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DESPAOI)· "V1s!os, ete. Homologo, para que produza os se-us 1ev1dos' 
efe1 tos, a deslstencla do recurso manif'estada pelo recorrente Geraldo 
Rodrigues Cabral, às fls.63. Em conscquêncin, declaro extinto o proces 
so sem julgamento do recurso. Acordes aa partes, proceda-se ao levantã 
menta em favor do apelado, dos valores depositados, independentemente' 
do trânsito em julgado desta homologação. P.I.. Brasília, 12 . 12.91. ' 
Asa: Des• Llla Duarte -Relatora". 

Nl 25460- DF . Relator: Des. Manoel Coelho. Apelante : Adm1lson Pau 
lo dos Angelos{Adv . Dr. Joaquim AdreUno da Rocha). Apelada : Marlstelã 
do Nasclmento(Adv. Dr. Wilson Raposo Milagres e outro). 

DESPACHO: "J . .Expeça-se como requer. DF', 18,12.91. Ass: Des. Deo
:leciano Que i roga". 

Pautas de Julgamentos 
•• SllSSJo Cl811DÚIA 

De ordem do Excelentissimo Senhor Desembargador .JOSt .-r. COEUIO, 
Presidente da 2• Turma c!vel, t'aço pÚ'olico a todos os interessados e 
aos que virem o presente !DI'I'AL e/ou dele conhecimento tive rem que no 
dia OS(clnco) de :rewereiro do ano em c urso, quarta-t'etra, Õ.s quatorze 
bore., ou em Sessão subseqUente, no 211 andar do Palácio da Justiça, rea 
lizar-se-á a 1• Seaaio Ordinária para julgamento dos seguintes proceS 
aos e daqueles de pautas anteriormente publicadas: -

•• 20676- DF. Relator: Des. Valtênio Cardoso. Revisor: Des. Deocle 
ciano Queiroga. Apelante: AntÔnio Queiroz Monte{Adv. Dr . Ely Barradas 1 

dos Santos). Ape lado: Distrito Federal(Adv. Dr. Fausto Lustoso. Neto). 

•• 22367 -DF. Relator: Des. Natanael Caetano. Revisora: Des. Lila 
Duarte. Apelante : Antonio Gomes Freire(Adv. Dr. Emi Baldini Ribeiro) • 
Ap~lado: Ildomar Ferreira Araújo(Adva. Dr• Maria Cláudia Azevedo de !!_ 
raujo e outra} . 

P 24718 -DF. Relator: Des . Natanael Caetano. Apelante : CondomÍnio 
do bloco D da SQN 313(Advs. Dr. José Antônio Scarpati e outro), Apela -
da : Henrietta Diana Lund(Adv. Dr• Eliane Salete Anesi) . 

•• 2S.SS - DF. Relator: Des. Lécio Resende. Revisor: Des. Manoel Coe 
lho. Apelante : Nelson José Soares da Silva(Adv. Dr. Manoel Firmino de
AraÚjo), Apelado : José Antonio Lobato(Adv. Dr. Antonio Vale Leite). 

Braallia, 30 de janeiro de 1992. 

TEREZINHA N. LEMES DOS SANTOS 
Diretora da Secretaria da TUrmA Clvel 

De ordem do Exeelentissimo Senhor. Desembargador .Jos:t ~ COEUil, 
Presidente da 2• Turma civel, faço pÚbtico a todos os inte ressados e 
aoa que virem o presente EDITAL e/ou cJele conhecimento tiverem que no 

~!:, 0:~-;:·~~:r r:e;:~~i~0 d:"~u:~i ~~~8~aT!'!:~!~!r:• 1:
8 S::J:":t~ 

ordinária para julgamento dos procea8os de Pautas anteriormente publici 
das : -

# -!3a!l1a~ 30 de janeiro de 1992. 

TEREZINHA N, LEMES DOS SANTOS 
Diretora da Secretaria da TUrma c!vel 

\bl. 1: Relatórios dos grupos de 
trabalho de juristas e cientistas 
sociais. 
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Editais e Avisos 

