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TA!BVNAL REG!ONA{,. F5D.ERAL DA f'RI(vlEIRA REGIAÓ 
. DIRE;TQRIA,GERAL . . 

MEMO/CIRGULAR/01(3ES ;• 1.\~ .·· Brasília, #;; de abril qe 20i O.: 
) 

'AOS SENHORE$. DIRIGENTES .DAS UNIDAD!=S ADMINISTRATlVASDO TRI!:lUNAL • 

. RI;GIÓNAL FEDERAL DÁ PRIMEIRA REGIÃO: 
. l ' . . . ' • 

!. ,. 

Encaminho ~a Vossas Senh9rias, · pará . ciênpia: cop1a do . Dfíciq/PR 
. ' . . : ' . . ' '· i' ' - : ,. i . . ' '- -,. ' 

201 0020119, de 08/04/2Q10, ·do. Consel.ho qa · J Lls.tiÇa Federal, dos \toto's condUtores é das 

··.certidões de julgamento referentes ,a~s Prqcessos 2005.16.3320, 2009.)6,1091 e 
2010.16.0292, julgàdo~ na sessão de 18/03/2010,,···· ' 

' ' - ' . ' . .. ' .. ' . ' 

·· Atenciosamente, 
·> 

.. \ 

I\ ... '-'· .. ,.,J., .. 
~· o·. "?t::: rr, . 

: ·< 

. 



OFÍCIO/PR N. 2010020119 
Brasília, 8 de abril de 2010. 

' A Sua Excelência o Senhor . 
Desembargaddr Federal Jirair Aram Meguerian 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1" Região 
Brasília- DF 

Assunto: Comunica decisão do CJF 

Senhor Presidente, 

Encaminho a Vossa· Excelência, para conhecimento e 
providências no âmbito desse Tribunal e das Seções Judiciárias vinculadas, 
cópia dos votos condutores ·e das certidões de julgamento referentes aos 
Processos n. 2005.16.3320, 2008.16.3089, 2008.16.3,090, 2009.16.1091 e 

. 2010.16.0292, apreciados na sessão de 18 de março do ano em curso. 

Atenciosamente, 

. ~\l~L\M0 
. Ministro CESAR ASFOR ROCHA 

Presidente 

Rece-bk~o l'\'-,-

Em,-l!LGI.il.4o: 
Ass. ___ ~_t:Xk:nJ~ .~ ~io Pereira 

/ juit em auxilio à Pres~dêr\Cia 
/ TRF-1' Reg<llO 
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2005163320 

Na sessão de 10 de fevereiro de 2010 
(fl. 259), proferi o seguinte ~oto: 

"1. A ·Assessoria de Assuntos da 
· Magistratura do. T.,:ibuD:al Regional Federal da' 

1 a Região fez a seguinte· consulta ao 
Secretárià de Recursos, Humanos do Conselho 
da Justiça Federp.l: 

"A dúvida" - está 'dito na consulta - "é 
se os juízes que ingressaram na magistrÇJtura 

. federfll em 2005 e 2006 (antes de 111aio) fazem 
jus. ao pagamento do ATS, pois ao requerer a 
averbação de tempo de serviço, quando do seu 
ingresso, solicitaram inclusive parà este 

·.fim, o qúe na 1 a. Região ficou sobrestado até 
decisão do Órgão competente. 

Agora, com a p.utorização para que se 
efetuasse o pagamento deste adicional, estes 
mesmos juízes estão questionando sobre o 
pagamento das parcelas .. correspondentes ao 
A'I'S que· ainda não receberam. 

A posse desses j uízss federais· 
substitutos ocorreu em 24. 06.2005 e 
03.04.2006,·respectivamente .•.. " (fl. 226). 

· A Assessoria Técnico-Jurídica recomendou 
que a matéria fosse examinada por este 
Conselho, opinando no sentido de que. 



"somente aqueles juízes federais cujo 
ingres~o no cargo. tenha ocorrido antes de 
30.03.2006- data da publicação, e vigência, 
da Resolução n° 13/2006/CNJ podem averbar 
tempo de serviço. anterior para ·fins de 
Adicional por Tempo de Serviço" (fL. 256). 

2. A Resolução •h 0 13, de 2006, do 
Conselho Nacional de Justiça, publicada çm 
30 de março de 2006, fixou o valor do 
subsídio mensal dos magistrados, vedando o 
acréscimo · de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou· outra espécie . 
remuneratória, dE? qualquer origem (art. 3°). 

O art. 4° explicitou, conseqüentemente, 
que o 
previsto 
(LOMAN), 
extinto 
mensal. 

adicional. por t.empo de serviço 
na Lei Complementar n° 35/79 
art. 65, inciso VIII, estava. 

porque compreendido no subsídio 

3. O novo regime devia ser implantado a 
partir do mês de junho de 2006, nos termos 
do art. 12, caput: 

''Art. 12 - Os Tribunais ajustar-se-:ão, a 
partir. do mês. de junho de 2006, inclusive, 
aos termos desta Resoluçãon. 

Entenda-se: implantado ·.o novo regime 
remuneratôrio, cessava o antigo, ou em 
outras· palavras, o pagamento do· subsídio era 
excludente de quaisquer outras. vantagens, 
entre estas, a do adicional· por tempo de 
serviço. . . 



A consulta, portanto, deve ser· 
respondida à base da seguinte premissa: quem 
percebeu subsídio não . pode receber o 
adicional por tempo de serviço. 

Sãbido ·nos termos da consulta ·que "a 
posse desses JU~zes federais substitutos 
.ocorreu em· 24.06.2005 e 03.04.2006, 
respectivamente " (fl. 226), pode-se 
afirmar 

ar que os primeiros (posse em 
24. 06. 2005) têm,· induvidosamente, direi to a 

·perceber o adicional do tempo de serviço,. 
porque nessa época o regime do subsídio não
fora·instituído; e 

b) que os segundos (posse em 03.04. 2006) 
podem ter o direi to de. perceber o adicional 
de· tempo de serviço se receberam vencimentos 
e· vantagens nos meses ··de abril. e maio de 
2006, e não o subsídio - fato que a consulta 
não notícia. 

Voto, por isso, no sentido de conh.ecer 
da consulta,' em parte, explicitando que os 
JU~zes federais substitutos cuja ·posse 
ocorreu em 24 de junho de 2005 têm direito a 
perceber o adicional do tempo de serviço até 
a . implantação do regime de l;'emuneração 
instituído peJa Resolução no 13, de 2006, do 
Conselho Nacional de Justiça". 

II 

A essa conclusão, o MM. Juiz Federal 
Fernando Mat-os, Presidente da Associação dos 
Juízes Federais, objetou que os magistrados 



cúja posse ocorreu em . 03 de abril de 2006 
ficariam em desvantagem relativamente aos 
demais,. que -'- nos seus dizeres - receberam 
nos meses de abri! e maio de 2006 o valor 
dos subsídios. + o adicional de tempo de 
serviço. 

Propus, por. isso, que os autos fossem 
baixados em diligência para que se 
esclarecesse o fato. 

O Secretário de Recursos Humanos, 
detalhando os desdobramentos que o tema teve 
no âmbito do Conselho· da Justiça Federal 

· (fl. 382/393), concluiu que "nos meses de 
abril e maio de 2006, com supedâneo na 

·decisão do CNJ7 estendida à Justiça Federal 
por decisão do Colegiado deste Conselho, .os 
juízes federais d$ 1 o e 2° graus perceberam. 
subsídios cumulativamente com o Adicional 
por Tempo de Serviço - ATS" (fl. 393). 

