
PODER JUOICI'ÀRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

T~RMO DE C.REDENCIAMEt.fTO 044120~2 PARA .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MED1COS, CELEBRADO ENTRE A UNIAO, POR INTERMEDIO DO TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E O CONSULTÓRIO DE 
NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA LUiS OIAS E WAGNER TEIXEIRA LTDA. 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

PRIMEIRA REGIÃO, com registro no CNPJ 03.658.507/0001-25 e sede na Praça dos 

Tribunais Superiores, Bloco "A", . Brasília:JDF;· D!FSte ato representado por seu 

Diretor-Geral, ROBERTO ELIÂ~ : CAVALC~NTE, . êPP .N. 187.214.781-04 e Cl N . 
.. :~~·· 

_u::su~.;:ut: suas atribuições legais 

e regulamentares, doravan~e désifj~ááô S•i ffi~;ie~;fli~f~f~fCR\;DE:~Íl~IANTE e de outro !ado 

o CONSULTÓRIO DE NEÜRoêiRURGIA E L~lS DIAS E WAGNER 

TEIXEIRA LTDA., itscrito .~o CNPJ sob o n. 07.doéo655Jo9o1-t6; situado no SHLS 

Quadra 716, Conjunlb .. L SJoqp o~~'sa,la 41 ~. Asa Sul,. Brasma-Ó.F. CEP 70390-908, emaii: 

neu roci ru rgia.luisaug!Jstodlqs@~r~~(i!~:o,rr , : .· ~.este· ato repri:lsé'iltado pelo ~espons:ávet 
Técnico Dr. LUIS ÀuGUSTó.·JMl~l\N'.oiiJ::t)tAS, çpp:in:· 3~4.3~2.871 -04, doravante -. . \:. · t ·-: .. ·~::·=t:)::::::J:j~~=:~:~=::::~:~=;~:~.:,~. :;:- r::;~(:.~/·· ··:· -: .. :~ .. .:. 
designado simpJ.e.$rrrente .C~l>J~.~!ilt.PB;J.:txel~!'iral~\·:: .. ,o (>.~ê$~f'lf~ TERMO DE 

C'REDENCIAMEN~~:':par'ª presta,~o éi~i~~):\,1~§:; ~$ditõ~. coiTl .l,).?~~ no constante dos 
Y-.::::::::::~ ·. ·. ·. • • ··;;; . ;:~:: .;~:;: • --:.~· ,•,. -;::::~:· ::" ::!:('::;;:.:·:.:· 

autos do Processo A~f11iríi~tratjvo 7. 436/20t 1·;·:Lei 8:666/93 •.. esp~CíatJrfente. art: 25, caput e 

Regulamento-Geral .do .. F;í.R©,S'OCIAL, apr.ovªdO···• •:'péi~·····Fi:e,so'l~ção N.670-006 de 
' :,::C•'•;.. •• . .;.; ··:·::;.-... . . -;•,, · •. • '• 

04/06/2003, mediante as seguirJÍ~s cJáusul'as,.e .. eondfÇÕ'~ê: · 
I'... ' i :;' ·'-'• :•,:,• :•!· ' 

<·: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente termo tem çomo objeto a prestação pelo CREDENCIADO, de 

assistência à saúde, na especialidade constante do anexo I deste instrumento. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

O ·acréscimo ou supressão de serviços do presente termo de 

credenciamento pelo CREDENCIADO deverá ser informado ao CREDENCIANTE 

mediante documento escrito que será juntado aos autos respectivos e. estará sujeito à sua 

prévia aprovação, devendo as alterações ser feitas por .s:J· notificação nos autos; 

disp·ensando-se a elaboração dê termo aditivo. t/1. A 
. 1/---

-~F -•· REo3l•'f.H'-':>· ·!; .(~ ('-' «.. 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA FINALIDADE 