Tribunal Regional Fe eral 

1~ Regiao 

Presidência 

EDITAL OE CONCURSO POOLifO 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL RECION L FEDERAL DA 1• REGU:0 1 
tendo em vista o Ajuste celebrado coM e FUNOAÇ O CARLOS CHAGAS, torna 
pública a abertura de inscriçlle~ para a real! açlo de concurso públi
co, destinado ao provl~nento de c rgos no Quadr de Pessoal do Tribunal 
Regional federal da 11 RegUlo e as SeçOes Jud eUrlls vinculadas , nas 
categorias funcionds de Ucnico Judici,rio, O lchl de Justiça Ava
liador, Bibliotec,rio, Contador, Audllor Jud eUrio, Atendente Judi
ciário, Agente de Segurança JudlcUria, ·T6cn1c de Contabilidade, Ope
rador de Computaoio, Telefonista, M~dlco~ Enre aeiro, Psicólogo, Odon-

~~~~~~: Eg~:~~~f~~t Ar~~~H1~~ :~~~~~~~:~r~~o~, A ~i~1~:t~~0éar~r~~!~!~t: 
Hercenar ia. 

1. OAS OISPOSIÇIIES PRELIMINARES 

1 . O Concurso Público serli realizado sob a responsabilidade da Funda
elo Carlos Chaga•, obedecidas as nor•as do presente Edital. 

2. O Concurso ser6 ;eaUz:edo nas seguintes ,:apitais: BrasiUa, GolA
nla, Cuiab,, Rio Branco, Manaus, Bel~"'' .,alias, Macapá, Boe Vista, 
Belo Horizonte, Porto Velho, Slo Luís, Teresina e Salv•dor. 

3. A escolaridade , o vencimento •ensal e a tua de lnscriçlo das ca
tegorias funcionais slo os estabelecidos no quadro a seguir: 

SEÇOES JUOICIARIAS DA 10 RECUO 

CATEGORIA ESCOLARIOAOE/ VENCIMENTO TAXA DE 
PR~-REQUlSITO lNSCRlÇAO 

CR$ CR$ 

T~CNICO JUDICIARIO Curso superior 1.099.803,98 J2 . SOO,OO 
AREA FIM e• Direito 

TtCNICO JUOICIARIO Curso super Jor 1.099.803,98 ,2 , ,00,00 
AREA MEIO concluído (Llcen 

ciatura Plen•T 
ou HablU taclo 
legal equlv•l•n-
te 

O'IC!AL OE JUSTIÇA Curso superior 1.099.803,98 ,2 . ,00,00 
AVALIADOR e• Direito 

8IBLIOTECARIO Curso superior 9,6.6•1 ,50 32.~0,00 
em Biblioteconomia 

CONTADOR Curso superior 
em Ciênciaa Con-

938.641,50 32.500,00 

t'beh 

AUXILIAR JUDICIÁRIO 2R grau complt!to 688.610,64 22,500,00 
ou Habi 1 i taça o 
legal equi valen-
te 

/\TENDENTE JUDiq:ÁRIO 2R grau compl~to 
ou Habili taçao 
legal equilalen-

688.610,64 22.500,00 

te 

AGENTE • DE SEGURANÇA 20 grau cocr~pleto 688 . 610~64 22.500,00 
JUDICIARIA ou Habilitaçao 

legal equi valen-
te 

TtCNICO DB CONTABI- 20 grau completo 568.749,33 22.500,00 
LIDA. DE com Habili taç.!lo 

em Contabilidade 
ou equivalente 
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Cll.'rEGORIA ESCOLARIDADE/ 
PRÉ-REQUIS!'I'O 

VENCTMJ;t/Til 'I'AXII Pfo' 
lNSCHJÇ;\<l 

--------------------""'·'~{$ cns_. 
OPERADOR DE COMPU
TAÇÃO 

TELEFONISTA 

22 grau completo 
ou Habi 1 i taçâo 
legal equivalen
te 

1" grau completo 

566.741.1,33 22.500,00 

343.627,00 12.0IJ0,00 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 o REGIÃO 

CATEGORIA 

MÉDICO 

ENFERMEIRO 

PSICÓLOGO 

OOONTÓLOGO 

ENGENHEIRO 

ARQUITETO 

ADMINISTRADOR 

ESTATISTICO 

ASSISTENTE SOCIAL 

DESENHISTA 

ART !F' ICE DE HECANICA 

Curso superior 
em Medicina 

Curso superior 
em enfermagem 

curso superior 
em Psicoloqia 

Curso superior 
em Odontolo ia 

Curso superior 
em Engenharia 
Civil 

curso superior 
em Ar ui tetura 

Curso superior 
em Administra
ao 

Curso superior 
em Estatística 

Curso superior 
em Serviço So
cial 

2g grau comple
to com Habili
tação em Dese
nho Ucnico 

41 si!§rie do lg 
grau ou equiva
lente e experi-
ência comprova-

VENCIMENTO TAXA DE 
INSCRIÇ/\0 

CR$ CR$ 

938.641,50 32.500,00 

936.641,50 32.500,00 

938.641,50 32.500,00 

Í' 
938.641,50 3'2.500,00 

938.641,50 :52.500,00 

938.641,50 32.500,00 

938.641,50 32.500,00 

938.641,50 32.500,00 