À vista disso, retificando o vota que 
proferi· na sessaa de 10 de fevereiro de 

·2010, voto no sentido de que·tant;o os juízes 
federais substitutos que tomaram posse em 
24. 06.2005 quanto aqueles que tomaram posse 
em 03 de abril de 2006 devem .receber os 
subsídios cumúlativamente o adicional por 
tempo de serviço até 31 de maio de 2006. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO 

Processo n. 2005.16.3320 JULGADO EM 18/3/2010 

• PRESIDENTE })A SESSÃO: Ministro CESAR ASFOR ROCHA 
RELATOR: MinistroARI PARGENDLER 

AUTUAÇÃO 

CONSULTA ACERCA DO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO 
DE SERVIÇO A JUÍZES FEDERAIS QUE TOMARAM POSSE NO CARGO. ENTRE 
JANEIRO DE 2005 E MAIO DE 2006. 

CERTIDÃO 

Certifico que o Conselho da Justiça Federal, ao apreCiar o processo em 
· epfgrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisllo: 

relator." 
.· "OConselho, por unanimidade, respondeu à consulta nos termos do voto do 

~tWtMv 
MINif)TRO CESAR ASFOR ROCHA 

PRESIDENTE 



2009161091 

O desate da primeira consulta depende de 
' saber se o menor emancipado, ·filho do .. · 

servidor falecido, é beneficiário da pensão 
deixada por este. 

No direito privado, segundo o magistério 
de Pontes de Miranda, "a· eficácia da 
~. 

sentença de suplemento de idade é a mesma 
que teria a completação dos vinte e um anGs. 
A sentença constitui a maioridade, portanto 
descontitui a incapacidade: 'a idade + a 
sentença' são o suporte fático, de que 
provém o fato jurídico; ao passo que, no 
tocante à completaÇão dos vinte e um anos, a 

.idade mesma é fato jurídico stricto sensu" 
(Tratado de Direito Privado, Bookseller, 
2000, Campinas, 2• edição, p. 257). 

"Se" - continua o eminente jurista - ''o 
suplemento de idade produz efeitos no plano 
de direito público, responde a regra 
jurídica ·especial que· incide na espécie" 
(op. cit., p. 258). 

Aqui há . regra .especial, qual seja a do 
art. 222, da Lei n° 8.112, de 1990, in 
verbis: 

"Art. 222 Acarreta perda da 
,qualidade de beneficiário: 



• • • 

IV - a maioridade de filho, irmão órfão 
ou pessoa designada, aos 21 (vinte e um) 
anos de~idade". 

Quer dizer, a lei elegeu o fato jurídico 
stricto :sensu' da idade para o termo final d.o 
direito à percepção da pensão temporária. 

Di versa é a regra no .âínbi to do Regime 
Geral da Previdência Soci·al, no1:1 termos . do 
art. 16 da Lei na 8.213, de 1991, e saber: 

"Art. 16. - São beneficiários do Regime 
~eral de Previdência Social, na condição de 
dependentes do segurado: 

I o cônjuge, a 
companheiro e o ·filho não 
qualquer condição, menor de 
anos ou inválido". 

companheira, o 
emancipado, de 

21 (vinte e um) 

A analogia é método de integração do 
'direito, incabível quando. existe norma 
jurídica incidente e aplicável, 
principalmente se, utilizado esse recurso, o 
efeito seria a elisão de um direito. 

A resposta à segunda consulta está 
predeterminada pelo resultado da primeira. 
Completados os 21 (vinte e um) anos, cessa a 
pensão, esteja ou não o beneficiário 
matriculado em curso universitário. 

Quid, se o Cons'elho Nacional de Justiça, 
dispondo no seu âmbito acerca da dependência 



econômica para fins previdenciários, ex~luiu 
do rol dos beneficiários da pensão 
temporária os menores emancipados· (Resolução 
n° 39, de 2007, art. 2°, § 4°)? 

' 

Salvo· melhor 
Justiça Federal 
diversa. 

juízo, o 
não pode 

Conselho da 
ter posição 

Voto, . por isso, no sentido de 
encaminhe o expediente ao Conselho 
de Justiça para eventual reexame da 

que se 
Nacional 
matéria. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO· 

Proeesso n. 2009.16.1091 

PRESIDENTE DA SESSÃO: Ministro CESARASFOR ROCHA 
RELATOR: Conselheiro LUIZ ALBERTO GURGEL 
PEDIDO DE VISTA: Ministro AR/ PARGENDLER 

JULGADO EM 18/3/2010 

AUTUAÇÃO 

CONSULTA ACERCA DOS EVENTUAIS EFEITOS DA EMANCIPAÇÃO 
DE BENEFICIÁRIO DE P~NSÃO TEMPORÁRIA. 

CERTIDÃO 
' 

Certifico que o Co~selho da Justiça Federal, ao apreciar o processo em 
epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: · 

"Prosseguindo no julgamento,· após o voto vista do Ministro Ari Pargendler, o 
Conselho, por maioria, vencido o relator, decidiu remeter a consulta ao Conselho 'Nacional de 
Justiça." 

~rktW0 
MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA 

PRESIDENTE 
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2010160292 

A proposta do Plano Anual de Aquisiç:ão . 
de Veículos ·deve ser aprovada; flm. termo;:;. 
Salvo melhor juízo, é preciso fixar ,limi tcs 
de preço para os veículos das classes "8" e 

'"C". 

~ 

Estou juntando aos autos elementos 
informa ti vos extraídos da internet, que dão 
conta dos seguintes preços, 

) '· 1 d 1 "B", a para . os velcU os a c asse a 
saber: 

Chevrolet Vectra 
Toyota Corolla. 
Peugeot 307 Sedan 
Honda Civic 
Ford Focus Sedan 

R$ 57.227,00 
R$ 58.900,00 
R$ 59.900,00 
R$ 60.790,00 
R$ 60.895,00 

b) ' 1 d l "C", . para os velcu os a . c asse a 
saber: 

Siena ELX 1.4 Flex 
Logah 
Peugéot 1.4 
Voyage 1.6 
Palio Weekend 1.4 

- , 

Ford Fiesta Sedan 1.6 -
Corsa l?remium 1.4 

R$ 39.000,00 
R$ 37;050,00 
R$ 38.600,00 
R$ 35.396,00 
R$ 39.520,00 
R$ 37.460,00 
R$ 38.145,00 



Voto,, por isso, no sentido de aprovar a 
proposta, com esta restrição: a de que os 
veiculos da Classe "B" não'podem ter preços 
superiores a R$ 63.000, 00 (sessenta e três 
mil reais), e a de que os veiculas da Classe 
"C". não podem ter preços superiores a R$ 
42. oop, 00 (quarenta e dois mil reais.) . 



CORSA PREMIUM 

I 
••••••-~\"""""""'"""'"'""-•"•••••••••-•••••••••••••••-·•·•·•~-••••U 1 

Valor do seu Corsa R$ 38;145,00 
~ 

.......... _ •••••••••••• , ••••••••••• r•••• .. ., ......... ~---····-··-········ 

Modelo; 
SEDAN 4 Portas 
1.4 Econo.F!e>:-
PREM!UM R$ 38.145,00 

Cor ~'ltteroa: 
Preto Liszt R$ o,do 

TOTAL R$ 38.145,00 

• Preço púbflco sugerido I F refe Incluso 
.. O preço do ve!culo pqderá variar de acordo com a 

rooflguração escolhida 

l 
' i 

I 
l 
1 

I 
I 
' 

! 
i: 

............................................................................... I 

As cores mostradas aqui são uma , .