A finalidade deste termo de credenciamento é oferecer aos magistrados e 

servidores do TRF/1" Região, Seções .é 'Sub·seções Judiciárias, bem como aos seus 

dependentes, serviços assistenClajs imprescindíveis à preservação de sua saúde .. 
. ·:· 

A clientela dos ... serviços .objeto deste instrumento constituir-se-á, 

exclusivamente, por.· aqyela'::,j~~~~t~ .·.no Programa de ~~ist~ncia.: aos Magistraqos e 

Servidores do Tribunal Re,gion~nfedéral ;"'i.i1~~,Aegião :- PF,IO•SOCIAL. 

cLAusuLA QU~~ "DAS =~~~JSL1~cc.o6 
,•,•. ·' ' ' ··: 
·.::. 

O CREDENCIADO o~~iga-se $1.: 

4.1- prestar, em suas instalaçõiiire- dep~pdênciàs, por seu quadro técnico-profissiçmal, 

assistência aos beneficiários do PRO-SOCIAL; 

4 .. 2 - prestar aos beneficiários do PRO-SOCIAL tratamento idêntico ao dispensado aos 

particulares. Qualquer tipo de discriminação dará ·causa ao cancelamento imediato do 

presente termo e à aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira; 

4.3. - dispor das instalações, equipamentos, material e quadro técnico-profissional, 

declarados na proposta de. prestação de serviço!>; 

4.4 - manter atualizada, jünto ao CREDENCIANTE, a relação dos profissionais e serviços 

especializados disponíveis em sua estrutura; 

4.5 - apresentar pedidos de procedimentos de forma clara e objetiva, informando os 

respectivos códigos e valores; 

4 .6- informar quaisquer alterações na relação dos serviços objeto deste credenciamento. 

A inclusão de nov.os procedimentos não contratados dependerá da prévia autorização do 

CREDENCIANTE; 

4. 7- acompanhar o perito/auditor do CREDEN.CIANTE em suas fiscalizações e .perícias; 

4.8 - responsabilizar-se por ·todos 0s encargos tributarias, sociais e previdenciários 

incidentes sobre os valores dos serviç0S prestados, comprovando, mediante 

apresentação de documentos, eventual isenção tributária~ seja beneficiaria. -1 

IF.F·1•.?.<:G.A0.1t,IF. I ~ ·:'l:Ml5 2 ;,.,..-. ~J\J 



PODER JUO,IClÁRI O 
TRIBUNAl REGIONAL FEDERAl DA PRIMEIRA REGIÃO 

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica vedada a cessao ou transferência, tota.l ou parcial 

deste instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 00 CRED!ENCIANTE 

O CREDENCIANTE obriga-SEfa~. 

.:·:· : ... 
-··: .·.:;:;: 

5.1 - efetuar os descortos ·e recol.lirimentos prevíst.0~:~i~fuJ.~l; 
5.2 - fiscal izar os :J~erviços <C/edenciados por i~t;:~~ê'Qio de · p~rito/aud i·tor prévia e 

•'· 

expressamente autofizado por e.le mesmo; 

5.3 - responsabWzar-·se pelo.··pagamento das despesas .autorizâdas, em conformidade 
:· :- . :~: .:;:::;:;:;:;• •, . 

com as tabelas indicadas na C1~~1~a -.fefe.r.t;:!:r;J~$' ao preço; 
·::; - 1 :·::::;·> ::> '.::::::::.. ~ •'' . 

5.4 - zelar pelo f iel1 cUmprimento -~as ·.C!âusq~~ qeste:.tãf:-mo. 
,',o, ,'' I·'~;;:::::;: ,.-':\: 
''•'•,• '•' :::. ·,•' .,. ' 

CL.ÁUSULA SIEXTÁil~; ~O ATE.NDIMENTO;:::.:, .;:. 
'' ·:· .•:;;:-

'•' :·· 

6.1 - A autorização pr:évia :.qq .. CREOEN.CIANTE .. :é::·:·necessária somente para os 
' ' .·. •' ·:<·' 

procedimentos cirúrgicos (que ·: devem c_p'i'lter lauôo justificando a necessidade}, 
,. 

internações eletivas, tratamentos para afecções de pele e tratamentos seriados (ex: 

psicología, fonoaudiología, fisioterapia e outros). 

