUNES DE MO
RAIS , Secre t ária da Pres i dênc'ia, lavrei este Termo de Pos
se , que vai assinado por mim e pe l o membro do Consel ho de 
Admini s tração, empossado . Macapá, 25 de outubro de 1985 . 
aa) Edine t e Nunes de Horais-Secr etária· Joãozito Brito ~ta-
cêdo-Conselhei ro empossado. ' 

- Ce r tifico que o presente foi extraído f i elmente por 
mim do Livro próprio de Termos de !'osse da Companhi a de El e 
tricidadc do Arnapá-CEA. Eu, EDINETE NUNES DE HORAI S-Secre= 
tária . 

~tacapá-AP, 28 de novemb ro de 1985 

EDINETE NUNES DE MORAIS 
Secretária 

COMPt.tiHlA DE ELETRICIDADE DO AHAP.~ - CEA 

TERMO DE POSSE 

- Aos dois di as do mês de dezembro do ano de hum mil no 
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vecentos e oitenta e cinco, perante a Assembléia Geral Ex
traordinária que o elegeu, realizada is 10 :00 (dez) horas , 
do di a 25 de outubro de 1985, na Sede da Empresa , foi i o
vestido no Cargo de Membro do Conselho de Admi nistraçio da 
Companhia de El etri cidade do Amapá, conforme consta da re
fe rida Ata de Assemblé i a Ge ral e, de acordo como Of í c io n'? 
0230/85- GABI , de 21 de outubro de 1985, do Excclent í ssimo 
Senhor Governador do Território Federal do Amapá, Ac ioni s
ta Majoritário e Controlador da Empresa, o Senhor DOM[ CJO 
CAHPOS DE MAGALHÃES, brasileiro , casado, natural de l·laca
pá, Território Federa : do Amapá, funcionár i o Públ ivo Fede
ral, residente e domici l iado i Passagem Dioní sio Bent es ,n'? 
154, Bairro do Marco , entre Almirante Barroso e 19 de De -
zembro, Be lém-PA , Cartei r a de identidade n9 3. 975-AP e CPF 
n'? 0~7 . 989 . 322-87 . O referido Conse lheiro apresentou, an
tes da investidura no Cargo, Declaração de Bens , que se 
acha arqu ivada na Secretaria da Sede Social . Por es tar re
vestido das fo rmalidades legais, eu, EDINETE NUNES DE MO
RAIS, Secretár ia do Conse lho , lavrei este Termo de Posse , 
que vai assinado por mim e pelo Membro do Conselho de Adm~ 
nistração, empossado. Macapá, 02 de dezembro de 1985 . aa) 
Edinete Nunes de Horais-Secretária ; Domício Campos de Na
galhies-Consélhei ro empossado. 

- Certifico que o presente foi ex traído fi elmente por 
m~m do Livro próprio de Termos de Posse da Companhia de Ele 
t ricidade do Amapá - CEA . Eu, EDINETE NUNES DE MORAIS:-Se:: 
cretária . 

Hacapá-AP, 02 de dezembro de 1985 

EDI NETE NUNES DE MORAIS 
Secretária 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO Al'IAPÁ - CEA 

TERNO DE POSSE 

- Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de 
hum mil novecentos e oitenta e cinco, perante o Conselho de 
Administração que o elegeu, foi invest ido no cargo de Dire 
tor Administrativo-Fi nanceiro da Companhia de Elet r icidade 
do Amapá-CEA, conforme consta da 59? Reunião do referi do 
Conselho , o senhor PAULO BI LDADE DE ANDRADE UCHÔA, brasi -
l eiro , casado , natura l de Anajás- PA , Bancário , res i dente c 
domiciliado na' Rua São José , n'? 2178 , po rtador da Ca r teira 
de ·Identidade n9 15 . 309-AP e CPF n'? 003 . 326 . 402- 30 . O refe 
rido Diretor apresentou, antes de sua investidura no Car
go, Declaração de Bens, que se acha a rquivada na Secreta -
ria da Sede Social . Por estar revest i do das formalidades 
legais, eu, EDINETE NUNES DE MORAIS, Secretá ria do Canse -
l ho , lavrei es te Termo de Pos se , que vai ass inado por mim 
e pelo Diretor empossado . Macapá, 25 de outubro de 1985. 
aa) Edinete Nunes de Horais- Secretária; Paulo Bildade de 
Andrade Uchôa- Di retor empossado . 

- Certifico que o presente foi extra ído fielmente por 
m~m do Livro prÓpr i o de Termos de Posse da Companhi a de El e 
tricidade do Amapá-CEA . Eu, EDINETE NUNES DE HORAIS-Secre:: 
t á r ia. 

Nacapá-AP , 28 de novembro de 1985 

EDINETE NUNES DE MORAIS 
Sec retária 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO Al'IAPÁ - CEA 

TERHO DE POSSE 

- Aos vinte e cinco dias do mês de out ubro do ano de 
hum mil novecentos e oitenta e ci nco, perante o Conse lho de 
Administração que o elegeu, foi investido no Ca r go de Dire 
t or Técni co da Companhia de Eletr i c i dade do Amapá-CEA, con 
fo rme consta da 59~ Reunião do referido Conselho , o senhor 
JOÃO BRAZÃO DA SILVA NETO, brasi le iro , casado, natura l de 
Apo rema- Município de Amapá, Terri t ório Federal do Amapá, En 
genheiro Hecânico e Engenheiro Civi l, residente e domi ci -: 
liado na Av . Co ra de Carva lho, n'? 173 1, portador da Cartei 
ra de Identidade n9 33.66 1- AP e CPF n9 000 . 915 .452-34. Ore 
fe rido Diretor apresentou , antes de sua investidura no Car 
go ,, Dec la ração de Bens, que se acha a rquivada na Secr e t a-: 
ria da Sede Socia l. Por estar reves tido das formalidade le 
_gais , eu ED INETE NUNES DE NORAIS , Sec retária do Conselho :
l a>Tt:e i e~C'e Termo de Posse , que vai assinado po r mim e pe
lo Dire t or empossado. Hacapá , 25 de outubro de 1985 . aa) 
Edi net e Nunes de Hora is- Secretâri a; João Brazão da Silva Ne 
to-Diretor empossado . 

Certi~ico que o presente foi ext raído fie lmente por 

mim do Livro própr i o de Termos de Posse da Companhia de Ele 
t r i cidade do Amapá- CEA , Eu , EDINETE NUNES DE ~IORAlS-Sec re-: 
târia . 

Hacapá-AP, 28 de novembro de 1985 

EDI NETE NUNES DE HORAIS 
Secretária 

CO>IPANHIA DE ELETRICIDADE DO Al'IAPÃ - CEA 

TERMO DE POSSE 

- Aos doi s dias do mês de dezembro do ano de hum mi 1 no 
vecentos e oitenta e cinco , perant e a Assembléia Gera l que 
o e l egeu , rea lizada i s 10 :00 heras, do dia 25 de outubro de 
1985, na Sede da Emp resa, foi investido, por indicação do 
Acionista Haj oritário e Cont rolador, no Ca rgo de Nembro Su 
plente do Conselho de Administ ração da Companhia de Elet rT 
cidade do Amapá- CEA , confo rme consta da referida Ata da As 
sembléia, o senhor CLODOALDO Ct.RVALHO DO NASCU!ENTO , bras i 
leiro, casado , Funcionário Público Federal, natural de Na-: 
capá, Território Federal do Amapá , r es idente c domiciliado 
na Av . Ernestino Borges , n9 172 , portador da Carteira de 
Identidade n9 3. 245-AP e CPF nV 01 8. 993 . 682- 72. O referido 
Conselheiro apresentou, antes da inves tidura no Cargo, De
claração de Bens , que se acha arqui vada na Secr etaria da 
Sede Social . Por estar revestido das f ormalidades legais , 
eu, EDINETE NUNES DE ~10RAIS , Secretária da Pres id ência, la 
vrei este Termo de Posse , que vai assinado por mim e pe lo 
Nembro do Conselho , empossado. Nacapá, 02 de dezembro de 
1985. aa) Edinete Nunes de Morais-Secretária ; Clodoaldo Car 
valho do Nascimento-Conselheiro empossado . -

Cert ifico que o present e foi extraído fie lment e por 
mim do Livro próprio de Termos de Posse da Companhia de El e 
tric i dade do Amapá- CEA . Eu, EDINETE NUNES DE MORAIS- Secre:: 
t ária . 

~1acapá-AP, 02 de dezembro de 1985 

EDI NETE NUNES DE NORAIS 
Secretária 

AEROPORTO INTERNACI ONAL DE ~IACAPÁ 

NOTA 

A INFRAERO alienará por meio de venda um veí culo Volks 
wagen, tipo furgio, ano 1979. Inf ormações pelo fone 
222-3 155 . 