938.641,50 32.500,00 

568.749,33 22.500,00 

366. 100,25 12. ooo, ao 

__________ _,d,_a_,d.,e'--"-01,__,o!!no,__ __________ ------

ARTÍF'ICE DE CARPIN
TARIA E MARCENARIA 

li- DAS INSCRIÇIIES 

41 sll§rle do 1g 
grau ou equiva
lente e experl
Ancia comprova
da de 01 ano 

1. Período: 11 a 22 de fevereiro de 1992. 

366.700,25 12.000,00 

2.1. As. inscrições para os cargos do Tribunal Regional Federal da 
U Reqillo só serao realizadas em Brasília. 

3. sao cond:içOea de inscriçllo: 
a) aer bra~ileiro ou qozar das prerrogativas dos Decretos nvs 

70.391/72 • 70.436/72: 

b) til!'r a idad~ I'IIÍnima de 18 (dezoito) anos na data de encerramen
to daa inac~içOes; 

c) ii!'Star em dia'.,com as obrigações eleitorais, para os c-andidatos 
de a•boa oa a~xos, e militares, para os de sexo masculino: 

d) posauir a eacol:~idade exigida conforme fixado no quadro no 
itel!ft 3, cap!tul I; 

e) niJo eatar incem tibilizado para nova investidura em carqo 
publico federal,\ nos termos dispostos no artigo 137 da Lei no 
8.112/90: \ 

fl ~=~.~·~!·:~~~ ~l~~Í~~=n~l~i;r!m~~mlc~;~ando-so no pleno di-

gl conhecer e estar de- acordo com as eKigPncias contidas no Edi
tnl. 

4. Os documentos comprobatórios de atendimento aos rE-quisltos acima 
fixt1dos serão exigidos, apenas, dos candidatos habilitados c con
\•ocados para a nomeação. 

4. 1. Para a categoria de Agente de Segurança Judiciária ser,á exi-
2~~~ a Carteira Nacional de llabilitação - Categor1as "C" ou 

5. Não sc-rão aceitos protocolos dos documentos e-xigidos nem fotocó
pias ou xerocópias nilo autenticadas. 

6. Para inscrever-se, o candidato deverá, no pí"rÍoclo das inscrições: 
6.1. f\presentar-se nos locais indicados no item }., C<lpÍtulo ![, 

munido de: 

nl Cédula Oficial de Identidade ou Cédula de JdC'nt.idadE.' Pro
fissional ou Carteira de Trabalho e l'reviclt}ncia Social; 

b) requerimento fornecido no próprio local, totalmt>nte pr('en
chido, incluindo declaraçao assinada e o RE.>cibo de Inncri
ção do candidato; 

c) vale postal preenchido, a ser fornecido no próprio local 
de inscrição. 

6.2. Pagar a importância indicada no item 3, Capítulo I, corres
pondente à opção do cargo, a título de ressarcimento de des
pesas com material e serviços. 

6.3. O pagamento da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou 
cheque do próprio candidato, 

7. Tendo em vista a possibilidade de as provas de todos os cargos se
rem realizadas no mesmo dia e horário, recomenda-se a inscriç.ao 
para apenas um. dos carqos. 

8, Efetivada a inscriç3o, nllo ser!~ aceitos pedidos para alteraçao C.e 
·~ cargo, bem como nl!lo haverá devoluçao de taxa em hipótese alguma.\l 

9. Será ~e.rmitida a inscrição por procuração, mediante entrega do 
respectivo mandato, acompanhado de cópia do documento de identida
de do candidato e apresentaç3o de identidade do procurador. Para 
cada candidato deverá ser apresentada uma procuração, que ficará 
retida. 

10. O candidato ou seu procurador sao responsáveis pelas informações 
prestadas no formulário de inscriçao. 

11. Nao scrao aceitas inscrições por via postal, condicional e/ou ex
temporânea. Verificado, a qualquer teanpo, o recebimento de inscri
ção que nao atenda a todos os requisitos fixados, será ela cance
lada. 

til. DAS PROVAS 

1. O concurso constará, para cada uma das categorias em concurso, de 
prova de Conhecimentos Gerais e prova de conhecimentoe Específi
cos. 

2. Para a categor.i.a de Auxiliar Judiciário, além das provas descritas 
acima, haverá prova de Datiloqrafia. 

3. As provae de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos 