6.2- Os serviços serão prestados aos beneficiários do PRO-SOCIAL, mediante a Guia de 

Consulta emitida pelo próprio CREDENC~ADO e apresentação da Carteira de Beneficiário 

..--. do Programa expedida pelo PRO-SOCIAL juntamente com o respectivo documento de 

identificação. 

6.3 - Q·uaisquer alterações relativas aos proc~dimentos de autorização serão efetuadas 

pelo CREDENCIANTE, nas própri:as Guias de Consuaa a serem impressas peilo 

CREDENCIADO: 

6.4 - As Guias de Consujta estão disponíveis no site https:l/intranet.trf1.jus .. br/ 

Serviços/Pró=Sociai/Assístência Indireta/guias e formulários. A observância aos dados 

nela contidos e o seu correto preenchimento, sáo fatores primordiais .na. agilidade de seu 

·cadastramento na Seçãp de Faturamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO PREÇO 

O preço dos serviços será pago de acordo com os valores constantes das 

t~beh~LS ~baixo relacionadas, acompanhadas das respect~va.s instruções: t.r "' -----; 
I H! · I " HL<'I•\("1~"' 1~-.-.:?-~· 3 ~ 



'b"-"?Ro~ 
PODER JUDfCIÁRIO ·.v vOCI\ 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO (!f/ f <:: ' 

\::y> ~oJ 
HONORÁRIOS MÉDICOS: TRF-LPM: Lista de Procedimentos Médicos do~~ 
Região; 

MEDICAMENTOS: Valores constantes no Guia Farmacêutico Brasíndice; 

MATERIAL: Tabela SIMPRO. 

CLÁUSULA OITAVA- DO C08PO ctif1m~Q; I;JO ,CREDENCIADO 
. . ·~-· ·:·.·. .-. :.:-. ,,..;•,·:::·:·:= ::~ ·:.:/ ':}:.:- ::;:,. '· ·-·· ·. ·· ,, .. 

. :;:::( . .-.·J··-:::_:):\:; . :::.: 
O corpo,t:línico CfilEQENCIADO é aqueli;i'Q,.I'J,tJstattte n~Anexo 11 do· presente 

instrumento, devendd sua§ ~;t;rações ser comunicadas: à6r~sérlto ~o CREDENCIANTE; 

estando sujeitas à sâa pn~-~ia.;:lu~~l:i~ção e <;lev.erão ser prQÇedjdas por aposti lamento n~ 
' . •<'·-· '<;:.;-~· . - . :-:-· .... 

processo, dispensal!~o-se :a eÍ!J;~Q.(à,.~~~d~,..\e.~mo aditivo. · 

' . '\. ·:.~t't'' .·,:.·: ..•. ~-·:;::-:·::·, ... , . : ·: :~,. . 
CLAUSULA NONA.:.. QA RE~E~QCIAÇ~-0 QOS:F'."f;ÇOS 

. ... <-. .. . ·::::~t . ·.;- '·.::. ~-. 

O pre~b'dos serviços. é a vi~e~te ná data daassinat~ra deste instrumento 
·.;;-, . •' . . 

e poderá ser objeto de. rer\egqciação entre as. partes •.•. ,pos.eí}'àndo-se a periodicidade 

mínima de 01(um). anQ .e as tab~-~~s do TBF-;) .~;.~egião. ,. . . 