GERALDO ~IAG :::LA BRITO 

E~DIENTE DG OI\ 13 JE J ii·EI R:i CC: 19:05 P.lfh CrtixCI.\5 

DEVID.IS INTit.:..iÇGêS D iS P ·RT:O:S, 
___.=cc ===c:===~ ::: ~==~=: 

JU!Z 0:: OIFEITü : DR,. EU~LIC ::ui·liZ. 

TORRif\Hi D\ 3~LV1, 

\Ç~IO C€ EXECUÇí'(Q : 

Processo C{ve1 n• 17 . 575/35 

Exequente : A. A, G, COELHO , 

f\dvogJ.::lo : Dr . UBIR ;,J\R' V·\L.::r\Tl:: ~PHI:n 

=xecut:ldo : EEB~ST!1G DC SJCCRR.J .',f,',·\~~ U~\S 

E 

Sent enç:t : "Isto pas:o , jLügo por- ser.tenç·~ , extinto o pre 
sente p!";:cesso tia P.><ecução COr:! funcb.nanto no 

art. ~4, inciso I, de CÓ::liso de Processo Ci

vi1. r~colh~-se o mlnd~do de cit~ç~o . Defi~ o 
pedida de dossntr.J.nh:.urer.te dl dupJ.ic.:t';:l objeto 

c:t e>xec•J:~c ::2di J.nte rec:.bo nos :l:..tas. Tr:!nsi.; 

t.."'ld:! e st:t er.i julg:.H10 , 00-se ~ li x...:. re dis-::ribui 
y~o c .1rquive-se . Publiq;;o-se , :-egistro-se ; 
i'1ti:rem-~c . !·.'uc..Ip.l . 11 18 rla ZBdJn l da !SB5. JD 
·:>.:v ,i_ f! \fBOZ·\ ; Jt.;IZ !E o:r:Err: ." 
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Processo CÍvel nº 17. :IJ3 
Exaquente o. \0 SILV.\ 
-\dvogildo Dr. EDU.-\f{)O FFEIPE CXJNTFER\S · 

Exacútada 
Despacho 

• EDN'\ M-'.R~n FERFEIR\ LI/.~'\ 

"Intir.a-se a exequente a prorrover o andamento 

desta a ção, posto que terod.nou o prazo de SU§. 

pensão da rresr.u . lo'dc.:.lpci~ 09 de deze!lbro de 
1985. OORIVAL 8~R80Z\. J UIZ DE DIREITO." 

Processo Cível n2 17.046 
Exaquente FIN.'\ S-\ - C~DITD , FitHNCI .:U.IEJ~TO E INIJESTit.'EN-

TD S/-\ . 
-\dvogada Dm, IA R!LI \ COST-\ L !I.\\ CW·\LC\NTI 
Bxecutados: C.'I.RLCS .:.\LBERTU DU·\ RTE ELLERES a Outros 
.-\ddcg..J.do Dr. EV\LDY MOTT '\ DE DLIIJEIR\ 

Sentença "Isto posto, julgo por sentença, extinto o 

presente processo de exacução com f unchmento' 
no art. '794, inci so I, do CÓdigo de Processo' 
Civil. Expeça-se nandado de levantamento de 

penhore. Trensitada esta em julgado, dâ-.se 
baixa m distribuição e arquive-se. Publique
se 1 regi s'tr&-se e intioom-sa, Macap-l, 11 de 
de zerrbrc de 1985, OORIV.\L 8·\RBDV. Juiz da Di
reito." 

!\Ç;Q · DE EXECUÇ~O : 

Proces so CÍvel n2 17. 454/85 
Exeque nto 
'.dvog:ulc 
Exacut:ldl 
Sentenp 

M,J, DE 5-\ 
Dr . C!C::RJ 08RGES 80RJ'\LO 
.\!,;-\f'; ÇQ/·ISTRUçCIES L TQ;l. , 

"Istc ;::>osto, julgo por sentença , extinto o 
presente processo com f und'lmento no a rt. 794, 
inciso I, do Cóa:.go de Proces so Civi l. Expe~ 
se rnr.d:tdo da l o\JJ.nt:J.r.ento de penhore. Tro.nsi 
tldl esb er.. julgad~ , dê-se b3.i x:l ro. dis tri : 
bui~o a •irquiv?-se , 0u~liqwe-se , registre-se 
e int ime!õl-se , ffuc:t;::.i, 12 de deze!lbro de 1985. 
OOfUV:\L B \Ft3CZ~\. ~.Jt:IZ O~ DI.9S!TC." 

~Ç"íD D~ ~XEÇUÇ~ 0: 

Procss '3o SÍ ve:!. n2 17. 351/8.5 
EY.cquente 
·\dlr.lg·!l.do 

r,, ~RI -\. o ' cor~c~r:;.~o con::E \ R:S·\ 
Dr. CÍS<:"!'t' 3CR-3t:S 2GRD \LO 

Exocu t:ulo JD ~ ;1·. _, !"I -'. C:JR:U:. \ DE CL IVE:Ei i 
Sentença ''!::to posto , jul ço por !:Zenten;:_::. ex. t int o o pre 

sents processo co::: f umh<eent o no art. 794, in 
ci so I, do Cé di gc de Processo Civil . Levante: 
se a penhor..1. Tmnsi tcldl est;: em jul g:tcb , dê
s e bJ.iX::l ro. distri.buiçEo e a rqui vs--se 0 Publi
que-se , registre-se e inti rrem-se . f.-bcapá, 13 
de dezer.Oro de 1985. D:'RIV~.L 9 \PilCl-\. J UIZ DS 
DI R::ITD." 

"ÇiO DE EXECUÇ"ío : 

Processo C{va: n2 17 , 4EE/ 85 
Exequent e SW\SSI ítPfEE.Ei·;T '.Ç(J::s 
;-\dvug·lda Ora . '<Gn DE JESUS Pit-;HEIP.'J CORPE \ 
Executld.'l 
DespJ.cho 

G.S.~I/ES 

" Inti :r:e-se J. exequente a fomecer o atwl enoi 

deroço da executad:l, Mo:1capá, 17 de deze:rbro 
de :!.985, DORIV:\L B.;ffioz·\. JUIZ DE DIREITO." 

.\Çia DE EXECUÇ'í O FISC.-\L : 

Processe CÍve l n2 1. 323/85 
Exequente ItoiST , l·i\C.DE CCLON, E !tF •. ;GRiRn ... INCA-\, 
'ldvogad:.~ EDt,'tE 1,üURI COR!'€ \ 
Exacubdo ,\FCN3J LOFSS 0·\ SilV'\ 
-\dvoç:1do Dr, Ef.'.\NUEL '/.DUR-\ PEREIR\ 
Despacho " Junte-se . Sobre o pedido de s uspens§:o 1 ouça

se o exequente, Intime-se, ~3c:lpi , 13 de de -

PEITO." · .· 

'\Ç~ OC PEINVIDIC-\Ç~: .... , .. 
I . . ~. ' •· 

Processo C!.vel nº 17 .OS3/85 . . .: ,, l:. . ..... :,n 

Requerentes \L.BERTO .~JDR'\OE C!UZ ,e ~SjLI~ R;·\9.E:LQ .. ~Bl,IZ •. :. 
'\dvogado Dr. OM>iR .GONÇc\l:.I/E~ .DE .OL:IVE.IR.'\· . .. ~ ... , , 
Requerido -\ f\JTONIO· t~98RE D:". SJ l,V.\ : , , . .: .. 1 :.< .,, ,,_,.;, •. ,, 

:'\dvog:1do Dr. PEDAJ PE(COy -··::. ,· ,, .. ;· ~ ,:·a(: 
Sente01ça. "Per , todos e~tes f:undarre.ntc .~. e _ por tudo o •/-. 

r:njs que. _COf1S~_·dGs _ çlU:t;os, , .julgo procedente 
a presente ::1ç.io. re;i.rJvindi9'1 tór;La rroviw por 
.--llber..o .·\nd:rude Cl'.lz ·e Aosália Flabelo d3 
Cruz em desfavor da '\ntonio Ng,b~ cil. Silya~ : 
p::1ra condenar c réu a entregar aos aútores' 

# ·, .-· • • . ' - - 1 .- , ... l · - · ··· t' 
o im:lvel vendido. Conde nó' a inda · a· reü aô "~ 
g;:uranto d;ts cus'ros:. piu~e'sstM:s· a ! dO~ ''tíõiló~' 
rios' :idvcieatfc'itii:(~Lie - i rbitrt: em vint e' 'pôr.,.. 
canto (;:Dy.) sbo~· o ~diót ~do' à· caü·~;· PU.:: ' 

blique-se; reÚ~.t'~'St!. ~ irt imem-se. !Jacapi 
11 de dezemb:rÓ de ~ 19EiS ~ DORIV•\- L: 8•\FSói\ " . 
JUIZ DE DiflÉTIO'; " . ' • '.:.•: , ,,·. :.• ... 