constar!o de questões objetivas e versar!o sobre assuntos dos pro
gramas a serem divulgados por ocasiao da inscriçao. 

4. A prova de Datilografia, para a categoria de Auxiliar Judiciário, 
será realizada em época posterior, de acordo com o disposta no Ca· 
pítulo VI do Edital. 

IV. DA PRBS'fAÇXo DAS PROVAS 

1. /\s provas realizar-se-.!o nas cidades citadas no it('m 2, Capítulo 
I, em datas, locais e horários a serem comunicados oportunamente. 

2. O candidato somente poderá prestar provas na cidadço onde houver 
E.>[('tivado sua inecriç4o. 

3. Nao será adlaitido na sala de prova o candidato que se apresentar 
após o horário estabelecido para as provas. 

4. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver 
munido de Cédula de Identidade ou de Carteira expedida por órgloa 
ou Conselhos de Classe ou de Carteira de Trabalho ~ Previdência 
Social. Como n&o ficará retida, será exigida a apresentaçao do 
original, nao sendt? aceitas cópias, ainda que alltenticadas. 

5. N<'lo haver li segunda chamada ou repetiçao de provas, importando a 
ausência ou retardamento do candidato na sua excluslo do Concurso 
Público, seja qual for o motivo alegado. 

6. N<'lo haverá aplicação de provas fora dos locais preestabelecidos. 

7. Durante a realização das provas não será permitida qualquer espé
cie de consulta, nem uso de máquinas calcula.doras. 
7. 1. O candidato deverá assinalar suas respostas na Falha de Res

postas, com caneta esferoqráfica de tinta azul ou preta: 
7. 2. N!a ser ao computadas questões nlio assinaladas e questões que 

contenham lftais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que 
legível • 
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8. Será ~Kcluido do Concurso o candidato qut>: 

B. 1. For surpreendido, durante a reali znçáo das prov,,,;., r>m comu
nicaçao com outros candidatos, bem como ut i 1 i 7 .• 1n•lo-<;e dt> li
vros, notas ou impressos n.1o pctmi tidos. 

8. 2. O candidato que se ausentar do local da prova sem o acompa
nha mento do fiscal . 

9. O candidato, ao terminar a prova, entreg.'\l'â ao fisc,'\l, juntamente 
com a folha de respostl!ls, o caderno de questões, att"ndC'ndo e-xi
gê-ncias da Fundação Carlos Chagas. 

V. 00 JULGAMENTO DAS PROVAS 

1. 1\s provas serao avaliadas na escala de O (zero) a 100 (cem) pon
tos. 

2. Será considerado habilit.&do o candidato que obtiver not<~ igual 
ou superior a 50 (cinqüenta) em cada uma das provas objetivas. 

Vl. DA PROVA DB DA'l'ILOGRAPIA 

1. A prova de DatilO<Jrafia para a categoria de Aux i lia r Judiciár io 
constará de texto impresso e será realizada de acordC'I com as i ns
truções e os critérios de avaliação prG"estabelecidos C' divulgados 
por ocaeilo da convocaçao para essa prova. 

2. Seria convocados os candidatos habilitados e classificados nas 
provas objetivas em número igual a até sete ve~es as vagas de ca
da cidade de prova. Havendo empate na última colocaçao, todos os 
candidatos nessa condiçlo serAo convocados . 

3. a prova será avaliada na escala de O (zero) a 100 (cem) pontos. 

4. A prova terá caráter exclusivamente eliminatório, nao influindo 
na clasaificaçao do candidato, considerando-se habilitado o que 
nela obtiver nota iqual ou superior a 50 (cinqüenta) . 

VII. DA CLASSIPICAÇID FINAL 

. 1. Para todas as categorias, a nota final será igual à soma das no
tas obtidas nas provas objetivas. 

2 . Os candidatos habilitados aerao classificados por ordem decres
cente da nota final, em listas de classif icaçao para Cllda catc:>go
ria e cidade. 

3. Na hipÓtese de igulllldade de nota final, terá preferência, suces