·.·:•_ :·.· 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PAGAMENTO 

A cobrança dos serviços prestados s.erá feita . mensalmente pelo 

CREDENCIADO, até o 5° útil do mês subsequente, cujo faturamento deverá ser feito no 

padrão TISS e encaminhado eletronicamente· por meio do a·rquivo .XML (eXtensible 

Markup Language). As instruções para o. faturamento eletrônico estão disponíveis no site: 

www.trf1 .jus.br/serviçostpro-social/assistencia indiretajguias e fcirmularios/credenciados/. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO· 

O, faturamento eletrônico não isenta o CREDENCIADO do envio dos 

documentos origina(s de cobrança acompanhado dos comprovantes de prestação de 

serviços e demais anexos, devidamente assinados pelos beneficiários ou seus 

responsáveis, bem como pelo CREDENCIADO, não sendo aceitas guias co.m prazo 

'"""'"' a 180 (ceoto • oltOnta) dias, conlados da dala •• alendlmanlo. ';) 

4 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
r-1. . J 

....,.-

f 
' f . . ~ j, ....o,\'~>0 

A contagem do prazo a que se re ere o paragra o antenor, nos c (JS"'"" . 

internação, S\erá considerada a partir da data da alta do paciente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

·, ·.·: .. ·.· 

Consideram-.se .com~;~ d~t:u.aJs ané1(os citádos no parágrafo primeiro, 
·.' • ' ::. -~-~-- • ' .::::., .:: ·:-. :::·:'·. .. • j_ ; 

documentos do prontuário, solic::it,:içõ.es de exames,;:té)latqries,de d~spesas medico-odonto 
:•. .. ·': .; ~::... ... ·.•. 

hospitalares, medicamentos, :"P'óletins anestésicos é J!jtiaisquer 0utros comprovantes 

necessários ao proc~sso, '. . .. . o código de étí~,~~édlha, o .sigilo ao acesso dos 
~ ~ . . ·. •' 

documentos, bem C.omo _ç!o paciént~. exc~to quando solicitado 

por médlco perito do;pR j ,;;~:i;: .~;.;;. 

PARÁGRAFO.QÚAR; O +?!:i:::::: ':;:·::!i!:i·· 
... 

:;:. 

O docume.nto de. cobrança a Que se refere-o p$1fágr,pfo primeiro deverá vir 

acompanhado, airida, de cópfá;~Õs seguintes documentos: Certidão Negativa de Débito 
~- ~ . . . . 

junto ao INSS, Certificado de l'{egularizaÇã() dê SituaÇão tom o FGTS, Certidão quanto à 

Dívida Ativa ela União junto à Proc~;ad~r'ia\.fa ' ~aze~da Nacional e Certidão de Quitação 

de Tributos e ContríbuiÇõ.es Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal. 

PARÁGRAFO QUINTO 

O setor de protocolo do CREDENCIANTE não receberá a documentação 

de cobrança, .em caso de não observância do disposto no parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO SEXTO 

O C:REDENCIANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados em 20 

(vinte) dias úteis, a contar da data da apresentação do documento de cobrança no setor 

de protocolo. Havendo erro·no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça 

a liquidaçào da despesa, o pagamento ficará s.obrestado até que o CREDENCIADO 

providencie as medidas saneadoras necessárias, não acarretando, neste caso, quaisquer 

ônus ao CREDENCIANTE. R f...~ 

5 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL OA PRIMEIRA R.EGIÃO 

PAR.ÁGRAFO SÉTIMO 

f_ I' R 0-.v. 
(;<?; 0<;!: 

~Ft. h r-l 
\ -r i 
\ ~ L ~o/· 
'~~;_,... 

A nota fiscal deverá ser emitida separadamente por centro ·de custo em 

nome do TRF para os servidores do Tribunal Regional Federal da 1a Região, a ser 

entr.egue no SAS 'Quadra 01, ~loc6 ''C", ÉclifíciÓ Ane.xo I, Térreo - Brasília/DF, CEP· 

70.096-900, e, erh nome da .. Justiça Feder~!, para os servidores da Seção Judic'iária do 

Distrito Federal, a ser eritregu.e no ;sA$·-S .. :Q~~~J:à;.p4, .Bioc;o .. :'D", lote 07. Sobreloja -
Edifício Sede 11 - Brasília/DE .•.. . .... •• =/:}::\.)':(:'':': . 