.õ.Ç~O DE EXSCUÇ~O : 

Processo Cível ng 17.2Ee/ ô5 
Exequente : D·\QUE LI COST.\ RI!:E I FlJ 
Advoga do : Dr. C! C::FC 8QRGf::S BDPD!\LO 

·.~ . •• ! 

.. , ... ~~- ·- r . 

Execut:1do: 
Advoga do 
Despacho 

'\LI!.ISNTOS : 

OT •.CI\NO 8 \PJtJS NOGUEIR\ DA SILV.l, 
Dr. EOU\FüO ~REII;li: ~t\oT~~-\S1 

':..,, ! ... . ,c::.·~:·: 
"Junte-se. De- se ci enci a ao 'execútado e ' i nti:f.lé . 

' •• "', l -:· 1 , ~ • I/ ' '·. .,~ ~ .... . . j -

s e-o a cump:'ir o :~coÍ"Ô9 propostt;~ . · I.B.cap:a , 09 ' 
de deze!lb ro dé i.9a5. OORIV.~ BA:R':JOZA. ·Juíz·oE' ' 

" ' : ~· ··.T ;: I 
DIREITO." .. ' .:.• 

Arocesso CÍvel nº 13.579/ 82 
'< ····l'· .. 

Requerent e 
•\dvog;~.do 
I 

Filquarido 
SentenÇI 

S\LIJELI!1J\ FR-',NÇ.~ 0:\ SIL\1,\ 
Dr. LUIZ C'\FU...OS GOJ/ES DqS S~f\irOS '111• · ·.~:~ •• : -, .. : 

't ' ' ' .::~+ .• ,,J .', 

FEPN.;NQQ 3:1-\FES. D.-\ SILVo'\ . . ·11 .• ,._,.. • 

"Julgo, por sentença., extinto:.o- P11'!SB1Jq, , proo;~\ 
ces so sem j ulgarrento dp r.árito~ com fundaoon
t o no a rt. Cs:J"7, inci so :III · c/c ·o pa:régzufo 12 
do rresrro a rtigo, do CÓdigo .. i:ie proq:s so .Ci viJ . 
Tm nsibda asb em julga do dê-se' bai x.:l •n"l ·dis: 
tribu.i ção e a rquive-se. : Pi.bliqJ.B-sa, regist~ 
se e int i rrem-se, 'li.acapi, 10 de de zeni:>ro de -
1985. OORIVi\L 8 \PI3D Z,;\. JUIZ. DE. DI fEITO.'! ·.; 

.'\ç'W DE LOCLPLEnl!f:i·JTO : ~· ( '"I Í; 

- ' ... --: . d .! · 

Rrocas so CÍ vel n º l 7.'3J5/ 85 · .. ·:· ... 
Reqcarente P!lERR:: .-\LCCLU~'Bft: . (". -~; ·: 
r\dvog:~da 0m. ~·.,; R. Y Ci\LIXTD EliEL H\ .COtLHJ 
Requeri do FR\;-,;CI SCD D I COST.'\ 8.'-\R~G'\ , 
Sentença " I s to pos to, horrologo a desi stência pedida' 

e julgo extinto o presente .pro CE~sso, >"SBm _ju.!_ 
g':loor.to. do r.ári tO',. com f und:llnento no a rt. 267 
inciso VIII do CPC, Ent regue- se o cheque a o 
reqLErido , Tmnsit:lea e m julga.do , dê-se bai

xa na distribuição a a rquive-se . Pi.b,liqt.e,-~; 
registre-se e i nti rrerr>-se . r,t:c:.~pá , 12 de deze, 
bro de 1965, DGRJV;~L 8·\~0Z-1 •. JUIZ,~ : YJffi..o, 
rc.u 

Processo CÍ vel nQ 17. 554/ 85 ~ . l ~ • •. 1 

Requerente : OLIVEIR.\ & ~- ~~CHE!;l LTD-\ 0 ·- >'·', 

; dvogado :Dr. ~!{]~ LUIZ C~L\NDifl:N! • , . , 

Requerido JJ~ GEM\QLE: IJ~l:..Et~Tiõ ; GCS s;NT_()~ 
:\dltJgado Dr. P·\!Jl.G JJS::. Q_\ , SIL':fl .fW;:OS . 

·· · : . .J.•.:· ':;: · 

r'····. • . 
••• • o ''"I'" I 

Desp:1cho "Junte- so . Defiro ·. Çl . ped;i._do _de . . ~"i~Pensiio . In
t i r..er.-... se e agwrde-s e. a inici~tiv'! da :lUto -
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113-o M:tcapéÍ., 11 de dezerrbro de 1985. OOAIVAL 1 

8\ffiOZA. JUIZ DE DIA::ITO. 11 

BUS:A E ,l.f>ftENS!trl 1 

Processo c!vel n2 17.271/85 
Requerente A CREDILAR LTO,-\. 
Advogado : EDU·U·UJ . FREIRE CONTRER'\S 

Aaquerioo : ...0~ REIN!\LDO LII,J.-\ .\LVES 

Despacho : UJ. Ind~firo. O requerido foi ci bdo ( fls.:Dv) 

logo ruo tem se~ tido "notificá-lo", se sequer 

atendeu a citaçao. I. 09,01.86.ELJL!LIO LlUNIZ 
JUIZ DE DIREITO." 

BUOCA E .\PREENS:'\ C: 

Processo C!vel n2 17.765/85 
Requerente OAt.~JO..\ P:\fWJI-CS DOS 5'\NTOS 
,\dvogqdo Dr. .1J qUIM GOfl.ES DE OLIVEIR\ 
Requerido A CREDIL·\R - GOMES AR'\U..O COit..DE IIÓVEIS 

ELETFOOOiitSTICOS L TDo\ . 
Dr. EDU;FOJ FAEIPE CONTREfHS 

, E 

."\dvogado 

Oespacrn "J. Indefiro o pedido, face inoportunicb.da .I 

de jtr1tada de novos docun:entos, que o arrbas:t 

ante a expressa disposição do art. :1161 tb 
CPC, aplicável à espécie. 09.01.86. Ell.tLIO! 
~íUNIZ. JUIZ DE DIREITO." 

BUSC!\ E APREENS~ : 

Processo Clvel nQ 13.002/82 
Requerente !:EVEFO VEÍCULOS L HH . 
Advog"-da Dro. !AAA3AAETE 5 \ NT \W' OCS 5'\NTOS 
Requerido RICi flXl :\LVES CK".G.\S 
Despacho "Intirre-sa a auto:re. a se nar.ifest:lr sobre o 1 

desp3.cho de fls. 34. M:tcapá , 11 de dezerrbro 1 

de 1985. DORIV,\ L 8\ffiOl''• J UIZ DE DIREI TO," 

DES\PRJPRI\~ : 

Processo C!vel n2 17.390/85 
Requerente TERRITCiRIO FEOE R·\l DO AM.\P:_ 
•\dvogaclo Dr. .\.'oJTOtJID C:\8 R \L DE C \STRO 
Requeridos OORIV'\L FOS·\ 8 R'ITO, FiHNCISC'\ GO~'ES ~.JE:F<Y , EE 

8\srr~ DE ffiUZi VILHEN\ s tN\RI'\ LET!cn BRI 
.._TO DE VILHEN\ . -

,, duugado 

Oespacro 

Dr. C!CSRJ BORGS:S BOPD·\LD 
"J.Diga o G. T .F •. ".. por ~e·~s pn1c~dores. I . 
10 .01.1986, EUL~IaO MUNI Z. JUIZ DE om::rro.·" 

DES·\PftlPRI.\Ç'ID I NOiflõT.:\ C/C PEfD'\S E D.V~OS 

Processo C{vel no 17.102 
Requerentes OOR!V \ L RJS\ BRITO e Outros 

t\ dvoga do Dr. CÍ CERJ BORGES BGR~HLO 
Requeridos mVE~ QO TERRITÓRIC r ;;;.OER \L D'.: :W:\P~ a 'J.. 

~~Iiío FEDER \L. 
Ad~gados Ors, :\NTDNIO c.; BR·\ !... DE C'.STRG e FR".NGISCO 

ffiUZ'I DE OLI VElfP,. 