sivamente, o candidato que: 
3.1. Para as categorias de Técnico Judiciário - árt:oa meio, Aten

dente Judiciário, Agente de Segurança Judiciária e Telefo
nhta: 
- obtiver molar nota na prova de Conhecimentos Gerais; 
- for aervidor público: 
- for saaia idosor 
- tiver maior núJAero de filhos. 

3.2. Para as categorias de Oficial de Justiça Avaliador, Técnico 
Judiciário - área fim, Administrador, Contador, Bibliotecá
rio, ~dico, Enfermeiro, Psicólogo, Odontólogo, Engenheiro, 
Arquiteto, Estatístico, Assistente Social, Técnico em Conta
bilidade, Desenhista, Operador de Computaçao, Artífice de 
~o:-~ni<efl , Artífice de Carpintaria e Marcenaria: 
- obtiver JMior nota na prova- de Conhecimentos Específicos; 
- for servidor público : 
- for o mais idoso; 
- tiver maior número de filhos. 

VIII. DA N0MKAÇAo DOS CAimiDA"'''S APROVADOS 

1. A nomeaçlo dos candidatos, na estrita ordem de c lassificação, 
será condicionada a: 
a) apresentaçlo de todos os documentos relacionados no item 3, cn

pítulo n, alíneas !• _2, 2.• g_, ~~ !. e .9.' 
bl exame de sanidade física e mental que comprovar .; i\ nptidl'lo 

cessária para o exercício de cada categoria functonal, a ser 
realizado por médico oficial ou credenciado pela ,Just 1ça da I' 
e 21 Instincias da 1• RegUo. 

IX. DAS DISPOS1Ç0ES PIIIAIS 

1. O concurso terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de ho
cnolo9açao do resultado da respectiva Categoria Funcional, podendo 
ser prorro9ado, por i9ual período, a critério do Tribunal Reqional 
Federal da 1* Reqiao. 

2. Os candidatos habilitados que realizarem prova em Brasília-DF po
derao ser convocados par« o Quadro do TRF - H Re9 Uo ou das se
ções Judiciárias da 1• ReqiAo - Seccional do Distrito f'eder~i. 

'· Os candldat'os habilltados que realizarem provas nos Estados do 
Pará, Minas Gerais, Maranhllo e Bahia poderão ser convocados para 
e><ercerem suas funções nas Varas Federais, sediadas nas cidades 
de Santarim, Marabá, Uberaba, Uberlàndla, Juiz de rara, Impera
triz e Ilhius, respectivamente. 

il . Ser:lo publicados no Diário da Justiça apenas os resultados dos 
candidatos que lograrem classificação no Concurso. 

5. Nllo será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório 
de classificaçlo no Concurso, valendo para esse fim, a homologa
ção, publicada no Diário da Justiça. 

6. A concretizaçllo de novas convocaçl:Ses para a prestaçlo da prova 
prática e para adrdsslo dos candidatos que obtiverem o m1nillo para 
aprovaçllo estabelecido no item :J, Capítul.o v, fica condicionada ao 
Interesse e convenUncla da Administraçllo do TAF - 11 RegiDo, ob
servado o prazo de validade do Concurso e a rigorosa nota obtida 
nas provas objetivas.· 

7. o candidato habilitado que aceitar nomeação deverá penanecer, por 
um perJodo mJnbo de 2 (dois) anos, a contar da mesma, no TRr - 11 
RegiDo ou na Seçlo Judiciária para a qual foi nomeado , excetuan
do-se as situaçl)es previstas em lei. 

8. Os casos omissos serlo resolvidos pelo Tribunal Regional Federal 
da 11 Regllo, no que tan..cfF ~ reoUzaçllo deste Conc1J1so. 

Brasilia, 30 de janeiro de 1992. 
JU:tZ JOS2 ANSELMO DE FIGUEIREDO SANTIAGO 

Presidente 

1DIAS: 03 e 04/02/92) 

Justiça Federal 

Seção Judiciária do Distrito Federal (1~ Região) 

Juízo Federal da Primeira Vara 

EDITAL DE INTIMAÇAO 
(Com prazo de 30 dias) 

O DOUTOR JOAO BAPTISTA COELHO AGUIAR, MM. 
JUIZ FEDERAL DA li VARA - SECAO JUDICIARIA 1 

DISTRITO' FEDERAL, NO USO DZ SUAS ATRIBU1Ç0ES 
E NA FORM" DA L!l 

FAZ SABER a todoa que o prt~aente Edital vi-