• ·:<· :~·:;::;:.: ;-: /f ··:.::;.·:< 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA GLOSA 
. :;· :·:· '::::?:~ 

.•:; 

Ao CREDENCI~~:Ji=t·:;é r~s~p.~ado o .dir~it.o, m~diaryte análise técnica e 
... ., .··: .... ;. -:..:-··:·. ·.· .... ::· ···<:>:::;.; . 

financeira, de glosar total ou par,eialmente: Q~ :·prdcedi!fl~Jitos apresentados em desacordo 
;:;:;.. -•. ·, ·> :-~;:: ~-;~:::... :.(. ::,.;:::::. •' ' 

com as disposiçõ~~ •. c;ontidas· no pre~~~~i'in~tf.'<i))J~i'!fo . · ocorre~:~:do.:~l~sas, estas .serão 

deduzidas pelo un'iââde de p;~ço qo~·ji~~iu d.e b~~~· .de cál~·~iõ :,~ara a cobran·ça da 
despesa realizada. ' ,,;: . · .,.::·•·· :, 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O CREDENCIANTE poderá exigir à apresentação de. documentos 

complementares à realização das análises. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CREDENCIANTE encaminhará ao CR.EDENCIADO relatório 

co.nsubstahciado contendo. as justificativas das glosas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Ao CREDENCIADO é reservado o direito de recorrer das glosas no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias a contar da data do seu recebimento, devendo o recurso por 

escrito conter: 

1- número da nota fiscal 01.1 outro documento de cobrança; 

2- número do processo: 

3- nome do beneficiário e matrícula; ~ 



.~ 

POOER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

4- data de atendimento; 

5- discriminação do(s) item(s) glosado(s); 

6- valor do(s) item (s) glosado (s); 

7- fundamentação para a revisão da glosa. 
·' ., 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGll,NOÂ 7 DA DOTAÇÃO ORÇAMI;NT ÁRIA . :. 
.;._ 

·. . .·•· -::::::::.:::. · . . ·. 

As despesas tom ··éste rrikír·~~e~-f~;;,,·Q~:; preseni~ exercício, correrão à 

conta. de dotações cónsignªcj€l~ para a Unidade ó~~~~e,ntária 1~, 1 02 - Programa de 

Trabalho 02301056~2004:000·~ "'" Eilemento de Despes~': 3:S.SQ,39 ~ Outros Serviços de 

Terceiros- Pessoa Jurídic~. · ·· .>:: ., .. ,.,.~ . .,. 

PARA
, GRAFO "PAIM. 6·!.RO··· ·';·:: .. :.:·_ .. ::~i. ·: : ·• '';)i~:l_.':.:;·\.::: .. ,','_::•.•,·.· · 

. :' ... ',·,'.}_: .. :_-.'.',~;;:{ ; · ;:;:;:•.·. -

'•'•' 
:~·r: : ... 

:-::· ' ' . :-
,• ;' 

Foi ?~'itida a Not~,id.e Empenho :2012N.E;00004 i' em : Ú~/01/2012, no valor 

estimativo de R$ 4.4:os}mo)oo (Quatro milhÕes, quãtrocentos e•·ttê's mil, seiscentos reais) , 
' .. :·· 

para fazer face às despesas no~pr~sénte .ex~rdcio .. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
.. . 