Desp-~cho :"J. Di g:1 o G.T.F.,~ . per seus pr"JCur .ldcres.I. 
10,01,86, EliL!:LID t;:U~.nz. JUI Z DE DIR::ITC." 

DEEPE.1J : 

Processo Ci vel n2 17, 330/85 

Requerente : GEfltSIO \ NTONIO DE. C \STRJ 

.-\dvogaclo : Dr. JJRG:': WAGNER GDI!.CS Q.\ COST-\ 

Requerida 
Sentença 

E.L.W.-\L'I 
"ft:lmologo , por sentenç.'l , o acordo celeb113-do 1 

pe l as partes e via do qu:ü a ré , E.L.~~o\Iol, de
socupam o irróval dos a utores a té o dia 15 de 

dezelli:lro de 1985. Custas, prÓ-113-ta. Honol'Úri
os, pelas p:lrtes. Na eventualidade da rão desg_ 
cupação do i rróvel por parte da ré, espaça - sa 
nundado de despejo, caso os a ut ores o requei
ram. Tl13-nsita da esta em julgado e e f etivada a 

EXECUÇ!\o : 

desocupação a pagas as custas finais, caso de 
vidas, d&-se baixa na distribuição e a~ivS: 
se. PLblique-se, registre-se e intimem-se. t'a 
capá, 17 de dezarrbro de 1985. OOR!V.'\L 8!\ftlQZ,\ 
JUIZ DE DIREITO." 

Processo Civel nQ 16.449/85 
Exequente CI".. IT.-\Ú DE INVESTIMENTO, C/Ê)ITO E FIN.-\NCr.:i 

lféJ,frD. 

Advogadl Dl13. 0 ~\'\RG:\RETE S \NT.\NA DOS S-\I·.'TOS 

Executados: FOS'\ PINHEIFO DE VIL.ltNi-\ e C"\ALOS ."\USUISTO OLI 

VEIA-\ 0-\ SILV-'\ • -

Desp:tcho : "Junte-se. Defiro o pedido de suspensão. Inti
me-se. M:!capá, 11 de dezerrbro de 1985. 'DOAI -
Vi\L B.•l.F{JOZ~I. JUIZ C€ OIPE!TO," 

EXECUÇÃO : 

Processo C!.vel n2 17.6Z7/85 
Exequente IIIPORT -\DDR-\ DE M.\QUirHS E ~10TORES LTO.'I - IM-\Q 
Advogaoo Dre. REGII'H LÚCIA 1/0REIR'\ OE C·\ RV.i LHJ 

Executacil R.U,PIC-\NÇO E SILV.'\ 

Sentença 

::XECUÇ~ 0 : 

"Isto posto, julgo por sentença 1 extinto o 
present e processo de execução com fund~mento ' 
no a rt, 794, incisc I 1 co CÓdigo de Processo 
Civil. Tronsitad:~ esb em j ulgado d&-se ba i xa 

na distribuiçlo e a r quive-se. Publique-se re ' -gistre-se e intimem-se. ~acapi , 10 de de zem -
b ro de 1985, DORIV.\L BAffiOZ\, JUIZ JE DiitiTC~ 

Proc esso CÍvel ne 13. 877/ 83 
Exa quen te 
1\dvogada 

Executam 

:'\dvoga do 

Sentença : 

EXECUÇiíD : 

INOOSTRI-\ I.'ET.:ÍLI C \ 00 :\ ~1;\P,; LTD;i . 

Oro . Varo Correa 
COOPER-\TIVA t.l!Sn DE PEOC:~ DO T ,F,:\ . LTD.l.. 

Dr, José Luiz Cala ndrini 

"Isto posto , julgo exti nto o presente processo 

com f und:unento no art. 2.67 1 inciso III c / c o 
pal'Úgrofo l Q do rr.esrro a rtigo do CÓdigo de Pro

cesso Ci vil. Tronsi tada esta em j ulgado, dê-se 
baixa re distribuição e a rquive-se. Publi que -
s e, re!!J;i.s tre-se e intimem-se. iiac:!pá 1 17 de d~ 
zerrbro de 1985. DGRIVAL BN~CZ·\. JUI Z DE DIRE,! 
TOi" 

Processo CÍve l ng 17,588/ 85 
Exe quente I Z:\BEL OLIVEIR'\ DE s:JUZ\ 
r\dvoçado Dr • .\LDa..CR S\ LES &\ s. FDNX:C:\ 
Executado R!\IMUNOO FWiílS DA SILV:\ 

Sent ença 

EXECUÇ~ : 

"Isto posto, julgo por sent ença , extinto o 
presente processo com f undamento no a rt, 794 1 

i nciso I, do CÓdigo de Processo Civil . Transi 
ta da esta em j ulgado , d&-se b:iixa ru dist rib"C' 

i ção e a rquive-se, Publique-se , regi s tre-se ; 
inti rrem-se. t!acapá , 13 de dezentlro oe 1985.00 
FIIV·~L 8 \RBOZ~. J UI Z CE DIREITO. 11 ·-

~recesso Cível n2 17. 519/ 85 
Exeque nte M. G. C.G\t,H 
.\QvogJ.da Dr:1. F€GIN\ LÚCI:'\ WDRE;I:R~ OE C.-\RV.\LHJ 

Executado S·\MUEL CDRff >i M-\RT!tJS 

EXECUÇ~ 

"Isto posto , j ulgo por sentenÇ/3. , extinto o 
presente process o de execução co~ fundamento' 

no a rt. 7941 i nciso I, do CÓdigo de Processo 1 

Civil. Trs.nsi tad:~ em julgado , dê-se b:J.ixa ra 
Distribuição e arquive-se. Publique-se , regis 
tre-sc e intir..em-se. ~'aC:ipá , 18 de dezerrbro t 
de 1985. OORIV1\L B.~ffiOZ~ . JUI Z DE OiftiTO. 11 
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Processo Civel n2 12.691/82 
êxequente FOD2VI. \R! ·\ ESTREL \ !JO ~iJRTE L TQ,\, 

.A. dvog:Hb Dr. C!CERJ BORGES 30!'n-\LO 
Executad'i FERM~CCNS - FER"l'\GENS E 1.'.·\TSRl·\IS OE CXJi~STRU

Ç'l;c L TO•\ , 
Sent em;':! "Isto posto, julgo por sentenç:J. , extintc o ra' 

presente processo com fund·~r.1enb no :!:"t, 794, 

inciso I, do Código de Prucesso Civi l. Defiro 

o desentranhamento d~ duplicata que instrJiu ' 
a inicial, Transit'lQ'l esta em j ulgactg, dê-se' 
baixa na cistribuiçaü e 'lrquive- se. ' ubliq~e-

Ex::cuç.\ o: 

Publiqu~se, registre-se e intimerr~se . f."::l::ap5. 
12 de dezembro de 1985. oonrv IL 9 \RBOZ;~. JUIZ 

DE OIREITC." 

erocesso CÍvel n2 17,419/85 
Exequente : SEVEL - SEVi::RJ VEÍCULOS LTD:\ , 
~dvog:1:h Dxu. t.'v\FfHRETE 5-\NT.\fH DOS S-\f\'TUS 

Execut'idos: JO~ DE .-\R \OJO f.DEZES e 'NILSJN DE SJUZ 1 CC~ 
T\ , 

Oesp.3.cho 

i::XE:CUÇ~ O: 

"Inti~se a exeque=1te ::1 prurrover o andJ.mento 

d:l presente execução, posto que terminou o 
pr'3z.o m suspensão d:l mesna. r.ucapÚ, 11 de d~ 
;r:ernbro de 1985, OORIV.-\1. B ~f\90ZA, JUIZ o;: OI -

R:::rro. " 

Prucesso C!vsl n2 15,621/84 
Exequente : S::VEL - S::VEA:l VEÍCULOS L TO-\. 
.\dvogaro : :Ora, t/ARG.'\I'lETE: 5<\NT\N.'. oos Si r,rrcs 
Executado R \U \UN!JO GUEDES DE .\R~O.xl 

Despacho "Intirr&-s e a exequente a p.ror..over o andamento 
cb presente execuç:ío posto que expi ruu o pro

zo de suspens::io do r.:esro. r.'acapá , 11 de deze!!! 
bro de 1985. OOAIV \L s ·,f'BOZ \, J~IZ DE DifEITO " 

EXECUÇ~IO : 

Processo Cíve l n2 16.160/64 
Exequents : ~VEL - S'õVEílJ VEÍCULOS LTO·\, 
:\dvogada Dru. W:O.RG-\RETE 5-\f\l'f.-\J'H BJS S-\1-.'TOS 
Executados: R·\II.:Ut\~ FIGUEIREOO 0'\ SILV \ e PC::ORJ RJLO;'(o ' 

