0120324056

789*+,-./0

789*+,-2/0

g8+0,9Gh/G789*+,-Gh8Gi85/+28G>/h/+,9

?@A@BCDE@FGHIGJKFAF?@I
LMNOPQRNSGTUGVWGIXYOZYGVWG[T\]

jk.klmnokpGqrGs7p.pjkr

cYMZNQGVWGKY`tMNOG^YuWMbN`WbZNRO
v

B@IB^G_GI`aRWbZWGcMYVdefY

wxyGz{|}~yG

 GGGG
GGGGGG
GGG ¡¡¢
£¤G¥G¦G§¨© ¢§
ªG«¬®¯°±G²³®´µ°G¶·®¯³¸¹º»°G¼G½°¹¯³¾¯¾¿µ°GÀ®G®ÁÂ³®Ã¾GÀ®G»°ÁÄ¹º»¾¿µ°GÂ¾³¾
ÂÄ¬·º»¾¿µ°GÀ®G¾ÅºÃ°ÃGÀ®G·º»º̄¾¿µ°ÆG¹°¯¾ÃGÀ®GÂ®Ã¾³G®G°Ä¯³¾ÃGÁ¾¯Ç³º¾ÃGÀ®Gº¹¯®³®ÃÃ®ÆG®Á
°³¹¾·GÀ®G´³¾¹À®G»º³»Ä·¾¿µ°G·°»¾·ÆGÂ¾³¾G¾¯®¹À®³G¾ÃG¹®»®ÃÃºÀ¾À®ÃGÀ°GÈ³º¬Ä¹¾·GÀ®GÉÄÃ¯º¿¾
À°G¶Ã¯¾À°GÀ°GÊ»³®Ë
GGÌGGÍÎÏÍÐÏÑÍÒÓGÀ¾ÃGÍÐ±ÍÍGÔÃGÒÑ±ÍÍGÕÃG®GÀ¾ÃGÒÖ±ÍÍGÔÃGÒ×±ÍÍGÕÃ
ØGÙÄ¾GÈ³º¬Ä¹¾·GÀ®GÉÄÃ¯º¿¾ÆGÚÏ¹ËG¼GÛº¾GÛ®³À®G¼GÙº°GÜ³¾¹»°GÝÊ½Þ
ßGÝÍààÎÐÞGááÍÑÍáÖâ
ãäGÝÍààÎÐÞG
GG£ÌGG¾GÂ¾³¯º³GÀ®GÍÎÏÍÐÏÑÍÒÓGÔÃGÍÐ±ÍÍÕÃ
G G £ÌG G ®ÁG ÑÍÏÍÐÏÑÍÒÓG ÔÃG ÒÍ±áÍÕÃÆG ¹°G ®¹À®³®¿°±
åååË»°ÁÂ³¾Ã¹®¯Ë´°ÅË¬³
æ<-0ç+<18Gh/G/5/208-G*869<1,h8-333G
èGGé