1
~-

representaç!o aproximada das cores 'reais . 
·e podem sófrer variações de acordo com a 

.:_ ...... ~s.çnf!9.!!.~.ç~s:-~-~-m~!2E!? .. ~!\:I~.m9n!~~r:~.... ; 

I 

I 
I 

I 

Conte6do da Vendio: 
Configurações é especificações válidas para II<!Ículos_produzicos a part\r de 
04/01/20~0. . 

SEGURANÇA 
Aclonamtmto por rádio frequéncla dos sistemas: Centre! de travas e!é:tticas e Fect<..amento 
automático dos v!dros da$ portas (Keyless Entry System). · 
Barras de proteção ·contra Impactos laterais no ln\er!or das portas 
Brake Ught: L\..-z auxiliar pe· fte!o 
Cinto de segurança traseiro central retrátll de 03 pontos 
Cintos de segurança dianteiro laterais retráteis de 3 pontos ·com regulagem de altura 

' C!ntós de segvranr,;a traseiro· laterais retrá'tels de 3 pontos 
D<!5trnvainentQ automático da& portas em t:a50 de aé:idente M "cra;;h :;;cn5or" 
Fatêls,com refletores de superffele complexa, lentes transparentes e IMternas ir'!dlé!doras de 
direção integradas ao corijl.lnto óptico · 
Fechamento autOmático das portas· ao atingir 15 Ki'fi/h 
Ped91s desarináv.e!s em ç;u;:o da colido 
·Protetor de Cárter e de motor 
Sistema da alarme anti furto 
Sistemà de lmobll!zaç.!jo do inoter através de chave eletrônica "lmmoblfizer System" 
Travas de se'gúrança suplementar nas port~s traseiras (trava para criança) 

ItENS DE 'APA;t@NClA. 
Adesivos Jab:lra!S:·de ident!flca~o do ve!cclo "PREMlUW 
Console central 00 painel de Instrumentos na cor prata 
Emblema Econorlex na-tampa do porta-malas 
Grade dO r<tid!ador na-cor preta 
lnstrumentos do palne:f estll!zado exclusivo versSo Premlum 
-Maçanetas das portas e capas·dos espelhos retrovisores externos-na cor do v<;Ículo 
MoJduraS de proteção l~terel na ror do veiculo • 
Molduras nas aberturas_ de roda em pollpropi!eno na cor dó veículo 
Pára choque dianteiro e traselro na ;:nr do vefculo 
Vidros verdes com' pára brisa lamil"lado 