FIGUEIP-::00 o·, SI L V.\. 
Advogado Dr. ELCILSJN 1\h:OFW: 0.\ SILVEIR·\ T.ÍVOR i, 

6espacho : "Junta-se. Defiro. I ntir.em-se. ~bc:lp:i, 19 de 
dezetrbro de 1985. OOAI IJ.-\L S~FSOZ-\, JUIZ DE D_! 
lEITO," 

?rocos~o SÍvel n2 16,076/84 
Exequente : SEVEL - S:VER: VEÍCULOS L TDA, 
·\dvog:td:J. Dro . ~!.\RG ~FETE S \!~T \!H OOS S \I!TUS 
Execubdas: CIRÍ-\SO RJDni GUES DCB s ··:;TOS e JUVHHL S~LG '~ 

DO C\I>JTO 

Despacha 

EXECUÇ.~ 

lf·lTOr-:!0 C \8A~L CE C \STFC 

"Intime-se :1 exequente a infamar se pretende' 
d~r continuidade n~ presente ~ç5o posto que ~ 
pirou o prozo de suspeniio d1 :nesr.Ja, ~'acapÚ 1 11 
do demrrbii!O de 1985, OORIV\L 8 -\R!:JCZ I, JUIZ DE 

DIR::ITC . " 

Processo Civel n2 17, 404/85 
E xeque r. te S:::VEL - ~'JEHJ VEÍCULOS LTD \ , 
Advogada Ore.. ~~\RG:\JlETE Slt-.'TV-1-\ OOS 5-\i,TOS 

Execubdo ZIR'\N BRITO RIBEI:lJ 
Desp:~cho "Intjme-se a exequente a infornur se pretende 

d'lr continuidade M presente a ç;m de vez que 
decorreu o prazo de suspens3o d.l rr.esna. t.aca
pá , 11 de dezer.tlro de 1985, OORIV·\L 8 c\FBQZ..-\ • 

JUIZ DE DI~ITO , " 

EXECUÇ-~ 

Processe CÍvel n9 17,417/65 
Exequente: SEVEL - S::VEFO VEÍCULOS LTO-\, 
Advogad:l Ore., t·k\RG.\RETE 5'\NT.\N'\ OOS 5-\NTOS 

Executados: OTACL-\~D DJS S-\NTOS FERREIR·\ e JORV.-\N T1iV.-\RES 

N~OCII.'ENTD. 

Despacho "Intirr&-se a exequente a proi!Dver o andamento 

da presente aç~o de execução posto que expi -
ROU C pr'3zo de suspen~ do mesrro. Macapá , 11 
de dezembro de 1985, DORIV,\L 81\ RBOZ-\. JUIZ DE 
OIREITU," 

EXECUÇllo 

Processo CÍvel m2 16.031/84 
Exequente TRJPIC \L COt.'.EPI:I~L L TCH , 
.-\dvogado Dr, JO~ LUIZ C 1L u,o:JRirH 

R,G,~ES Executado 

Sentença " Isto posto, Julgo extinto o presente proces

so de execuçiio e f-UMO LOGO, por sentença a de-

sistência requerida com fundamento bo art.267 
inciso VIII 1 combinado com o art. '.?:EFJ, todos 
do CÓdigo de Processo Ci vil. Levanto-se a pe
nhore, Trunsi ta da esta em julga do , d9-se b:li

~ na distribuição e a rquive-se. Publique-se, 

~Jistro-se e intimem-se. ~acapá, 11 de nove~ 
bro de 1985, OORIVAL 8.-\ROOZ'\ , JUIZ DE DIREITO~' 

E!MB~RGOS ; EXECUÇÃO : 

Processo CÍvel S/N : 
Er.bargante LUIZ VI'\N-\ 0·\ SILV.-\ 
\ dv:Jga do Dr. JON-\TAS PEREIR\ C-\FDOSJ 
Embargüda EtiPRO - CXJ~:tRCIO E INDOSTRI -\ L TO \ , 
Advogado Dr. PE:!JPD PETCDV 

Sentenç:J. :"Por todos estes rrotiv:Js e por tudo o nuis 
que consta dos autos, julgo irrp.rocedentes os' 
e trbargos opostos à execução e condeno o ef!'ba,r 
gante ao p:1g..1mento d:ls custas processuais e 

honororios _advocatíc ios que a ..Oi tro e;n ( 2'J ')~) 
vinte porcento sobre o w.lor da execuçqo. Pu

blique-se, regi stre-se e inti mem-se. ~aC:Jpá , 
10 de dezefl'bro de 1985. OCRIV.\L 8>\FBOZ\. JUIZ 
DE DIREITO." 

EXECUÇ'\o FORÇ i J ·\ : 

Processo Cível n9 17. 013/85 
Exeque nte -11\'TONI\ I.!~GNO D \ SILV-\ 
1dvog,j,da Ore., k'.\RL Y PiJROII'>Q ;-..uNES 
Executado \'1-\U: IR PESSJ·\ FEA!tiR\ 
.-\dvogado Or, CÍCEHJ BORG<:: S BORD~LG 
Despacho " J, especifiquem proll.'is, I. 10 , Ol , 86,EULt:LIO' 

ll.UNIZ. JUIZ DE DIREITO," 

EXECUÇl.o FCRÇ \0 1 : 

Processo Cível n2 17.206/ 65 
Exequentc: C \S i GR\NO!:: \Gí'lJPEGU-~RH LTC 1, 

ll.dvogad:l : Oro. ::. IPL Y PGFPINO NUiE2 

Execu tada : .\GFUPECU.Í RI .\ V\LE VERDE LTD-\ , 

Desp:tcho : "J unte-se. In;!efiro o ped:.do de bloqueio , 
to que o juÍzo fi se encontro ssguro pel.l 
nhare., Intime--se , il•ilc::p~, 16 de dezerrbro 
19e 5. DORIV. \L 8 iR90Z I. JUIZ DE OiftiTO." 

EXECUÇ~O FISC \ L 

Processo CÍvel n21,289/85 
Exequente F \ZENO \ N-ICION. \L 

\dvog9.do Dr. FR iNCISCO SJUZ -1 DE OLIVEIR~ 
E:xecutado .xJ:'íO 8.1TIST.\ DE DLIVEI Ai\ 

vis

pe -
de 

Jespacho .:"Junte-se. Defiro o pedido de suspensão, Inti
mem-sel f.'ucJ.pl , 11 de dez, 1965. OORIV·\ L 8.-\Fk., 

BDZ·\ , JUIZ DE DIFtiTO. " 

EXECUÇ:'ío FI&: \L : 
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Processo C{vel nQ 1.122/34 
Exequer.te I.B. D, F. 

\dvog'ldo 

Exec_ut:~da 

Desp3.Cho 

DrJ.. Wiz-; 1.1\RI\ aJST.\ PESff!.1 

IriiDÚSTRI \ 1.1 \DEm::::"! i DO -1:.'.\P.Í LãG-\. 

"Junte-se. 0efirc . l.'ac .!p:Í 1 '19 de de.::er.t:ro dá 

1935. JORI'·/1:... s-.. R~cz ·, • . lJIZ a::: :n;;::no. " 

EXECUÇ';c: FI 2C \L : 

Processo C!vel n2 ·l.JJ7/85 
Exequente 

.\dvo;pd:l 

Execut:l.do 

Desp'!cho 

INSTITUTO BR-\SILJ:::;:r-: CC J::!::ENVC:LV!~.\::I·:TC FLC 

FEST \L - J3JF 

Ditt. LL IZ · :.~~.R:'· :CST '· p:;-~.9:·\ 

F·\ZE~~D ·. T.\1\\\T!'J ~ :~ GFCPEClJ~\:1"!:-\ !~~J . COt,~ ._ LTD \. 