189*+,-2/0348536+2,1/--83,-*78+9:2782-890,;<1<0,18/-2782-;<1<0,1,8=><90+83,-*

525

0+,12
/25((((6789:;<=>8?;@(AB(C>(;DEF:E(C>(GAHI
345647(794*4
-.(/01234
JK(JLMKNOL(<(KF(C>FP>F;F(C>QE??>9:>F(QER(;(>S>Q7TUE(CE(P?>F>9:>( \h>R>9:E(C>(J>FP>F;X(gigiIAigIiAA(L7:?EF([>?f8TEF(b>FFE;(k7?{C8Q;
VE9:?;:E(F>?UE(PE?(QE9:;(C;(F>D789:>(CE:;TUE(E?T;R>9:W?8;X
((((((¡
L?DUEX(AY(Z([\V]\MK]^K(_`a^V^bKc(J\([KdJ\(
\h>R>9:E(C>(J>FP>F;X(gigiIAigIiAA(L7:?EF([>?f8TEF(b>FFE;(k7?{C8Q;
b?Ee>:E(K:8f8C;C>X(GAgI(Z(_Ka`M\aNOL(JK([\V]\MK]^K(_`a^VbKc( GAIg(Z(oE?:;h>Q8R>9:E(CE(VE9:?Eh>([EQ8;h([`K[
J\([KdJ\(
\h>R>9:E(C>(J>FP>F;X(gigiIAigIiAA(L7:?EF([>?f8TEF(b>FFE;(k7?{C8Q;
\h>R>9:E(C>(C>FP>F;X(gigiIAigIiAA(Z(L`M]L[([\]j^NL[(M\]V\^]L( ¢(£((((¤¥(¦(§¥¨
b\[[LK(k`]lJ^VK(
\h>R>9:E(C>(J>FP>F;X(gigiIAigIiAA(L7:?EF([>?f8TEF(b>FFE;(k7?{C8Q;
mKb`]^(Z(KV@(HB(C>(e79nE(C>(GAHI@(;FF89;R(o]KaV^[VL(`p^]KVq( GAIt(Z(oE?:;h>Q8R>9:E(CE(VE9:?Eh>([EQ8;h(^wJbpo
_KVrKJL(J\(jK[VLaV\cL[@(P>h;(b?>=>8:7?;(_798Q8P;h(C>(m;P7?8(Z( \h>R>9:E(C>(J>FP>F;X(gigiIAigIiAA(L7:?EF([>?f8TEF(b>FFE;(k7?{C8Q;(
KV(>(KaJ]\^K(Vi_i(J\(Kc_\^JK(Z(_\@(Vabk(9s(gHituAiAgBvAAAH<Gg( oE9:>(C>(]>Q7?FEX(AAiHAH(Z(ob_(Z(AAiHHu(Z(o79CE([`K[i(
P>h;(VLaM]KMKJK
JK(j^w©aV^KX(L(QE9:?;:E(:>?W(f8Dz9Q8;(C>(AG(J\(KwL[ML(K(AG(J\(
L`M`p]L(J\(GAHIi
m;P7?8vKV@(AG(C>(KDEF:E(C>(GAHI@(;FF89;(P>h;(VE9:?;:;9:>(o]KaV^[VL(
b]\o\^M`]K(_`a^V^bKc(J\(mKb`]^
`p^]KVq(_KVrKJL(J\(jK[VLaV\cL[@(>(P>h;(VE9:?;:;C;(`\cMLa(
wKp^a\M\(JL(b]\o\^ML(
o\]]\^]K(JK([^cjK
\mM]KML(JL(VLaM]KML(AgtvGAHI
b]LV\[[L(asi(AtgvGAHB
ª«¬®-¯°(±²(³®´ª¬µ¯
b]\wOL(b]\[\aV^Kc(as(AGGvGAHB
j^[L(J\(c^V^MKNOL
JL(Lpk\MLX(VE9F:8:78(Exe>:E(CE(P?>F>9:>(QE9:?;:E@(P;?;(;y78F8TUE(C>( Kb?
(9is(AAAHGGH<tgiGAHIiBiAHiAAAAi(b?>DUE(\h>:?¶98QE(9s(
c;9Qn>F@(P;?;(;:>9C>?(;(C>R;9C;(C;([>Q?>:;?8;(_798Q8P;h(C>(V8C;C;< HuEvGQA>HFIFEi(M(8[\^