CoNFORTO I C.ONVEtliÊNClA 
Alça articulada dianteira no teto, lado do passageiro 
Alças articuladas tras~ras no teto 
Controle de venti!ação1 ·ventilador de 4 veloc.idades: 
Oasembaçador elétrico do vidro traseiro 
Uli1pador com temporizador e lavador etétrlco do pára brlsa 
Luz de advertêr\cla auto diagnóstico do ststema de injeção no painel de instrumentos 
Luz de advertêncla de baixo volume de combustfvel 
Üll Interna na Párte dianteira do teto entre 'as Sombrekas 
Mostrador d!Qital cotn-funções: temperaWra externa, hora e calendário (dla/mêslano) 
Palncl de Instrumentos com veloclmetro1 tacômetro, marcador de combustível e Indicador de 
temperatura da â9ua do motor anatéglcos e hodômetro totat, parcial e reJóglo no display digital 
Cé-:tral · 
Porta· mápas. nOs palrté!s Jnfer:IO~s das portas dlantelrás 
S!)lda de 12V no console vertf<:91 
Sombrelra do.s dois lados com espelhO e oo~rtura 
SIStema de ad~ertêni:la sonoro de faróis ltgados: _ _ . 
Sombrefra do 11'ldO do motorista com espelhp e cobertura e do lado do passage:rd com espelho 
Tampa d6 porta luva~ com porta copos, porta caneta e porta objetos 
VQlante de direçl!lo acokhoado de três ralos ·' 
J..bertura do porta malas-com omtrçfe. remoto e:êttlco 
Acionamento ~létrlco dos vldrOS das portas diimtelras com sistema tipo "um toque" para 
descida e subida, dispositivo anti êsmagaménto; sistema ~e alívlo-de pressão lntema ao 
fechamento das portas e fechamento· automático dos vldros das portas peto Keyless 

~~~~!e~~~~~~~C:létrico dos espelhos retrovlsores externos • 

Luz de cortésfa no Porta luvas 
Luz Oe -cortesia no porta m"?las , · . . · 
ReQulador dê Intensidade da iluminação do painel ~e lnstrurrentos 
Tampa de acesso ao bocal de abãsteclmento com, acionamento por boti:io no ronso!e oy pelo 
Keyless fntry System , • . 
Travas elétricas óas portas e tampa tra:seir-3 rom aclonefnento por bctSo no console ou Pelo 
l<eyJess Entry System · 

BANCOS 
Banco do motorista: com regulagê:m manual de a~ra 

· Banco traseiro com encosto dbtldido 1/3 e 2/3 rtbetível! e dois apoiOs sólidos para cábe~a 
rernovfve!s 
Bancos lndlv!duafs recUnáVeis com apoios sólidos para cabeça. 
Apoios para cabeçA com regulagem de aftura 

SISTEMA :')E SOM 
Antena elet 'ânlca no teto 
"Prepar~ção para ni:ceber srstema de som constltufda de: Fiação elétrica co(J1pleta, cabo para 
antEna e amplificadOr de sinal para antena~ 

ACAáAMENTO INTERNO {207) 
Revestimento em tecido Charcoal "R!ccl/ Lester Uni" 



TOYOTA COROLLA 1.8 XU16V FLEX 
4P MANUAL 

R$ 58.900,00 

TOYOTA COROLLA 1.8 XLI16V FLEX 
4P MANUAL 

R$ 58.900,00 

TOYOTA COROLLA 1.8 XU16V FLEX 
4P MANUAL .• 

R$ 58.900,00 

TÓYOTA COROLLA 1.8 XU16V FLEX 
. 4P AUTOMÁTICO 

R$ 59.900,00 

Ano: 2010/2010 
Krn: Nll 
Porlas:4p 
Cor: Preto+Eclipse 
Combustlvel: Gasolina e álcool 
final da placa: 

Ano: 2009/2010 
Krn: N/1 
Portas: 4p · 
Cor: Prato+Supernova' 
Combustfve:l: Gasolina e áléoôl· 
Final da placa: 

Ano: 201012010 
Krn: Nil 
Portas:4p 
Cor: Preto+Eclipse . 
Combustlvel: Gasolina e álcool 
Final da placa: 

Ano: 201012010 
Km: N/1 
Portas: 4p 
Cor: Pralll+Supernova 
Combustrvel: Gasolina e álcool 
Final da placa: 

INFINITY AUTOMOVEIS 

ESTRADA RIO DO A 1790 . 
Rio de Janeiro • RJ 

Tel.:(21) 2415-0330 

POLLO MULTI MARCAS 

AV, GEREMARIO DANTAS N"177 
Rio de Janeiro - RJ . 

Tel.!(21) 3545-2882 

SMITH VEICULOS· 

Rio de Janeiro • RJ 

Tel.:(21) 2415-5838 

SORTE VEICULOS 

AV. SENADOR VERGUEIRO, 2332 
S§o Bernardo do Campo - SP 

Te1.:(11) 3809-1000 



RESUMO DA CONFIGURAÇÃO 
PliUG!lOT 

Valor final: R$ 59.900,00 

307 Seda_n Presem;:e Pack 2~0 Aut. Fie}( - 4 portas 

Acessórios 

Nenhum selecíonado-

Ficha Técnica 

Carac:teristicás técnicas 

Frelos.ABS I EVA I REF 

Traseiros, 

Dianteiros 

Motor 

Número de cilindros 

. Número de válvulas 

cmndrada 

Pótêncla máXIma tv, (DI~) I rpm 

Torque·m_á>:imo mkgf (DIN) 1 rptn 

Alimentação 

· Transmissiio 

Tração 

Ci;!xa de mudanças 

Direção 

Direç~o 

Suspensões 

Dian~ewa 

· . Traseira 

Pneus 

Pneus 

307 Sedan Presence Pack 2.0 Aut. Flex- 4 portas- 2009/2010 

Discos 

Discos ventilaáos 

'4 
16 

2.0 L 

Alcool: Hl /'6.000- Gaoollna:.14316.000 

Alcool: 22 I 4.000 - Gasolina: 20 I 4.000 

Injeção eletrônica muttiPonto seqüencial 

' Dianteira 

· Automática Sequencial Típtronlc System Porsche_ 

Com assistência eJetro~hidráulica va_riável 

Rodas independentes,. pseudo McPherson invertido, com barra 
~stabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráuUco's 

pressurizados. 
Rodas independentes, cOm barra de dois braço,s deformável, 

barra estabilizad'ora, molas helicoidais e_.,amortecedores 
hidráuUc=os pressurizados 

205 I 55 R1$ 
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características fisicas 

Ndmero ·de Jugares 

Lugares 

Pesos (kg)* 

Peso vazio em ordem de marcha , 

Combustivel 

capacidade do tanque (litros) 

Combustível 

Volume do porta-malas (litros} 

Com bancos traseirós em p'oslção 
normal 

-Dimens<Ses 

Entre·elxos (mm)· 

Comprimento (mm) 

Largura (mm) 

Altura (mm)• 

T.abela de Êquipamentos 

Segurança 
Acendlmento automático· das luzes 
de eme'rgltnc!a após frenagem 
brusca 
Aír-beg duplo frontaf 

Alarme 
Alerta da não coloç§o dos cintos de 
segurança do motorista 
Apoios d~ cabeça dianteiros e 
traseiros com regulagem de altura 

, Check Control e lndlcador de • 
manutenç3o do-veiculo 

Desembaçador do Yldro traseiro 

Faróis com regulagem interna de 
altura do facho 

Faróls de neblina dlante!iros 

Indicador de portás abertas 

lanterna traseira de nebl!nà 
lntégrada 
Portas traseiras com slstema de 
trava de segurança 

~Protetor de cárter 
Sensor de ajUda para 
estacionamento (traselro} 

COnforto 

A-cendedor de cigarros 

Apoios ~e braço :9Jtera!s traseíros.
Ar-condldor.ado com regu!agem 
man,ual 
6anco do. rnotorlsta com regu1agem 
de altura · 
Bluetooth ''viva voz para celular, 
acoPlado ao som" 
Coluna de direção com regulagCm 
de altUra e profundldade 
comando do radlo na totuna de. 
dlreçiio -, 
COmputador de bordo 

Dlsquetelra para 5 CDs J1o pairiei 
Porta· copos du~O nD console 
central · 

Pcrta~luvas refrigerado 

Preparaçã9 para som com 4 alto
falantes sendo 2 dianteiros e 2 

307 Sedan Presence Paí:k 2.0 Aut, flex- 4 portu- 2009/2010 

1411 

60 

Flex: Gasolina e/ou Álcoo! 

623 Lts/ ~15 dm' 

2612 

4480 

1762 

1528 

307 Sedan Presence Pack 2.0 Aut. Fl~x- 4 portas- 2009/2010 

X 

)( 

OPC 

)( 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
X 

X 

X 

PPC 

I 
OPC 

" 
X 

X 

OPC 

X 

OPC 

X 

O ._PC 

X 

X 

X 

• 



traseiros + 2 Tweeters 
Rádio-CO p!ayer cc-rr. fuQção MP3 

Retrovisores externes e1étriCos 
Salda de energia 12V na lateral 
superior do porta~malas 
Saída de energia 12V no consolg 
central 
Teto solar elétrico com fechamento 
automático no tele<:omando da 
chave 
Vidros elétrlcos dianteiros e 
traseiros com feChamento 
automáUco no t-el-ecomando da 
chave-
VIdros elétricos dianteiros e 
traseiros, seqüénciais e com 
sistema antlesmagamento 

Estétfca I Acabamento 

Antena curta no teto 

Detalhes em aço e.st:ovcdo no 
painel, portas, ctinsoíe central e 
saídas de ar 
~risos de proteç~o lateral (Cor dO 
Vele.) 
Gr<'lde do para-choque dianteiro 
cOm friso cromado 
Maçanetas das portas e porta
malas na cor da carroceria 
Painel de Instrumentos corri fundo 
preto-e contorno cremado 
Retrovisores_ na cor da carroceria 

Revestimento dos bancos fTee;ido) 

Rodas êle liga leve 16" 

X 

X 

" 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o~c 

X 

X 

X 

X 

X 

·Relação de equipamento~ e especlficaçõ"es técniCaS sujeitaS a alteraçõe~ sem prévlo aviso, conforme modificação de produto ou 
ano/modelo. 
Consu~te a concesslonárla mais p~óxima para confirmaç~o dos equlpaff!entos. especificações técnlcas, e disponibilidade dos veículos, 



HONDA CiVIC 1.~ LXS SÊDAN 16V 
FLEX 4P MANUAL . 

R$ 60.790,00 

HONDA CIVIC 1.8 LXS SEDAN 16V 
FLEX 4P MANUAL . 

R$ 62.490,00 

HONDA CIVIC 1.8 LXS SEDAN 16V 
FLEX 4PMANUAL . . ~ . 

R$ 65.745,00 ·. 

HONDA CIVIC 1.8 LXS SEDAN 16V 
FLEX 4P MANUAL . 

R$ 65.745,00 

HONDA CIVIC 1.8 LXS SEDAN 16V 
FLEX 4P MANUAL 

R$ 64.365,00 

HONDA CIVIC 1.8 LXS SEDAN 16V 
FLEX 4P MANUAL 

R$ 65.745,00. 

• Ano: 2010/201 O 
Km: N/1 
Portas:4p 
Cor: Prata+Giobal+ 
Combustlvel: Gasolina e álcool 
Final da placa: 

Ano: 2010/2010 
Km: N/1 
Porias: 4p 
Cor:·rrata+Giob~l+ 
Combustívef: Gasolina-e álcool 
Final da placa: 

Ano:.2009/2010 
Km: N/1 
Portas: 4p 
Cor. Cinza+Palladium+ · 
CÕmbusUvel: Gasolina 0 álcool 
Final da placa: 

Ano: 201012010 
Km:N/1 

· Portas: 4p 
Cor: Grafite+Magnesium+ 
Combustivel: Gasolina e ãlcool 
F.lnal da placa: o 

Ano. 200912Q1 O 
Km: Nll 
Portas: 4p 
Cor: Prata+Giobal:!' . 

· CombuStível: Gasolina e álcool 
Final da placa: 

Ano: 2009/2010 
Km:Nil 
Portas: 4p 
Cor: Prata+Giobal+ 
CombUStlvel: Gasolina e álcool 
Final da placa: 

. PLAZA MOTORS 

Rua Cerro Corá 223 
São Paulo - SP 

.. Tel.:(11) 3676-1010 

BENICAR 

· Campinas- SP 

Tel.:(19) 3741-3600 

Hville 
Estrada da aldeinha. n' 525 

Barueri- SP 
Tel.:(11) 4196-4444 

Honda Faberge 

rua basilio batalha 297 
Mogi das Cruzes- SP 

Tel.:(11) 473.5-3344 

Caluas Honda Paraná 

Londlina - PR 
Te1.:(43) 4009-3000 

ISSA ANÁLIA F~ANCO 
AV VEREADOR ABEL FERREIRA, . 

970 
. São Paulo - SP 

Tel::(11) 2671-9965 



Novo Ford Fccus Scdan -
2009/2009 

GLY. 2..0l Gasolina 

Pt.tenda Jft~iMll mb,: 
H5tv Q l,i.OOOrpm 

Torquelfquid~ mb.: 
lff ~gfm@ 4.51)0 ;pm 

M ~c~~. di~CJ elstro·hidriluiic.l, vidrcs e t~1as eléiiitli!J., êlr tal; ;fuJ*, freios ASS·tom EBD e cac, co 
pi.Jy.w MP3 wm errtr~ó;a au~~lar e l«lS, rpdas Pe h;~ le~a 16~, computador de bordo. a~.'!rtr>é artHurto, tran~~ 
m~alde5116ocldades - -

ll.msiltr ~ne 

fi ,t..~faiantes' 

AÔeltu;a li! fech.Jní.l:Hl*.-'1 global d~S portl!S f- Yk.lfQS 

Abertura eléttb di~ t{fmpa .;lo ~o~Qust!v6 
Abertura e!l!tik.&® porta-malas 

Acend!mentoii'Aomátl;o 03~ lu~e~ de ert'.l!n:lên;ia após frtN!Qtffi brU$\'.'lt 

A Ir bag duplo (m~!l5age~o) 

AjUSte de altura dos tinlo$ dt seg;..ra>!Çll c'lantelros 

Ajun; de all:urn dos 1arors 

A}llste dl'atwr.f e profundidade da ooluM de a<re~llo

AJuite manual&!: altura dt1 banco do mr.tMsta 

Alllrme artt!..fí>W perlm!Wat é ~olumélcr\1:0 ' 

AJÇJs de seswança dianteit<t e tr~r~n d*.htl~ 

Arrond!dol"®;;t;; 

A<t~ ê,pnillOSO de utlit&Çio do (i&o de ~.mmça (motot!sta) ' 

ÂYlSI:.> ~ OOs faróis atesos 

~r'k."D trasdrn«>m as$!!1'lt0 e en::ost:. bl;~artldo (6Ci40) 

Barm~~~is 

aorso porta·revatn atrás do ~">~o do mmcmte e ;>assa;el"O 

CD Pl&ye~ MPJ Wfll entrada itlti-IM e ROS, 

C!la:ve tlpo canivete 

dl'ltm de segurança dlant. dt l{Xlrrtos pré·temlonado~ e com !imlthtiof de. f()fÇa 

C'I'Mos de segura~ÇII trtwelro!i retr\l'téis de 3 poMos (3) 

Comptrta!!ór de hortfo. 

Qlnso1e rM'b'ai ro1n de!tllnç.a-braços, potta--cnpçs e porta--cbJ~ 

úll!ta-gtros ifac6.1letto) 

Ol'limle da ,lntensida::l~ W luz 00 painel 

Comro!e dJ oomptrtade>r de bbr® ti$ ·t(llt!rta .;!e dire-,_ão 

oesem~OOtd!l vidro tnselro 

Olreçi!o eletro-Nt!lliul'c& 

~r.costos de cebé.;a C!lu;W!'tls Bju$theis. 

Encostos de-cabtça traseiros ajustálmi~ e rewov!Ves (1) 

fo:pethos rJe cortesia com l!tlrnlna;io (f!i'~agelro/nmtorl!lta) 

E$pclhos retruv,~wres eJrtemos ®M d;.tpla ~útvutura 

~lms retroviseres extemO$ élê\rli:I)S ~ oom plsq il'llegrado 

C!lpe_l-'lo-i retrrN~es: extemCJS na «Jr do veltub 

. ftt:ios MS (Qfll EOO é cac 

llumlnação C-o p;'ll'U..fms 

lliJII}I~o 00 pçrta-malat 

lilr,~ 00 pára·brlss c::1111 tempo~iuOOr e vclocicfade varláyéf 

Ú!l deterte5h• çnm tempor;tad:.r 

!.Ut de. ie!Wra dlanteff<l 

lurde.~t!Mel~ 

!.ut de neb.,na trase1rà 

·Lo.n: elevada de fnl>t> {f'lr.llk;ei:gtrt} 

xa;aneta:s eleb!"::U dM po!U5ra ÇCI' do veku!o 

Mokf\l!a da grede do pára-cht>~jue dtanteirO na co: preta 

PAT$ • SMeme fordantlfurtt> 

Nilílill-Oe insín>meios com acaoomelíto sua~ ao toque 

PneiJS :l:~S5 aro 16 

Pba·choques; phr:ados ra ti'Jf do Ve!ç~lo 



Fiat Automóveis ® 

Configurações do carro montado 

Seu carro · 

• Siena ELX lA Flex 201 O 4P 

• F r e te Incluso 
• Carro R$ 38·.240,00 
• Cor R$ 0,00 

. • Opcionais R$ 760,00 
• TOTAL R$ 39.000,00 
o Localidade Taguatinga/DF 

Cor 

• Preto Vulcano -R$ 0,00 
• 

Opcionais 

• Kit Elétrico (Vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento, Tràvas elétricas + 
Trava automática das portas a 20 kmlh) - R$ 760,00 

·Itens de série 

• . * Alças de seg!lrança traseiras 
• * Alerta de limite de velocidade 
• * A!érta de manutenção ptogramada 
· • * Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura 



~VERSÃo J ,; \IEll MEU CARRO " i 

íii ;--··-'-ÍI--·· 6 
~~~--~ü;M;;;"~-r- ~~~~~·r~-;,-;lmiONi>Ar.tt .. AJR úG 