"Juntc-se.Defir-.J o pedi± ::i3 SdspGn~:ío . ::r.:i.
rr.a-s.e. W:..!::.,'lp~, !.:,.i de :e ze;.!Jrc da 1935. !:C:P.T -

V·'V._ 2:\~0Z \. J~!Z JE c::~::::rc . " 

EXECUÇ~ FIS::: \L 

Processo CÍvel n2 812/BJ 
Exequer.tc 
•\Ovo gado 

Execut'do 

Sentenç."l 

::::. ·\. P • . ~.s. 
O r. ...C~ !.l \RI·\ FFDT; ír.JL' 

R\ Tr·.~U:·~D:J VI~ IP. \ :JE ~.-::LC 
11Vistos , Gtc ••• Em v~rtJ::!e :je j~ te!"" deco!'Ti:!o 

um .1no c!:l suspens:iJ da prn~er,te p:-ccess·:J r!~ 

execuç.'io fisc3.l sem que o cxec:.~tl:!(; t~n~l si
do J.ocüi;:;ido ou encontrodos t.:ens de sul ;:;ro
pM.ed'J.de .1 f im de q"El fosse;:, penhor.!:!!J:l po.r.l 

g:uu.nti~ :1 execu;,::i::J, deter-mino o :1rqu:v:::rr.onta 

do mesrro con fun::lamentc r.:J § 2~ d::: ..!M;,L',[: d:l 

lei nº 6.B.IJ , P.R.I, f::::c.tp5. 1 : 2 de dez8::1bro 1 

de 1985, DCRIV·\ L 9 \ ffiCZ \ , JUIZ DE :m>.:õiTG. " 

Processo C!vel n2 851/83 
Excquente 
.'\dvog.:~do 

Execubdo 

Sentenç:t 

I •. -\.P. \ . S. 
: of.:,. VER\ LÜCI '-. :...Ir ·, OCS S \õ··!TOS 

: PE:OAJ D'J E~!P.ITG 5•NTC r:cr.' 
:"VISTOS, ETC, • • Em virtude dE! j5. ter decorrido 1 

um .:mo c!:: svspcnsiio do presente processo de .!! 
xecuç3o fisc:ll :;em que o execut-!do tentu sido 

loc'!lizo.do ou encuntrudo bens de sw proprieõl 
dade u fim tle que fossem ponhor.ldos par..t gu -

rontir :l d!vir.ll. 1 datam.ino o arquiv:~.mento de 

mesrrn com fund.1mento no § 22 ::b J rt. ao , d1 1 

lei n2 ó ,830, P.H.I. l.\:lcJ.p5, 12 de dezembro 1 

de 1985. DO RIVaL a \il3GZ \ . J~!Z DE DI PEITO. " 

EXEClÇiD FI5C\L : 

Prucesso C! vcl n2 1. 269/BS 
Exequente 

'\dvog.1cb 

Execut-ido 
Santenp 

I~.zSTITUTO DE :\Qfl' . ri:-;.~ \ PREVID. E 
\L - I ·\P\S, 
'V; R i LUSI · I LI::: i OCS S \!·.TCS 
FR \ !·::":IS:0 ..; ~:~RlC ~ O\ SIL 'J :. 

\SSIST. ffiCI-

"Julgo 1 por ssntenç:'l, extintn o presente pro

cesso de execuç5o fisc'll 1 CCr.'. f;;ml:lmento no 

:J.rt, 26 d.l lei 5 , !'33J. Ser.: wst1s. Tr.1ns H!aoo ' 
est.1 c:r. julg.:.1dc , ::!ê- sc b'liX.! n:1 dis"!:ribuiçã.J • 

e ."J.rquivs-se . P~liqL:e-se, ro;istrs-s8 e in"t::i.
r.:er.-~se. kLt:: !pá. ., 11 de :Jezo:-r"bro de l985. 1JGRI -

V.\L 9 lf'B{}Z.\ . JUTZ JE JIR::::ITO. " 

~XECUÇ\G · FIS"..: \L 

Processo C!vel n~ l.27C/2S 
~xaquanta 

-\dvo:;pd:l 

Exect..:tac!o 
Sentenç:.~ 

I. \ . P •. \.S. 
,Dr.1. VER\ LÚ': I\ LI!.·:·\ X3 :;;:-.TCS 
..0~ !::STC:::S:::ES FER?'i:IAA 

"Julgo, por SE:"ib:;nç..l, extinto c presen!:e pl"""'.....& 

casso de axecuç3o fisc~l , cc~ fundt~~tc nc i 
3M:. 2!: d:! ls:~ 6. irJC . -3e:.i cu~~ 1s. Tr.:tns:i t::'!.d.:l ' 
est:1 -'~P jul ç 1co 1 dê--;,e b:J.:i x..1 :-1:1 distribuiç·:!o 1 

o .a;í1ui_v~sc .. Pt.:bliquc-:Jr: , rr..1;:.~tre-se e int_! 
meri-se. M.:!C.lp:Í , .ll de de~er;i.; m de 1.9[:5. o::; A!-

E~CUÇ10 FIS: •L : 

Proces3c C{vcl n2 ~9/DJ 
Exequenta 
·\Dvo;.!:"h 

Execut:.lda 
De;:p'lcho 

r.a.o.r. 
Ore. LUIZ ' ~;·.RI., C .. :ST ~ P~Sb":J \ 
OT .~IR J ', '='ILV ·, P2C' : ·, 

: "Junts-se . Defiro o pedldo de suspcr:s.!o . Inti
m&-se. M.1C:..!p5. 1 l!f do ::ieze::obro dt;: 1905. JC:'l! -
'J\L B \rBGZ '• ,JU!Z D':.. ::)I~ITC ." 

erocesso C1vel r.~ 17. 075/85 
!:xeqcen!:e FI~: I!·.CI '.D'..:R \ BR \J:OSCC S, 1. C~DITO , ;:-n; >J.;::;p,_ 

!,!::::·rro E: r Jv~srrr~~EJ~T::s. 

-\d'JOg:ldu Or. ?- ~U:...2 \UERTC DLS 5·\t-lTCS 

Execut:ldos: .-i~·,Tüi·:Ic C ,RLCS BRITC LT~; ', e BE:Plll lí<.Oit.D Sé}Jl. 1 

FE:Ríti Ri FTU·G. 

Desp.:tcho : "J. O :1rt. 7lll do C~C , tl".ltl de adjudi=~3:o ' 

j e_ imóvel . D bem penhor.ldo é móvel {veiculo) . 
Dig~ n. credor..t . lO. Dl. Be. ::L:t..é:LIG 1-.~u~·~rz • .J~tz • 
JE DIFEITC . 11 

F·\L~r~cr \ : 

Prucess.<J C{ve :. n9 17 . ~;lt./ '3':, 
Requere;; te :.\ISS \ YLIKI Y\!,', \UC:HI - I LF:::i1 - CiJr;.f:PSI C E 

FE?:tS::::iT IÇÜES, 

~dvo~ado Dr. PCDflJ FETCCV 
Requerid:t REI Cl' R:JUH CO!.'E.R:I ,L LTJ.i, 
l.dvogado JORGE ·:: ,::;: .. :: :~ CCST' GC!."ES 

Dssp.>cho HJun:-e--se. Cs dücumen-:os que i nstrJen ·J. prse 

sente peti:;::!o ~'lo corrprov.1n: o recebimento 
d.!s merc:J.dor ias o:;nstlntee d:is t1ob:ls fisc..< i s 
de f l s. 57 e ô l . Intimo-se p.-.!r..l :l tendir.tentc ' 
t.l-.1 dstermin::J.ç;;:o sob pen::~ do extin:;;.J:o do pro

cesso s2m ju'!g~1mento do rr.éri.to . ~/ac1p:1 , 1e de 

:Jezer.bro t.le 1995. OORIV ;L i.l •:-tlCZ ' • JUIZ Cf: 
OJAEITC." 

GU \FC \. ê: F\ESPONS i::li l. TJ IDE 

PnJcasso CÍvel r~9 15. 409í ~J4 
Requerentes : -\ r·rrS~iiC S \f·.:T:.::: e ÚA9~L \ J \ T~I~~D \J;: S 1~~TCS 

·;ctvog.léo 

SentençJ. 