9E?(b?>TE(PE?(w?7PEi(Lxe>:EX(oE?R;TUE(C>(?>D8F:?E(C>(
98;@(M?;x;hnE(>(p>R(\F:;?([EQ8;h@(P;?;(y7>(PEFF;REF(F7P?8?(;F(9>Q>FF8< P?>TEF(f8F;P9ECXE(_>
?>F;(C>(QER798Q;TUE(P;?;(P7xh8Q;<
C;C>F(CEF(b?ED?;R;F(FEQ8;8F@(x>R(QER(EF(?>=>?>9Q8;CEF(;E(V>9:?E(C>( TUE(C>(;f8FEF(C(|>((Qh8EQ98:;:?T;U:;ET@(U9EE(C:;>F(>(CRP
:?8;F(C>(89:>?>F<
]>=>?>9Q8;(C>(KFF8F:z9Q8;([EQ8;h<V]K[@(F>9CE(EF(D?7PEF(C>([>?f8TEF( F>@(>R(eE?9;h(C>(D?;9C>(Q8?Q7h;TUE>(h(EPQ>;Fh@;(P?(;>?(;E(7;::?>;9FC(R;
F8C;C>F(
C>(VE9f8fz9Q8;(>(oE?:;h>Q8R>9:E(C>(j{9Q7hEF<[Voj(QER(;(=;8S;(>:W?8;( (·¸(¹º¥(¹¹»((¼>?(;F((9>Q¹>F¥
C>(A(|(A}(C>(u(|(Hu@(8CEFEF(>(R7hn>?>F@(9E(R798Q{P8E(C>(m;P7?8(@(y7>( ((½(£(·¥((¾º¿¹((À (Á¹((((((
89:>D?E7(E(\C8:;h(C>(c8Q8:;TUE(REC;h8C;C>(b?>DUE(b?>F>9Q8;h(P;?;(]>< (¹¥Â((¹(( (¥(¥¸((((ÃÃÃ
D8F:?E(C>(b?>TEF(9si(AGGvGAHB@(P?EPEF:;(C;(VLaM]KMKJK(>(C>R;8F( QERP?;F9>:iDEfix?@(9E(C8;(GA(C>(;DEF:E(C>(GAHI@(|F(HAngAR89(nE?W?8E(
CEQ7R>9:EF(QE9F:;9:>F(CE(b?EQ>FFE(9si(AtgvGAHBi
¨(Ä¡ÅÂ(ÆÆ(Ç¼(È( ((¹¹(
JL(jKcL](JL(VLaM]KML(\(JL[(]\V`][L[(L]NK_\aM~]^L[X( PE(?(¦
8E(CEF(:>h>=E9>F(}BÉ(ggAG<AgYtvAgYu(E7(><R;8hX(QPhÊ:e;Qie7Fix?i
L(f;hE?(:E:;h(CE(P?>F>9:>(QE9:?;:E((C>(](uiHHg@AA(F>:>(R8h(Q>9:E(>( ]8E(R>
p?;9QEZKV@(t(C>(;DEF:E(C>(GAHIi
(((((((
K(C>FP>F;(C>QE??>9:>(C>F:>(QE9:?;:E(QE??>?W(|(QE9:;(CE(P?ED?;R;(C>(
M?;x;hnEGAHB(<(_;97:>9TUE(C;([>Q?>:W?8;(_798Q8P;h(C>(V8C;C;98;(M?;< ¾¥ (Ë(Ì((¸
b?>DE>8?E(MkKV
x;hnE(>(p>R(\F:;?([EQ8;h
\h>R>9:E(C>(J>FP>F;X(gigiIAigIiAA<(L7:?EF([>?f8TEF(b>FFE;(k7?{C8Q;
HAIG(Z(_;97:>9TUE(CE(VE9F>hnE(M7:>h;?
±¬Í²«´Î´
\h>R>9:E(C>(J>FP>F;X(gigiIAigIiAA(L7:?EF([>?f8TEF(b>FFE;(k7?{C8Q;
K[[LV^KNOL(JL[(_`a^Vlb^L[(JL(KV]\
GAIA(Z([>?f8TEF(C;(b?E:>TUE([EQ8;h(pWF8Q;
\h>R>9:E(C>(J>FP>F;X(gigiIAigIiAA(L7:?EF([>?f8TEF(b>FFE;(k7?{C8Q;
bL]MK]^K(as(AABGAHI
((((((¡