~~~a~u o:e!:t~~n~:c!:i~t:a~~~=~e:o q~~2 (~~ 7:~~~lj:Ír!:vfd:e~:t::~LEJ:; 
NO DUARTE DE OLIVEIRA contra EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL-PORTOBftAS "i 
outros, tendo como beneficiários as seguintes pessoas: José Roberto M. 
Rosa, Celso dos Santos Sodré, Paulo Freire, Paulo Roberto HOnclaro My
ry, Francy Pedone Slavieiro, Andrea Maria Rego Glaa•r, Telma Azevedo ' 
de Sousa, Joio Raimundo Marques, Marisa de Cetro Mendee, Marco Antonic 
S. Carvalho, Marcelo de F. Pinheiro, Neide Pereira Machado, Verõnjca 1 

Maria o. Pereira, Hardênia Maria Sampaio, Alexandre Macedo Sousa, ,rrar1 
cisco Furtado Santos, Maria de Lourdee Medeiroe, Ther•zinha J 8 J Par
reira, Marco Aurélio G. de Sçuza, Olga auy1 Menna Barreto, Ana crhti
na Landim Fialho, Eu9inio Leone Júnior, Hélio Arruda, Ana Maria Albu -
querque Moreira, Júlio Albuquerque Gonzalea, Miguel Mario Bianco Maze
lla, Clodoaldo "Pinto Filho, Genival R. Paula Junior, Mônica Rezende Vi 
dal, 'l'ãnia Ferraz França, Luiz América Santiago Barba••, Nair Ercília 7 

Cardoso, Rogério Pereira Tinoco, Marilene Bruno Xavier, carmem Natâlia 
do Couto 'l'rocado, Antonio Sergio Ribeiro, André Felipe Le88a carreqal 

Luzinete Martim, Sandra Porcel Caatro, Heraldo da Coata Krel;llér, Jaime' 
Barcante curi, Antonio Carlos Zain, Sérgio Roberto Ferrer Palerma, Vâ
nia Pinheiro da Fonseca, Luiz Cláudio Ferraz Amaral, Rose li Brás de 
Araújo, Hermam Huhn Monteiro Junior, Ma~isa Fucei aore9ea, Leda Verne
ck Gorelli, Carla Yvelise Ferreira de Souza, Adrea Raquel Vie9as Miran 
da, Moacir Correia de Oliveira, Ana Elizabeth Chavca Fecury, Lúcia Fer 
reira Duarte, Luiz Manoel de Freitas Alaarante, todoa funcionirioe dÕ 
Empre&a de Por toa do Brasil-PORTOBRAS, para ciência de que, às fls. 
294, o requerente requereu a DESISTDICIA da ação supracitada. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos, inclusive do MINIST~RIO POBLICO ' 
FEDERAL, nos termos do art. 90, da Lei no 4.717/65 1 expediu-se o pre -
sente Edital, que será publicado no Diário por 03 (três) vezee, e afix! 
do no local de costume. Brasília-DF, 28 de janeiro de mil e novecentos 
e noventa e dois (1. 992). Eu, , Luiz Antonio cazado da 
Silva, Supervisor da Seção de Procedimentos Civeis Diversoa, o datilo
grafei e subscrevi . Eu, , La.ura de Fátima Ferreira da 
Cunha, Diretora da Secretaria, o subscrevo. 

(DIAS: 30 e 31/0 1 c 03/02/92 

JOAO BAPTISTA COELHO AGUIAR 
Juiz Federal da U Vara I 

I 
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