!f.'I SSiC 

Dr. , r~r.;rL. v \Lf!·:T~ 

"Hor.clogo , pbr sent:or1ç.:l , -! dc!:1 ~tênci --t requeri 
d.1 e julga ex tin :O c pre5ei1ta prc~essc, sem I 

julg:1:-::en~.:o do mé:r .. to , cvm f'~'r:d.i-:Gr-~.:.: r.o ·1r-t. ' 

257, incisç VIII de CP·: . T~!n~: t1dJ err. j~lg,J,do 
dê-se 8::ti.x.i n..:! dist M.bu;.ç ~o o ='!rqui v9-se. SD:m 
cust-:ts. P~~i:jue-sr~ , reç~. s._:-e-se a int:. ;;:eil-se . 
i,l'-lc!pÍ, lO de Cozc~Oro de ]505. :X~!\·'.~ S -..'13C

Z ' i JUIZ JE C::?..::I':-C. u 

POSSE : 

?roccsso Cí ve: n~ 2.? • .G70/G~ 
Rc~uerer;~n ~]0'./EP.:\KC or r=:n:iiTCs:c ;::.CJER \L GU ·~!; \::; 

\•j'..-cg .t:it1 : Jrr..1. i4: \:.U. Y C,:._ IXTO \.~\/E:. :r.: COtL.~C 
Re:;-...t:Jri ti'·.1 : ,:-p ·\:•!CI~ \ s:-:~:ES J\Ei1Y 
JespJ.cho : ~~~J~:'ltC .. ·!.'C! .. 1nt.:.r~ ~:~ u :lt...:tor .1 esc~ .. :u-sce.~ Se' 

o v:.:~~ ofer":..~c\; f'ci dcpos:. t J.dc er~ ccíi::.1. b·![: 
c3.ri .l 8~ no ::--e d.t r-.::;ut=:rid'.l e ; order.: ::ie:.te ' 

Ju;. z~l . •.pós, c l s . :,~lc t ;: Í, }[. ds d~ze~lro de 
l9f>5~ ~;c; ::nv \L : P.f~:~:Jz \ . ,r~rz ~1t: .J::=c::Tc: . tt 

Process::~ :ívc~ n~ 17. 7!7/:J/j 
ib:;uereõlte 

·\jvo~ 1do 

Senter:r;z 

Oro \:..~:::~·1:-R 3 \LE2 O· S. F'Cr\S:::C ·, 

'' \ vi st·J. do nxp::;sto , Ií!J::~rro o ped: de do ~ 
que rente , par f .lJ tJ1"' .:to ne~r-o i:1t~re:;.se d~ 

lgi. r . To:i'1v i J , p:H·J~-:..fi. o roq' .. :f.t~~tu , ~n-:k:pa:""~ 
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dentemante de autoriZilção judicial , regis -
tre.r os documentos oo Cartório da T1 tulos e 
documentos. Sem cusbs. Tro.nsi tad:1 esta em 

1 

ju1g:.tdo 
1 

dê-se b:=~ix.>. m. distribuição e arqui:_ 
vs-se. Publique-se, registre-se e intimem-se 
r&!capá, lB de dezembro de 1985. OORIVAL Bo\f~

BOZ~. JUIZ DE DIR::ITO." 

Proces3o CÍvel n2 17.711/85 
Requerente : ·\LEGAI\ P:O:RES ·\LCDLU~.'88:ô 
-\DVOG \0-\ Oru. EU:~ TEFIEZif'K". O\ S!LV.\ COST:\ 

Sentença "l'l. vist:l do exposto, Ji'DEFiftl o pedido cb. ~ 
que~nte, por conside~-lo juridi~mente irn
poss!vel. Cust'ls, pel.J requerente, Tro.nsitJ,.:. 
d~ e~ ju1g::~do s pagas ~s cuEt3s fin'lis , se ' 
devid:lS 

1 
dê-se büx'l r.'!. distribui:;:3o e a rqui:_ 

ve-ss. Publique-se, registre-ss e intima~se 
t.b.c:!p~ , lO de dcze~bn; de l9B5. DORIV \L S·\R-

2-(;Z.\ .. JüiZ DIR::TTC!." 

REilF!S\Ç~ 

Procssso Cfvcl n2 14.275/83 
Requerer. tos 

-\dvog.J.co 

Ser.tenç:.t 

H!':NRIQUE R \F \:OL RISE!R:J e :::; iRr:Ehl SUEL Y R'iPO 

SO RIBEIRO, 
Dr • .D\!]U! i.\ GQ!.ES DE DLIVE!ll\ 
11J!..J l go , ~an sentenç·J. , extinW o presente. 
proces50 co::1 fund:i~ento no art. 267, inciso 
III c/c o p~1r.lgrufo ~nic~ do rr.esma artigo • 
d:J 6Ódigo de Prucassa Sivil. Tr<-..!r.sibda es
b em julg:!do, dê-se b:!ix-3. n:l distribuição 1 

e ~rquivs-se , Publique-se , registre-se e i~ 
tir:e:;>-se. !.~c-Jp~, 1C :Je dezembro de 1985 
DCiU'J,\L E.",fBOZ·\. J0IZ D!:: O!t:EITO." 

EE!.'OÇ~ o=: IN'JENTI\::li \i~TE : 

Processo Cfvcl nº 13, 695/02 
Requerentes : ISf'l'\E:LIT \ fi \R"IUES KZ!M~ e \RDIN I S:ZIN~{] ' 

!JE AM\ÚJO. 

.-\dvog:;.do : Gr. PEDPIJ PETOOV 

Requerim : ERNESTit(\ t·JEVES SJZINI-U 
.l\dvog.1da Dr. P.--\ULO JJ~ DA SILV~ f1 \t,·.os 

Sentenp -f "Isto posta 1 julga procedente o pedido , dest:i~ 

tt.:o do C'!ryo de Inver.blridr.te u. sra. Em estim. 
~<eves oozinho e nomeio p:lr:l o c:~rga a herdeiro. 

EXECUÇ1o 

\ RD!NI 5JSPiHO DE -\R\ÚJO . Tr'l.nsi t:Ld:i est:J. em 
~ulg:1do, int i r.ls-se 3 i nvenbrictnte r.or.~eJ.d3. a 
prest:l r cor.p rodsso e em seguidJ. re-rJ.tificar' 
:! S decla ro.çÕes ap~sentid:ls , prosseguindo-se ' 
no feito , a t~ fim.1 , Publique-se, registre- se 
e intimem-se. :.~c-:J.p,1 , 11 de dezembro de 1965 • 
CCiUV \L B·\Pa8Z:-\. JUIZ DE Di fEITO. 11 

Processe crval n2 17. 807/85 
Exequente 
.-\dvog:.l d3. 

Execuqdo 
Desp1cho 

EXECUÇ1C 

NlJriES G s:;uz<~ L TD \, 
Oro . KIR:JMI S\i\·\D; 

IN.ÍCIO Lir!S DE \L9!JQUERQU:: 

uR •. ;\• Cuwpm-sa o \ . ó i nciso IX , § 12 cb art. 
29, d~ Lei n9 5.474, de 18.C7. 6B. I . l 3 ,01, 66. 
EUL~LIO f.<UNIZ. JUIZ CE DIREITO. " 

Processo CÍvel nE 17,508/ 86 
Exequente l<UNES G SJUZ'I L TO·\. 
Advogada Dr~ . HIA:Jt,:I S\N; O.\ 
Execut3d~ stRGIO RODOLFO TEIXEIR\ 
Despache "R •. \. Cur..pru o :\, o incisc IX , § 19 , ~1rt. 2? , 

du Lei n2 5. 47~ de 18.07.68, I , 13.0l, E~. EU.. 

l~LIO MUNIZ. JUIZ DE DIR=::ITG." 

O presente EXPEDIENTE seni afixado no lugar • 
de costume e publicado re fonro. c1l Lei. O que cutrpro- se 
ru fol"'IU c1l lei. D:ldo e passado nesta cid:1de de f.ac:1pi 
Capital do Território Fede!'-31 do i'írrapá , aos treze dias do 

mês de janeiro do ano de mil novecentos e oi tenta e seis. 
Eu, Animunda Bo~lho Alves, Atendente Judiciário, datil~ 
gro.fei. Eu, Erenilda Torrinlu d:l Silva, Diretoro. de Sacra 
ta ria da Vare. CÍvel - Substituta, subscrevL -

V I S T O 

EAEtliL~\flr,~\ 
Jj

iretor.i de Sec, Varo. CÍvel 
Substituta 

~UNIZ 

Direito 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÜBLICA 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSTTO 

PORTARIA N9 224/85- DETRAN-AP . 

O Bel. Francisco de Assis Menezes, Diretor Gera l do De 
par t amento de Trâns i to do Território Federal do Amapá, no 
uso das suas atribuições . 

E~lliNTA : Suspende por 30 (TRINTA) dias o dire ito de di
rigi r veículo automotor , do motorista MARCOS MONTEIRO LO
PES, prontuário n9 139114572 , Cat. "c" . 

CONSIDERANDO o Mem9 . n9 169 da Delegacia da Permanên -
c1a da Central de Políc i a do di a 21 de novembro de 1985; 

RESOLVE: 

Suspender o direito de dir igir veículo automotor de 
qualquer categoria pel o prazo de 30 (TRINTA) dias , de acor 
do com o Art i go 199, XI, § 19 do Reg . do CNT, a contar da 
retenção do documento de habilitação do motoris ta MARCOS 
MONTEIRO LOPES , prontuário n9 139 11 4572, Cat. " C " e /ou 
até a apr esentação de novos exames de saúde ('físico e men
tal) e, ai nda ficando sujeito aos exames complementares e
xigidos pe l a Resolução n9 564/80 no seu Artigo 25, § 29 A
nexo ri, e por infr ingi r o Artigo 181, I do Reg . do CNT , de 
ve pagar a multa correspondente . -

COMUNICAR ao CONTRAN, DENATRAN e DETRANs, dos Jemais
Estados e aos CONTETRru~s dos Territórios em cumpri mento ao 
que dispõem os Art i gos 30. II e 169 do De c . 62 . 127/68 
(RCNT) . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAHENTO DE TR.í\NSITO, 
em Nacapá- Ap, 26 de novembro de 1985 . 