b]\[^J\aM\(JK(K[[LV^KNOL(JL[(_`a^Vlb^L[(JL(KV]\(<(
\h>R>9:E(C>(J>FP>F;X(gigiIAigIiAA(L7:?EF([>?f8TEF(b>FFE;(k7?{C8Q; K(
K_KV@(aL(`[L(J\([`K[(KM]^p`^NÏ\[(c\wK^[i
GAIg(Z(oE?:;h>Q8R>9:E(CE(VE9:?Eh>([EQ8;h([`K[
J\]KaJL(E(89Q8FE(j^(CE(;?:i(Ys(CE(\F:;:7:E(C;(KFFEQ8;TUE(CEF(
\h>R>9:E(C>(J>FP>F;X(gigiIAigIiAA(L7:?EF([>?f8TEF(b>FFE;(k7?{C8Q; VLa[^
_798Q{P8EF(CE(KQ?>(Z(K_KVÐ(
¢(£((((¤¥(¦(§¥¨
ÒÀ¾ËÒ((È¹( ((¥(¹(¸(<
\h>R>9:E(C>(J>FP>F;X(gigiIAigIiAA(L7:?EF([>?f8TEF(b>FFE;(k7?{C8Q; ÑË¡½
È¹((¨( (¼(¥(¹ ((Ó¥¸(
GAIt(Z(oE?:;h>Q8R>9:E(CE(VE9:?Eh>([EQ8;h(^wJbpo
CR898F:?;:8fE(C;(KFFEQ8;TUE(CEF(_798Q{P8EF(CE(KQ?>(Z(K_KVi
\h>R>9:E(C>(J>FP>F;X(gigiIAigIiAA(L7:?EF([>?f8TEF(b>FFE;(k7?{C8Q;( ;]\[Lc
j\X
oE9:>(C>(]>Q7?FEX(AAiHAH(Z(ob_(Z(AAiHHu(Z(o79CE([`K[i(
:i(Hsi(VE9F:8:78?(>(aER>;?(E(w?7PE(C>(M?;x;hnE(MQ98QEZ(wMM@(Exe>:8fE(
JK(j^w©aV^KX(L(QE9:?;:E(:>?W(f8Dz9Q8;(C>(AG(J\(KwL[ML(K(AG(J\( K?
((¹ ((È¹(((Ô((Ñ(¹(
L`M`p]L(J\(GAHIi
F:;(KFFEQ8;TUEi
m;P7?8vKV@(AG(C>(KDEF:E(C>(GAHI@(;FF89;(P>h;(VE9:?;:;9:>(o]KaV^[VL( >K?
Gsi(L(wMM(F>?W(QERPEF:E(PE?(F>?f8CE?>F(CE(KFFEQ8;CE(_798Q{P8E(
`p^]KVq(_KVrKJL(J\(jK[VLaV\cL[@(>(P>h;(VE9:?;:;C;(VK[[^L( ¾:i((¦
¹((((º(¹ ((È¹(¹<
J\(Lc^j\^]K(pK]]L[
:;C;F@(F>9CE(>h>FX(
½(((((¾(Ì((Á¥((¥¹̈(º¹(Õ(Æ¢¢Ö£×Ø
b]\o\^M`]K(_`a^V^bKc(J\(mKb`]^
½½((ÅÈ¹(º( (¥(ÌÙ(¥¹̈(º¹(Õ(
wKp^a\M\(JL(b]\o\^ML(
uAt}g}<HÐ
^^^(Z((p?79;(c8R;(C;(]EQn;(_E7?;@(R;:?{Q7h;(=79Q8E9;h(9s(uAuBuA<GÐ
\mM]KML(JL(VLaM]KML(AgYvGAHI
b;?WD?;=E(d98QEi(KF(;:8f8C;C>F(CEF(R>Rx?EF(CE(w?7PE(C>(M?;x;hnE(9UE(
b]LV\[[L(asi(AtgvGAHB
F>?UE(?>R79>?;C;F@(QE9F:8:789CE<F>(C>(F>?f8TE(C>(89:>?>FF>(>R(=;fE?(CEF(
b]\wOL(b]\[\aV^Kc(as(AGGvGAHB
98Q{P8EF(;Q?>;9EF(>(;E(;P?8RE?;R>9:E(C>F:;(^9F:8:78TUE(?>h>f;9:>i
JL(Lpk\MLX(VE9F:8:78(Exe>:E(CE(P?>F>9:>(QE9:?;:E@(P;?;(;y78F8TUE(C>( R7
(×Ú((Ñ¥(((¥ (((((×(Û((
