
Rio Branco-AC, terça-feira
15 de setembro de 2015.
ANO XXIII Nº 5.482132 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

proposta por Sena
A Secretaria de Precatórios realizou a atualização dos cálculos de liquidação 
com vista ao pagamento do crédito, em razão da decisão proferida nos autos 
do Processo Administrativo nº 0100067-47.2015.8.01.0000, que autorizou a 

Xapuri.
As partes foram intimadas para manifestação sobre a atualização do crédito, 
tendo a requerente manifestado concordância com respectivos cálculos, en-
quanto o requerido permaneceu silente.
Em consulta realizada no site deste Tribunal de Justiça, constatou-se que a 

-
ginou esta requisição de pagamento de precatório, foi extinta e está arquivada 

É o relatório.
Decido.
O procedimento de Precatório almeja a satisfação de crédito decorrente de de-
cisão judicial em desfavor da fazenda Pública. In casu, havendo sido realizado 

por via administrativa, conclui-se que a decisão judicial alcançou.
Nesse contexto, apesar da Presidência deste Tribunal de Justiça não ter sido 

não há razão para o prosseguimento do feito, tendo em vista que foi satisfeita 
a prestação jurisdicional.
Ante o exposto, determino o arquivamento deste precatório com baixa e a sua 

Publique-se.

Rio Branco-Acre, 9 de setembro de 2015.

Desª. Cezarinete Angelim
Presidente

Classe : Precatório nº 0000444-98.2001.8.01.0000
Órgão : Presidência
Relatora : Desª. Cezarinete Angelim

Requerente : Milton Clementino da Silva 
Advogado : Mario Gilson de Paiva Souza

Advogado : Marco Antônio Moraes, OAB/AC nº 4.089
Objeto : Pagamento 

DECISÃO 

-
ção de contra a Fazenda Pública nº 0005002-21.1994.8.01.0013, proposta por 

Os cálculos de liquidação foram atualizados pela Secretaria de Precatórios, 
apontando como devido o montante R$ 263.710,22 (duzentos e sessenta e três 
mil setecentos e dez reais e vinte e dois centavos), até a data de 31/07/2015, 

Intimados a se manifestar sobre os cálculos realizados pela Secretaria de Pre-
catórios, o requerido manifestou concordância com os cálculos de atualização 

sobre os referidos cálculos, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora 

É o Relatório.
Decido.

Secretaria de Precatórios, tendo em vista que não houve impugnação das par-
tes quanto as respectivos cálculos.
Decisão proferida nos autos do processo administrativo nº 0100072-
69.2015.8.01.0000, instaurado para acompanhar o pagamento dos precatórios 

-
ração de valores para o pagamento dos precatórios que ocupam a primeira, 

-

Este requisitório ocupa a primeira posição na lista única de precatórios do Mu-
-

do inserido entre aqueles requisitórios cujo pagamento foi autorizado.
Ante o exposto, nos termos da decisão proferida nos autos do processo admi-
nistrativo nº 0100072-69.2015.8.01.0000, determino à Secretaria de Precató-
rios que adote as providências necessárias à liberação dos recursos necessá-
rios ao pagamento do crédito deste precatório, devendo para tanto: a) realizar 

-

quitação integral do precatório, o feito deverá ser sobrestado, no aguardo do 
pagamento do saldo remanescente pela ordem cronológica.
Publique-se.

Rio Branco-AC, 10 de setembro de 2015

Des.ª Cezarinete Angelim
Presidente

Referência: Processo Administrativo nº 0100828-78.2015.8.01.0000
  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2015

Objeto: Aquisição. Material de Consumo. Permanente. Sala  de Repouso.

Requerente: Gerência de Bens e Materiais
Requerido: Tribunal de Justiça do Estado do Acre

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após a sessão pública relativa ao PE SRP Nº 32/2015, de acordo com a Ata de 
-
-

clarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de MENOR PREÇO POR 
GRUPO, a empresa DENTAL BÉLIA LTDA - EPP, CNPJ Nº 04.043.808/0001-
07, com o valor global de R$ 22.668,00 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta 
e oito reais) para o GRUPO 01.
 Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o Parecer ASJUR nº 
279/2015 e HOMOLOGO a decisão apresentada.

-
PRASNET.

-
der a demanda deste Poder, conforme a conveniência e necessidade, median-

-

Publique-se.
Rio Branco/AC, 14 de setembro de 2015.

Desembargadora Cezarinete Angelim
Presidente

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO
EDITAL Nº 15/2015

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA

DIPES e demais interessados.

O Desembargador Samoel Evangelista, Diretor da Escola do Poder Judiciário 

36 e 37, da Lei Complementar n. 258, de janeiro de 2013, TORNA PÚBLICO 

setembro de 2015, estarão abertas, de acordo com as regras constantes neste 

1. DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O CURSO.
1.1. Curso: Atualização em Direito Previdenciário.
1.2. Facilitador: José dos Santos Pereira – Especialista em Previdência. Ser-
vidor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, desde 1984; Conselheiro 
Titular do Departamento Regional do SENAC – ACRE - 1996 a 2015; Con-
selheiro Titular do Departamento Regional do SESC – ACRE – 1996 a 2015; 
Instrutor do IAPAS e do INSS, na Legislação Previdenciária; Diretor de Previ-
dência do Instituto de Previdência do Estado do Acre, a partir de 26.05.2015 
até a presente data.
1.3. Modalidade: Presencial.
1.4. Carga horária: 20 (vinte) horas-aula.
1.5. Público alvo: Servidores da Diretoria de Gestão de Pessoas – DIPES e 
demais interessados.
1.6. Número de vagas: 40 (quarenta).

1.9. Horário de realização: das 14h às 17h40.
1.10. Local: Escola do Poder Judiciário – ESJUD.
1.11. Ementa do Curso: 
Regime Próprio de Previdência: Conceitos. Segurados. Fundo Previdenciário. 

-

Regime Geral de Previdência Social: Conceito. Segurados do Regime Geral 
de Previdência. Contribuição dos segurados e das empresas. Retenção de 

1.11. Sistema de avaliação do cursista: 

ao longo do curso em termos de conhecimentos, habilidades e experiências 
do aluno com o tema abordado. Será exigida, assiduidade, frequência de no 

em atividades na sala de aula.
2. DAS INSCRIÇÕES 