Bel . FRANCISCO DE ASSIS ~lliNEZES 

Dire tor Geral do DETRAN-AP . 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÜBLI CA 

DEPARTAl'lliNTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 0227/85-DETRAN-AP. 

O Bel. Francisco de AS"Sis Menezes , Di retor Geral do De 
partamento de Tr âns ito do Território Federal do Amapá , no 
uso das suas atribuições. 

EMENTA: Suspende o dire i to de dir i gir veículo automo 
t or pelo prazo de 30 (trinta) dias , o motor i sta JOSZ SOA ~ 
RES PICANÇO , prontuário n9 139067540 , Cat. "C". 

CONSIDERANDO o l audo de Exame Pericial de Local de Ac i. 
dentes de Tráfego n9 649/DPT, do J ia 13 de setembro de 
1. 985; 

CONSIDERANDO a Folha de Ocorrência n9 739 do Plantão da 
Permanência do Pronto Socor ro "Osvaldo Cruz" do dia 13 pa
ra 14 de se tembro de 1.Q85; 

RESOLVE: Suspender o direi to de dirigir veícu lo autorc.o 
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i 
l 

tor de qualquer categoria pelo prazo de 30 (trinta) dias , 
de acordo com o Ar t i go 199,X IV , § 19 do RCNT, a contar da 
data da retenção do documento de habilitação do motorista 
de JOS!; SOARES PICANÇO , prontuário n9 13906 7540 , CAT . "C", 
e/ou atj a apr esen tação de novos exames de sa~de (f [ sico e 
~lenta·l) e, ainda ficando sujeito aos exa.mes complementares 
exigidos pela Resolução n9 564/80 , no seu Artigo 25 , § 29 , 
Anexo II , e por infringir o Artigo 175 , de Reg. do CNT , de 
ve pagar a mu lta correspondente . 

COMUNICAR ao CONTRAN, DENATRAN e DETRANs dos demais Es 
tados e aos CONTETRANs dos Territórios em cumprimento ao 
que dispõem os Artigos 30 , Il e 169 do Dec . 62.127 /68(RCNT). 

(iABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO , 
em Màcapá-Ap , 2 I de novembro de I . 985 . 

Bel . FRANCI SCO DE ASSIS HENEZES 
Diretor Geral do DETRAN-AP 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAHENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 0228/85-DETRAN- AP . 

O Bel . Franc i sco de Assis Menizes , Diretor Geral do De 
partamento de Trânsi t o do Território Federal do Amapá , no 
uso das suas a t ribuiçÕes . 

EMENTA: Suspende por 06 (SEI S) meses, o direito de di
rigi r ve í culo automotor de qualquer categor ia do motorista 
SERGIO BENEDITO ~ lOURA DE ARRUDA , prontuário n9 139029486 , 
Cat . 11 B11

• 

CONSIDE RANDO o Laudo de Exame Peric ial de Loca l de Aci 
den t es de Tráfego n9 666/DPT, do dia 17 de j unho de 1. 985T 

CONSIDERANDO a Fo lha de Ocorrênc ia n9 48 1 do Plantão 
da Permanênc i a do Pronto Socorro "Osvaldo Cruz" do dia 17 
para 18 de junho de 1 . 985; 

RESOLVE: 

Suspender o direito de dir igir veículo automotor de 
qual quer categoria , pe lo prazo de 06 (SEIS) meses , de acor 
do com o Artigo 199, XIV, § 19 do RCNT, . a contar da dati 
da retenção do documento de habilitação do motoris ta SERGIO 
BENEDITO MOURA DE ARRUDA, prontuário n9 139029486, Cat . "B" , 
e/ou atê a apresentação de novos exames de sa~de (f{sico e 
mental) e , ainda ficando sujeito aos exames compl ementares 
exigidos pela Reso lução n9 564/80 , no seu Art igo 25 , § 29, 
Anexo li, e por ter infringido o Artigo 175, I e XVI do Reg . 
do CNT , deve pagar as multas correspondentes. 

COHUNICAR ao CONTRAN , DENTRAN e DETRANs dos demais Es 
tados e aos CONTETRANs dos Territórios em cumprimento ao 
que dispÕem os Artigos 30 , li e 169 do De c. 6 2 . 1 2 7 I 68 
(RCNT) . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTANENTO DE TRÂNSITO , 
em Macapi- Ap , 21 de novembro de 1 . 985 . 

Be 1. FRANCISCO DE ASSIS HENEZES 
Diretor Ge ra l do DETRAN-AP . 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAHENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 0229/85- DETRAN- AP. 

O Be l. Fr ancisco de Assis Menezes , Diretor Geral do De 
partamento de Trânsi t o do Terri t ór io Federal do Amapá , no 
uso das suas atribuições. 

E~lENTA : Suspende por 30 (TRINTA) dias , o direito de di 
rigir veiculo automo t or , do motorista NILSON GUEDES NEVES~ 
prontuário n9 139060758 , Cat. "B" . 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Pe r icia l de Local de Aci 
dentes di! Tráfego n'? 683/DPT, do dia 30 de outubro de 1985T 

RESOLVE: 

Suspender o direito de dirigir veículo au t omo tor de 

qualquer categoria , pelo prazo de 30 (TRINTA) dias , de acoE_ 
do com o Ar tigo 199, XIV , 4 19 do RCNT , a con t ar da d3ta 
da rctcnç5o do doc umento de habilitação do motorista NIJ. -
SON GUEDES NEVES , prontuário n9 139060758, Cat . " B", e/ou 
até a apresen t ação de novos exames de sa~de (físico e mental ) 
e , ainda f icando sujeito aos exames complementa r es ex igi -
dos pela Reso luç5o n9 564/80 , no seu Artigo 25 , § 29, Ane
xo II, e por ter infringidos os Artigos 175 , I c 181 , I 
do Reg . do CNT , deve pagar as multas correspondentes . 

COHUNlCAR ao CONTRAN , DENATRAN c DETRi\Ns dos demais Es 
tados c aos CONTETRANS dos Terr itórios em cumprimento ao 
que dispÕem os Artigos 30 , li e 169 do Dec . 62 . 127/ 6 8 
(RCNT) . 

GABINETE DO DI RETOR GERAl- DO DEPARTM1ENTO DE TRÂNSITO , 
em Macapá- Ap, 21 de nov enili ro de 1985 . 

He l. FRANCISCO DE ASSIS MEKEZES 
Diretor Geral do DETRAN- AP. 

SECRETARIA DE ADHIN ISTRAÇÃO 

COHISSÃO PERHANENTE DE LiCITAÇÃO 

A V I S O 

O Pres i dente da Comissão Permanente de Lic itação de Co~ 
oras e Serviços do GTFA, torna p~bl ico e comunica aos in -
~eressados que se acha aberta a l i citação a n[vel de Toma
da de Preços n9 004/86-CPL para FARDA~ffiNTO , TECIDO, ROUPA 
DE CANA, NESA E BANHO . 

A licitação será real izada às 10 .00 horas do dia 05/ 
02/86 , na Sala de Lic itação da Secretaria de Administração, 
sito a Avenida FAB, Centr o Cívico nesta cidade de Hacapá . 

O Edital completo e demais escla rec iment os poderão se r 
ob tidos no 29 andar, sala 20 , no endereço acima menc ionado 
nas horas normais de expediente . (HBV) 

~laca pá, 20 de janeiro de 1986 

JOÃO BENfCIO DIAS 
~re s idente da CPL 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERHANENTE DE LICITAÇÃO 

A V I S O 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Com 
pras e Serviços do GTFA, to rna público e comuni ca aos in t e-=: 
ressados que se acha aber ta a lic itação a nível de Tomada 
de Preços n9 005/86-CPL para HATERIAL DE CONSTRUÇ.\0 . 

A l icitação será realizada às 10:00 horas do dia 07/ 
02/86, na Sala de Lici tação da Secretaria de Administração, 
sito a Avenida F~B , Centro Cívico nesta c i dade de Hacapá. 

O Edital completo e demais e sc larecimentos poderão ser 
obt i dos no 29 andar , sa l a 20 , no endereço ac ima mencionado 
na s horas normais de expediente. (HBV) 

~lacapá, 20 de janeir o de 1986 . 

J OÃO BENÍCIO DIAS 
Pr esidente da CPL 


	