c;9Qn>F@(P;?;(;:>9C>?(;(C>R;9C;(C;([>Q?>:;?8;(_798Q8P;h(C>(V8C;C;< P?E??EDWf>h(PE?(8D7;h(P>?{ECE@(P;?;(QE9Qh78?(EF(:?;x;hnEF(>(;F(P?EPEF:;F(
98;@(M?;x;hnE(>(p>R(\F:;?([EQ8;h@(P;?;(y7>(PEFF;REF(F7P?8?(;F(9>Q>FF8< C>(>9Q;R89n;R>9:EF(P;?;(>F:;(b?>F8Cz9Q8;i
C;C>F(CEF(b?ED?;R;F(FEQ8;8F@(x>R(QER(EF(?>=>?>9Q8;CEF(;E(V>9:?E(C>( ¤º(È¹(((Å··((¸Ù((º¹((Ü¢Ù(Ý(ÜÞÙ(
]>=>?>9Q8;(C>(KFF8F:z9Q8;([EQ8;h<V]K[@(F>9CE(EF(D?7PEF(C>([>?f8TEF( ¹¥(((( ¹((((Ô((¥((<
C>(VE9f8fz9Q8;(>(oE?:;h>Q8R>9:E(C>(j{9Q7hEF<[Voj(QER(;(=;8S;(>:W?8;( ?;F(9ER>;C;F(9E(K?:i(Gs(C>F:;(bE?:;?8;i
C>(A(|(A}(C>(u(|(Hu@(8CEFEF(>(R7hn>?>F@(9E(R798Q{P8E(C>(m;P7?8(@(y7>( (K?:i(Yß(L(w?7PE(C>(M?;x;hnE(MQ98QE(PEC>?W(:>?(F7;(QERPEF8TUE(898Q8;h(
89:>D?E7(E(\C8:;h(C>(c8Q8:;TUE(REC;h8C;C>(b?>DUE(b?>F>9Q8;h(P;?;(]>< ;RPh8;C;(>(QE9:;?W(QER(E(;7S{h8E(C>(>FP>Q8;h8F:;F(C>(à?DUEF@(>9:8C;C>F(
D8F:?E(C>(b?>TEF(9si(AGGvGAHB@(P?EPEF:;(C;(VLaM]KMKJK(>(C>R;8F( È¸¹((((¹ (¹¥((¥((( (¹<
CEQ7R>9:EF(QE9F:;9:>F(CE(b?EQ>FFE(9si(AtgvGAHBi
(¹(((¹¥¿¹(¹¥(( ((¸£(
JL(jKcL](JL(VLaM]KML(\(JL[(]\V`][L[(L]NK_\aM~]^L[X( QER(?>Q7?FEF(9>Q>FFW?8EF(|(QE9F>Q7TUE(C>(F>7F(Exe>:8fEF@(PEC>9CE@(
L(f;hE?(:E:;h(CE(P?>F>9:>(QE9:?;:E((C>(](GHigHA@AA(f89:>(7R(R8h(:?>< y7;9CE(e7hD;?(P>?:89>9:>@(?>y78F8:;?(;(P;?:8Q8P;TUE(C>(F>?f8CE?>F(y7>(
(((((((((
PEFF;R(8D7;hR>9:>(QEh;xE?;?(QER(EF(:?;x;hnEFi
K(C>FP>F;(C>QE??>9:>(C>F:>(QE9:?;:E(QE??>?W(|(QE9:;(CE(P?ED?;R;(C>( K?:i(ts(\F:;(bE?:;?8;(>9:?;(>R(f8DE?(9;(C;:;(C>(F7;(P7xh8Q;TUEi
M?;x;hnEGAHB(<(_;97:>9TUE(C;([>Q?>:W?8;(_798Q8P;h(C>(V8C;C;98;(M?;< ]>D8F:?><F>@
x;hnE(>(p>R(\F:;?([EQ8;h
b7xh8y7><F>@
\h>R>9:E(C>(J>FP>F;X(gigiIAigIiAA<(L7:?EF([>?f8TEF(b>FFE;(k7?{C8Q; V7RP?;<F>i
HAIG(Z(_;97:>9TUE(CE(VE9F>hnE(M7:>h;?
\h>R>9:E(C>(J>FP>F;X(gigiIAigIiAA(L7:?EF([>?f8TEF(b>FFE;(k7?{C8Q; Ì((¡¹(Ë(Ì ((¡
b?>F8C>9:>(C;(K_KV
GAIA(Z([>?f8TEF(C;(b?E:>TUE([EQ8;h(pWF8Q;