Os recursos para cobertura das despesas com o presente instrumento 

previstas para os próximos exercícios correrão à conta de dotações específicas 

,- consignadas no Orçamento Geral da União. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Havendo insuficiência de recursos orçamentários para pagamento da 

despesa, poderão. ser utilizados recursos próprios do Programa de Assistência aos 

Magistrados e Servidores do Tribunal Regional Federal - 1 a Região. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS PENALIDADES 

P-ela ine.xecução total ou parcial do presente instrumento e ·na forma do 

art. 87, inciso I da Lei'8.666/93, o CREDENCIANTE poderá aplicar ao CREDENCIADO a 

:.":::~.:~ a<l•ertência, ga<arnida a de7 2:)""' de os (c;nca) d'as úle"·~ 



~~~:~~~~~~~6NAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

contados do recebimento do oficio comunicando a instauração do 

administrativo. 

PARÁG.RAFO PRIMEIRO 
·:·· 

Em caso de reihcioência, fica reservado ao CREDENCIANTE o direito de 
.-.·. ;.: , .. :-... 

rescindir unilateralmente .o p.resente ::- li)~tr.~V.m~rità; _inqep~nêlente de notificação ou 

interpelação judicial o~ ;htraj4õi(:i~( ·.·· ·· · · .: :. ·· 
.•. '' ··:(::-. -::.\~··· .·., 

.•: 
::· 

PARÁGRAFO SEGUNDO-: 
' . ,:;. 

Da aplLcação d~)p-~~(aiida~_~,''Rf:~Yi.st,a no. c~piilt d~sta clfoiusula e da rescisão 

unilateral constant~~~o parágraf~,.~~~~fiofr i;_áà~r:~;:ào ç.!i\ióENCIADOp direito de recorrer 
•.·:·. :• .:•<'!· ·: .;_-.. _~:' :-~·.,.,;_.~;-·.-~- :-;-_··::'. • .: 

adm in istrativament~';:;dentro .do praiq~~stã.b~l~c'itlo 1'10''i!li1. 109, incjso·':l .da Lei 8.666/93. 
:~··:. :• .::: ' ' ; ... '' .. ' -: 

.;. '• -:·,·.·, 

CLÁUSULA DÉCIMA·;,f.IUARTA,.:- DA VIG.ENCIA ., ,. 

Este ·instrumento· .t~fá vigêhÇiâ~~a pa.i'lif ·· de sua assinatura e enquanto 

perdurarem as condições de contrataça6, · Óbsetvados os limites da conveniéncia e 

oportunidade da Administração Pública, ficando condicionada, ainda, à existência em 

cada ano, de dotação orçamentária para fazer face às,despesas dele decorrentes. 

O número da nota de empenho, bem como a indicação dos recursos para 

atender as despesas do presente instrumento durante os exercíCios subseqüentes serão 

publicados no D.O.U. na forma de extrato, tão logo seja empenhada a despesa de cada 

ano. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO. 

Er.n conformidade com o previsto no art. 61 , parágrafo único da Lei 

8 .666/93, este instrumento ser'à publicado no D.O.U., em forma de extrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 

O presente termo poderá ser rescindido, por acordo entre as partes, 

mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias do término pr:; pela parte interessada. R 

.... ,~, 
TA" l~P.:('.IJ..O.' fi!P 1~ :l:O 1:!0 O f/ 



PODER JUDICIÁRIO 
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CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO FORO 

_/[?~ 
' v<6' o~ {,,, . o 

' "' -r · ~ 
("" Ft r"t ·~\ 

'~r ~o . 
· ~Re~" 

Fica eleito, com renúnci.a de qualquer outro, o Foro Federal no Distrito 

Federal para dirimir .quaisquer questões oriundas deste instrumento. 

E por estarem pe àcord~ ·:~om as condições es.tabelecidas neste 
•. 

instrumento, as partes assinam o presente ~11'), 02 (duas)· viaS: de igual teor. 

Brasflia, }:-}.7- tj~.,} ':::!.:?- !le 2P1?. 
'•' ;., ' '; :::··· •, •·• 

:-: 

PELO CREDENCIA~TE: 
-:· 

PELO CAEOENCIA~: ;LtA;i; ;A) ~yj/~ 
LUÍS (ÀVGlÍSTO,.~RANDA'QIAS .... ·'· 

··-:: '•.•'· 
:: 
·' : ... ·. 



PODER JUOICIÂRIO ,:,i..-·p~ 
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