' 11$700,00 1!$ ....... 1!$ ~,. .... 
. ~ ........ -·· . ···-···1 ·--- ·-··-·~· .. . .. . .... __ , .... 

o ""' ,.,..... I o ""' DEl'AIJ<IIS ) o ..... DlTAlOB 

SREGIOHE L ~ • ./ • SEl.E~E,_j 

·~ · 'ii)LTAR J liYAHÇIIB 
--~~---i 

lme~, infotmt'IÇ(Íns & ~ rmttmrntn!Jl 'il~U:trm:ili<m. 1hmr n m:.:mamenm ~m INit'lllr tiª m;onlo corp 11 
, 1'tlrfio, 

• 'V~ja aqul os valores de opaCidade e ruldo (L N. II3AMA 127/2006) 

···' 

······r·;·;;~-~~"*~···· 

j ! Pártl-choQue diantelro e traseiro lta i. ror da dlrrcrerla I -• Protetor ln/er;or do o!rter 

I • . Aal~or eletrõr.kn 

I~ :. :a:cl:0 d;:a:: =~~:::~r 
altura 

f . C Ver listá rom,;"" 

r;~·-;:;~---··--- .... ,' . 
I 

li· &00 

~· GI!Cil!IW$ 

Rertault do Brasi12010. Todos os dlreitosreservados. 
Mapa do Si! é llnfOrmaçi'h::{" 
L.::gais 



.RESUMO DA CONFIGURAÇÃO > IMP'iUMJI. 