10

Rio Branco, AC, QUINTA-FEIRA, 8 de agosto de 2019 - Página

20

www.pagina20.net

Geral

Lei Maria da Penha completa 13 anos e
TJAC reforça ações de proteção à mulher
Fotos: Agência TJAC

Cada mulher que foi vítima dos diferentes tipos de
agressão (física, sexual, psicológica, patrimonial e moral) passou a ter uma nova
perspectiva de justiça desde
a Lei Maria da Penha, que
nesta quarta-feira, dia 7,
completou 13 anos que foi
sancionada. O deferimento
de medidas protetivas e a
condenação dos agressores é
a resposta para o fim de muitos ciclos de violência.
No Acre, os números traduzem a realidade vivida
pelas mulheres. Apenas em
Rio Branco, existem mais
de três mil processos em
trâmite na Vara de Proteção
à Mulher. São 3.062 pedidos
de ajuda feitos por famílias
ao Poder Judiciário.
Desse montante de vítimas,
que já estavam sob medida
protetiva deferida pela Justiça,
ainda houve 101 procedimentos relacionados ao Botão da
Vida em 2019. O aplicativo
aciona a Patrulha Maria da Penha, sendo ele uma das ferramentas para prevenção ao crime de feminicídio.
Na capital acreana, a equipe multidisciplinar da Vara
de Proteção à Mulher realizou 545 atendimentos neste
ano, feitos pelos psicólogos
e assistentes sociais. Outros
255 atendimentos trataram de
renúncias das ações penais,
dado estatístico que comprova
que é proporcionalmente menor o número de mulheres que
desistem de prosseguir com as
denúncias registradas.



Há seis anos foi instituída resolução a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres no Poder Judiciário

A outra unidade judiciária especializada na pauta da
Lei Maria da Penha é Vara de
Proteção à Mulher de Cruzeiro
do Sul. Os dados apontam que
houve 321 processos julgados
este ano, contudo ainda estão
em trâmite 976 processos.
Vale ressaltar que a condenação por violência doméstica impede a nomeação
do agressor em cargos de
comissão na gestão estadual.
Na última semana, o governador Gladson Cameli assinou a Lei n° 3.497 de 2 de
agosto de 2019. A vedação
estende-se a administração
pública direta e indireta e a
todos os poderes do Estado.

NOVOS ESFORÇOS
A atenção a essa demanda gerou a mobilização da
Assessoria Jurídica Virtual,
que analisou parte do acervo
da Vara de Proteção à Mulher de Cruzeiro do Sul. A
atividade priorizou todos os
processos que estavam com
a prescrição próxima. Em 12
dias úteis, 107 sentenças foram finalizadas.
Outro esforço do Tribunal
de Justiça do Estado do Acre
(TJAC) foi a virtualização
dos inquéritos policiais dos
casos de violência doméstica. Havia seis mil inquéritos
para serem digitalizados, ou
seja, transformar os papéis

em documentos cadastrados
no sistema de automação.
Para essa tarefa foi mobilizada uma força-tarefa, com a
participação da Delegacia Especializada de Atendimento à
Mulher (DEAM), Instituto de
Assistência e Inclusão Social,
Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Civil.
ALÉM DA CONDENAÇÃO
Há seis anos foi instituída
resolução a Política Judiciária
Nacional de Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres
no Poder Judiciário. A medida
estabeleceu o programa Justiça pela Paz em Casa, que se
consolidou por meio da im-