2071.4 Passíon XR flex .. 4 portas 

Acessórios 

Nenhum selecionado 

Ficha Técnica 

caracterrsticas técn ic.as 

Motor 

Número de cl!lndros· 

NúmerO de válvut6s 

Cilindrada 

Potência il'láxlma cv (DIN) 1 rpm 

Torque rnáxlrn~ mkgf {D:U\1) I rpm 

Alimentação 

Transmissão 

Traçao 

·caixa de mudanças 

Direção 

Dfreção 

Suspensões 

Dianteira 

Traseira 

Freios 

Dianteiros 

Traseiros 

Pneus 
Pneus 

Valor final: R$ 38.690,00 

207 1.4 Passlon XR Flex- 4 portas· 2011)12.011 

4 

8 

·1360 

Álcool: Sll 5250 - Gasolina: 80 f 52.50 

Álcool: 12,85 I 3.250 - Gasolina: 12,85 I 3.250 

InjeçãO eletfônica mU!tiponto seqüencial 

Dianteira 

M~nu.al {5 frente e 1 ré) 

HidráUlica 

Rodas independentes, pseudo McPhersori, molas helicoidais e 
amortecedores hidráulh:os integrados. . ," 

Rodas indep.endentes, barras de torção. transversai.s, 
amortecedores hldpiulic;os semi-horizontais e barra 

estabilizadora 

DiSCOS 

Tambor 

18$/65 R14 



NovoVoyage. 

Suc:f configuração 

Cor externa Preto Ninja 

Cor e~tr.a Preto Nlnja 

O çarro dos setJs sonhos 

Motorizaçê:o . . 
Novo~ 1.6 101 cv (G) /104 cv {A) Trnnsmissão1 
To1alflex 

Cor externa 
Preto Nínja 

Acabamento Interno 
Tear Blson cli'\Za 

· Opcionais 
Módulo Comfort I 
M6duloK!tV 

Preçp total 

Itens de sérl& 

4 portas . 
Ajuste manual da altura do banco diantelto esquetdQ 
Apoios de cabeça atrás 
-Apoios de cabeça para .Pa.ncos dia~teiros, reguláveis em altura 
Bancoler.costo !raselro totalmente rebativel 
Bolsa porta-obje1os no verso do enc.oslo dianteiro, lado do passagelr_o 
Clnto's de segurança automátiCO$ de 3 pontos rya frente 
Cobertura do porta-melas 
Console central 
Be31:f6w:!f't'i('ffi'k'H:!éttiee-clf!~ír''rr.atas{ex ~wm·OO>r~"P..sf Q) 
Espelho de cortf!sia direito 
Espelho d& cortesia esquerdo, wm cobertura 
~hO"'fclf()Vl~.orrilxternoi'eS~O"JMie -de-den+m Q) 
Farol duplo, trânsito à dfreita, com farol 00 kmgo alcance Integrado 
llum!naçao do porta-mal?ts 
Pnet~l1175170 R14 84T 
Pãra-choque Aa cor do :veiculo 
Revestimento dq porta-malas conforto 
Rodas de à$0 6J x 14 ET 38 
Supercalotas 
Temporizador do ümpador do pâra~brisa 
Tomada(s) de 12 volts 
Vidro ttaselro aquecível 

Preço 

R$ 35.396,00 

R$ 0,00 

R$11300 
R$ 4.291:oo 

R$ 39.80S100 

Q) O item de sérte não pode ser selecionado pOis foi so~StitUfdo Po,r oulro ilem, 

Ficha técnlea 

DESEMPENHO 
Aceleração de o a 100 kmlh 

(G) 10,1s ·(A) 
9,8s 



Fiat Automóveis ® 

Configurações do carro montado 

Seu càrro 

• Palio Weekend 2010 ELX 1.4 FLEX 4P 

• Frete Incluso 
• Carro R$ 39.520,00 
• Cor R$ 0,00 
• Opcionais R$ 0,00 
• TOTAL R$ 39.520,00 
• Localidade TaguatingaiDF 

Cor 

• Preto Vulcano • RS 0,00 
• 

Itens de série 

• * Aerofólio traseiro na cor do veículo 
•,. * Alças de segurança traseiras 
·• * Alerta de limite de velocidade 
• * Alerta de manutenção programada 
• * Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura · 
• * Apoios de cabeça traseiros (3) rebaixados com regulagem de altura 
• * Banco traseiro rebatível · 
• * Bancos com assento anti-submarining 
• * Bancos dianteiros com regulage111 militnétrica do encos1o 



Ford fiesta Sedan ~ 
2009/2010 

flEX L6t Flex 

Potênda llq;O trll)~.: 
!111,2 zy@ S.5i'Xl tJb'Il • g.w,linll 
106,6 ~o 5.$00 rPm. ~lç(>Ol 

Total: rq: 31."!6c-,oo 

4~1antes 

Abe.1:t~..il #~ r,fCo pórla--!Wias 

Ace.~or de d;I>Ult 

Torque !.'quldo rr>h.: 
14,5 l(g(m íl!! ,4.250 rvn. gasolinl! 
~5,3 kgfm i! "l~SO rp;r. • â!«d 

· ~ Ajttm man\ll'll.de altura :li! bomco d;~ motortst.l 

Alarme)'l(!lt'l'lén'Jco 

A';a de" 5egurcr.ça d!MtMI 

AIÇI!s éil segunmço traselnõ 

Arlte:na de tato 

'""''""" Av:so sonoro doi: fàr6is aoosos 

~~<mt;u tra$én\ tjparruo e r;ebatfvel 

&arra e5tabil~ra doenteila 

~de~la!er.~r~ 

C.:O.i$1'ly 

Cintos &!: ~nça dllti'lte!ros tem aju;te de a!hn'& 

Cilltos de segurança ~irO$ r4"at;l:is :!e J po,;os 

compartimento :t! c~rsa adiclünat"no pori.l-I'I'\31M 

CUnso!e."ten\rl!l partia! 

'Conti!~(Tacõm~Wt~} 

Oesembaçadóf do vidro lfaselro 

OI~ hldráula 

EnoostoQII(,II!/eÇa dóS b~uros ajustàvtls I removlveiS 

Espelhl;) ~~lé írmtorl!itil) 

E.spe!hodetortes,t~ (passaseJrtl) 

'Esj)ô\lho nrtrQ\4sor extémo de mctt.>rtst<o r;om (»!''trole m~JA!Inlemo 

- Espelho rmtovlslir e:temodo paSió-lÇEirn tom ccntrolt ~ual !n~ro 

Esptlhos retl'?Yirotes ex<eii"'Y.f na- cor PrN 

faróis dlanll:lros tom dvplll pjlrátrola 

Forro lil!MII do:. pÓrta·~m~les 

l:V~I!"lçilo do porta·kwas 

l!umlll~:J do ptlr'~matas 

1.41 de cortesia com teJl'pmlz:i!:Jor 

lwdéleltl.!l<l 

lut ~evaM de fr(:/o (Srelw:·li;_~h\) 

Marreda."'el do quadro. cle ln~rt:>ii (;QITIJ'ufid? preto 

Maçanelat- exterras d<!s rxrtas r;a ror prel:a 

~oldum !~ert~l ~ cnr preta 

PAiS • S"!SU!ma R,ml e'ltlfurto 

Ptrinel c:tlltrnl; maçanetas illtl!r">ilS e anel d~ !i!:!Írl& tre i)f na cor prf;ta 

i'neuo 115,'65 atO 14 

Portl\~OS r\aa [».tas d'anteir~s 

?0114-cllj" ru> p.'li~el 
Po.a'11!1'lmiS no em:t.l$:o do barto do parng~tro 

~~para som (portu) 

rãta-bristllim!,.~ 

Pá~~ pinta&$~ c~r do velévlo 

Re16Qie ólgltal 

Roda> de aço aro H 

Régua áo ptílfa·malas n-a ar- p;eta 

TaiiC(;ede óir.bustlllel t~ Ul)lltiG,"ade p.we 54 U!ros 

Trnvl! ~da!ii P'~'!* cem ~orf.mle tt:mcto' 



VtC1'RA EXPRESS!ON 

Valor do seu Vedra 

. . _., ' ' ... ' . 
:! Modelo: 
f SEDAN' 4 Portas 
, 2.0 av; rtex 
f EXPRESSION 

J cor ~Xterno.: 
' Preto Nuthura 

. i
i.:~TAL 

~.g2~.?.!!.q .. 

•. ,.,,,.,;;. ·,! 

R$ $69-,!10 

j 
~-$ -~-7:_2~~ ~~~- i 

~ l'!~'fõ ;,l\lblict.Slll)ell<'M l F;;'l\'i 1ndW.4 
• O pr!!';U do uei<:\11!} ~,4{:•41 •t\vllll dt1 ,$G!l.tri{l rtOm • 

tXU1f>ptoraí<ll!! <>S<::<.!II~d~ 
• óuvafat!l~ $.c e~etu~i~Ks patlllf!f"dat fllal!t;<l/Jãs !H! 

llii"Pjll " " 

~ 0!: 1\lú!'lll:lj:!ól {!t.s bithl<Ju\1 do AmiiU•I'IM, Áflr.. 
RtJ!dl!rda e R!Sfaimt, t~Jém dl! Mm::~â fAP) e 
5antana (AP'J pCS$1!1Ht.-v~~ri.aÇ{lee <k Jl!tf,.O pllbfee 
wg~:~ldc de""'mm!En tfa tibulação l!PI1~adlt á . 
rr.g:ilo. Consl.& a:t <.o11~011MIIs Cl~vto'et 
s.:n.uúas ~oo f;~tn\d:;~lll\1. llNi! t;'ll.>!r ;:;'J flle!;N• 
lli9~- ' 

FAtf cooosto 
(;oostJ!lt r\ossa áre11 de ~ndas e f~9t Ul114 
::m:-pJ.ma para a Ger:etal Mbors. 

Con~rulte ~ Rede •.:!lmroiet e .:o-1flrll as 
rot"-d•Çiki ofere~ltle"S para e rom;~ra du Si'! !I 
d'lrro O knl. 

f'f~rtt a ((li".<:eSi%)tJ4ria me!s p;~hllll de 
V<!c.!, , • 

,:;,., c<:1es ll'>O$trii\!Ms i!q>;! :<o .. na 
tf<PrtS!'ntaçi~o !i{l<Oltl!l'IMII du ccHlló reais 
10 pOOtm scfntr vMiaçlíes de .'!(ordo com a 

_, ___ t~l,l>Jta>~O;J!.9,i].t'9íi.\?:.9/f .. ~:!.'l .'1W!:!~!i! : ..... 

VfCTRA 

Conteúdb da Vers&o: 
Co:1fi9l;ra~õe~ :e <:St><:t•ft::l!!;/fi:s vállde;; ~m!\ vcfqJios itnO·I'Ilodelo 2010 YfQÓUZI:ios a 
Pl~>t!r IM :U/0!./2010. · 

Descrição 

SEGURANÇA 

Ao:ioo.JmP.nl::c; pr;!~ chave p{)! rádio fteQI.If.n,,la • "Keylll::s éntry S'(tltem' ~doS sistemas: t1a 
ut~tral Ce'tfava$elél.r!c;.s, do ala•·me antH'urto tquaf\jl() d.~pvnr.-el} t ao fethemtnto 
at.tl:)ml\ttw dtJ$ vidrO!! da.~ pcrta:s 
A<~s<l Oê pOttas O!h~rtll!i 
Bl!rr~>S !i'e proteç!P contralm;:mcto~ latérals NlS p<;rtas 
Chapa de pro~ par& mm« e ülrter _ 
C•ntu da 5e'JIIt?r.;;<~l'i115'!WJ centro! sut>-~td;>;"T~Ina! ~ 
<;;J."ttos <!e ~ur.t~rw;a tcnulte$1atflr.a·s rett;1ta;)r. - 3 pol'\tO!; 
·oe~~~;ravllf/lel'!to euto-mê\:l«.o dor. porttl:tltm ~ Pl! l'!Cdt;nte • ~trash s<".JIIIOr"' 
Dlraç&o com ilHM1i1 de proteç~o roptra Jl't'.;t~(d!r~ te!e~Kópiee) 
iíi:~ttrJOO rcl;ro-.i~m'l:$11XtO:fl;:... Wlll,~ ll'lt'Vi>Wetltl 
I M;\o$ (am'n::llrt.ll!"e:S de svpertíoe cornpítxa t !Bmp'~ar. tm~cnus ~ béiho lntenzo "é! .;e 
V.SIO(l(!-1"', lf'nt.es l:tru\spl)rentes e '3!'\tcmac; !tV!kadota~ da dlreçJo i11~g(edu .1=0 tu<j<l11to QptiçU 

(;;,;oo,os para teboQue - dtantefro e tras-elr\l 
lm: awmm de h-.o:!o • ·"'ra>:e !!ght~ tED Sy:rt~-n 
U!t de ntb#na ~!e:!.;, h lanbuna \:ratt'lr<'!' - la~o :lo /TlQ1;úrl$i;a • 
Ptd<!is 1:/nannávtis em caw de coli$110 • _ . 
Slstema te.ntr~ travll!l elélrle&5 das P<Htil!S, tamça trmrnlra e tiiM?&: tklawt~so aQ tocai ce 
aliastu~rto C/ adonetntnto ,mr bot:W hG consolE- cu '"lQyl*s!l !;t'try Sy~t.em~ 
Si!l~a de alatf>)ll \'!e u!lrep~t~n "da v-eloàdade prá-prflgrai'N'Ida . 
Sistema de lm.::bl!fn<)lo :lô metor per diavec eiWônh.':~ (lmmobtll7er Syst«m) 
Sl$tl!rrt;'l Ce proteçtu;l o::l"ltrll <kscarg~ de bateria 
Tr-avt de -"eíiU>4fl'>ll ®plemEntN nas pwta:s trUetr<:~s (tr.&v~ va.o crlllnç,as) 
Tti!V~ atttM!étk:O.dM pVitii$ i! O atingir 1? Kmfh 

APAiÜNCIA 

Pfl!que. M: ~!e centra' • p,ntr.cro em Cl",e·ro~!.Mr:ta!ilC 
SOtl!<l da a!avarl(& do freto. de estatiOtJamen!n • {'fefll1Y.ltl 
Capa de atrpete oara o tr!ilng...~o de Sli!ÇW"afll;t~ 
Cepz polfr&l do Manual -do. ?l'opríeràrio {piástlca) 
caras d'Mt:$pe!h:Js rebv.,lrotes rom pf~a na i:r.r do vvi;u\o (CP!'lt:roh: temi)(Q 1\:létricó) 
Cnbert~o;ra !rtterna é& tamp11 dtl !>Ortll•rr<i!lll!l · 
~:nb!ema ~EXf>!IESSION~ 
t:scapamento o:m ;\<lntelra polida Sl!l'I'PieS 
Gr~ót ~o t.l\dlador e<:m Mrr.~na cor do vekulo, mo!:h.t•a <.:romaéa e emttema dilc"~d" 
Grade frt~l'ltaiirferl~;<r t:001 lri5MtelsAotl'lradte e- JTiiiiÓ;II'a Cltr.lladl! 
lnstrJrntl"!!t<S do pa·rel e-n ctn~a e p~o, com aru!ls ptrrt:atios tm Chttrcm>l 
Lli'1t~rnas trl~St!lras translódd<>s 
1>1iJJ;Jmetas ~na~ dM por~~l'll'l! <o r do ve:kdo 
MaÇlmdllS 1ntert1as Onm::o;:d 
~dura deu:r~tlva no peincl-<le.lrsvc~!'Jtos • plr>tw:fc> em Ct>l'lrcoal metálicn 
Molduras de !'ll't.1:1!;t!O nas Inter ais na cor do \~t,.!o • 
f'ára-d>oGI.II'>i'álarll:elro ~ tr~lrt'l, wm moldurn d~ prcteçúo na ror do veíc1.Jo, 
Rroas de aç:Ji!>) ~ !S", pne~:s l95/60 RiS~ (.<llot.» lnta9rais- preGas p_w p;>nsf. - 4 P.:ros 
V:.:'n.l5 'tt,du, p;!r<!-hrisa !amJna:it'l dl!'gradê 

CONFÓRTo·a CONVENIÊNC:f:A 

~rtúra ;;!" ~'lli'Í:<'!·m~:~tas ~;in c,rmtrUI!f ro,.l'Jlc nhfuko (edcna<!o pelo 'Keylm.fn\ry 5ystem") 
.;:, pqr llotBó rro pijlf'le! 
A::ettrador -*1etr.:in!.CCJ 
All;a artiC\JIMla tll~nl.éitO nc t<:to ~'do 00 pa!.lt.ag,.,fl.l 
t«as ~r tituladas tri!'>eires no tcto çom p<J!t:\-C.!rh!Cts li'JJ:iqr&a!l$ em <1mbt>s as lados 
M cor;d:dOne;OO_;;!alos pa:a o porta-M-as· 
h l:l'lndlttOfM(Jo lf!.tl!!grr:do f('!n/iJu~nte ltwe de CfC, rJ f11t>0 de mle<"Cpoe.!r.-. 
-t{ll;.m!l de Clreç114 ~utt~al em illtwll e pról\m:iidild<! 
C&~sffie ~ntiel entre os bam:os d!artelr05 com Ollt'l1 peft:a·ot.jeto!", 1 (:lnZ(lirtl rermr;lve! e t 
!.ómMll de fo:çana parte fmrrtal; 1 pOf'ta·OOj~wl; rentral; 2 vort~-etpos,. ·l porta-dtll.<!h"í, e i 
~om.r.la de força nn parte trise!rc. 

· controle de v-er.tiltçao, ~nti!Mr de 4 1-eloc. e s!;;t. de r~lrctJlao;Jk> de 11r 
C«>trola remi'lto e!êtrltc dos esplllh()S rstravlseres: ex'tetl'iOS {atptJS. -dos retrcvlSOH!S 1'!11 cct tio 
v~'oAo conl pi,;a lnC')J'p'Wn:lio). ' 
Deswnb<l.ç_adcr o::'n ar quente 
Detcmliaç:tdur o.!li!tri<':O d!.' v;dro tr~$~in:: 
Dlr~t~<J htdfâ.,d;ta ' 
Esp~llto retmvls!ir lnt&illo rnatlt.~l'll 

· _B;;pe1hOii-' mmtm,;ira t:a pllssllgo!to 
Faróis cmn ~esl!gamento {€t:-;porila(b 3ltt1màtico. 
Gl!Jl~'{4J no p:rta•Melas !)l'rll prtnã>:r l:<iit!*•\'1 
Hudl'lmo;tro dlg:t"f tctru e parei~ t~e:qlstra'qu!tomgt-·agem t<JtJ!l e <:le aetermirw<l•> trnjet<> 
peraerldo pdo W:c!Jlo) ·· 
!h.mlnaçl'h> fiO pcrt;H.Jvas l! porte·m<lln 
Jcoten~nl;a't.tl'l'l(l-a~lça no pal!'ll!l diVISórlc do motfJf 
JSOii!!ntntO t(<U'!O~illtlep $00 o ';<'lpUZ 
U!'!.11nta1& eUtrlto dos Íltdros ®s'pt:rW tom str.te:nil\!p<l "um t<:JqU!I'' para wbi;1tt' e de!!Oda, 
.do$pcsi!]vO MÚ..,!Inr.a~tlmento, ted>ame."lto wtMJát•® dos~ ó&~ ~. $;1~T~ o:! e aliviO 
de pr~ssll.,. e 11vJse sorwro ~ Jô\!lelat Qbe!tas (acJom:~do pelo- Kq·~!.CS entrv Srst!!rrl) 
Ump~d'cr wro rempM:t.ador, Wo;lldor e'.é\Hco do p;!ra-brisa t:I'I!TI Plllhttils ctm estr'utura ó01 • 

. bofr;)Çha -. • -
LUZ óe adverW:r.:!a ~ b~l)cll volume de combw;\ivo;!l 
llil Interna dli WOO J;ll>n tenuxuiza:l::~r · . 
Mo>strndor dig\t$1 .:em f-unt~eo: pM<~: tl!mp11>.-.tv."ol! extema, hm4 e <.aler..;!biu {di3/mijlifar,o} 
P«t!'"lNJ;.cli" prnt~·garrafas MS pa!f\tHs intíloitlre5 datt çcrtu , • 
?{>rt~-OO~IM f'.c> 1\!QM dO rátt!u • q~a~ t;S$t! nllo ê.t~P.oid(l 
ltflguladl>r de 4'll:<1n~id<oç!e <:!<1 lvt áG> pa~ne.! de instrv1oo:n\:01 
Sistema de edYt'tE!'lcU son(«) de Fttré!S JOgaM e r.ha11e na lgn,lo;:.'o . 
Slstllma de ,nJso de !ropP.ç;lic (lrnll<<~dJY l;le re)ll!li'io}: arerta o mcttt1,te ;><~nll!ll'l~çto e::~ 
velcu!o,- atraW:s do r&Mtradcr do MPd!'>metm, utn_a .st::rnana -ah:es do litr!t-a ae temp<:JI)U f. C® 

:,,.-' 



ceMUJdh ~Çay;;;~ 
CERTIDÃO DE JULGAMENTO 

Proeesso n~ 2010.16.0292 JULGADO EM 18/3/2010 

' 

PRESiDENTE DA SESSÃO: Ministro CESAR ASFOR ROCHA 
'·RELATOR: MinistroARI PARGENDLER 

A ·U TU A Ç Ã O .. ' 

PLANO ANUALDE AQUlSIÇÃO DE VEÍCULOS PARA 2010. 

CERTIDÃO 

Certifico que o Conselho da Justiça Fedetal, ao apreciar o processo em 
epigrafe na séssão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: · 

·relator.'' 
"O Conselho, por unanimidade, aprovou o plano nos termos do· voto do 

\k.~\lkLWv 
MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA 

PRESIDENTE 