plantação das Coordenadorias
Estaduais da Mulher em Situação de Violência Doméstica
e Familiar, que no Acre é liderado pela desembargadora Eva
Evangelista.
Assim, a postura do TJAC
passou a conter um preparo
administrativo mais eficiente em relação a uma atuação
preventiva, indo além da tarefa de receber e julgar os
episódios de violência contra
a mulher. Exemplo disso é
o processo de interiorização
das atividades da Rede de
Proteção à Mulher, que no
primeiro semestre desenvolveu ações em Bujari, Senador Guiomard, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia, Jordão
e Assis Brasil.
Mensalmente ocorre o gruSR UHÀH[LYR FRP KRPHQV $
equipe multidisciplinar realiza
a intervenção com os responsáveis pelas agressões para
apresentar
esclarecimentos
jurídicos e debater as atitudes
inadequadas nas relações doPpVWLFDV D ¿P GH UHGX]LU RV
casos de reincidência. Para as
vítimas, as reuniões acontecem
semanalmente.
3RU ¿P HQWUH RV SUy[LPRV
dias 19 a 23 ocorrerá a 14ª da
Semana Justiça pela Paz em
Casa. A ação ocorre simultaneamente em todos os tribunais
estaduais do país. Nesse período será realizado mutirão de
audiências e ações educativas,
ampliando a efetividade da Lei
Maria da Penha, reforçando
ainda mais o trabalho.
Agência TJAC



7ULEXQDOGH-XVWLoD±&RPLVVmR3HUPDQHQWHGH/LFLWDomR

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SEI n.º 0001221-53.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico nº 17/2019. Tipo:
Menor Preço por Grupo. Objeto: Formação de registro de preços visando à
contratação de empresa de comunicação para publicação de avisos de licitação, notas
de pesar e outras matérias de interesse, em jornal de grande circulação local, para
atender as necessidades deste Tribunal, conforme especificações e quantidades
discriminadas no Anexo I - Termo de Referência do Edital. Local e data da
realização do certame: A licitação será realizada em ambiente virtual do site
www.comprasnet.gov.br, no dia 20 de agosto de 2019, às 10h30min (horário de
Brasília). UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio dos
telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.
Rio Branco–AC, 5 de agosto de 2019.

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Pregoeiro TJAC

Há seis anos foi instituída resolução a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra
as Mulheres no Poder Judiciário
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Rio Branco-AC, quarta-feira
7 de agosto de 2019.
ANO XXVl Nº 6.408

ca ou jurídica prestadora de serviços para fornecimento de refeições prontas,
tipo marmitex e kit lanche para as Comarcas de Brasiléia, Capixaba, Sena
0DGXUHLUDH0DQRHO8UEDQRFRQIRUPHHVSHFL¿FDo}HVHTXDQWLGDGHVGLVFULPLnadas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Após as sessões públicas relativas ao Pregão Presencial SRP nº 04/2019, de
acordo com as Atas de sessões (Sei’s 0629727, 0629814, 0629867 e 0629920
), o Pregoeiro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre declarou vencedoras
do certame licitatório, pelo critério de menor preços as pessoas físicas Geane
Martins de Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 784.459.142-00, com valor global
de R$ 12.528,00 (Doze mil quinhentos e vinte e oito reais) para o Grupo 4 (item
8 - refeiçõe prontas tipo marmitex); Lucineide Aparecida Oliveira Azevedo, inscrita no CPF sob o nº 699.730.162-20, com valor global de R$ 23.850,00 (Vinte
e três mil oitocentos e cinquenta reais) para o Grupo 1; Antonia Genissara Cavalcante Arante, inscrita no CPF sob o nº 742.055.442-00, com valor global de
R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais) para o Grupo 2; e a empresa
Restaurante Paladar Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 29.479.777/0001-62,
com valor global de R$ 30.710,00 (Trinta mil setecentos e dez reais) para o
Grupo 3.
Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolhe-se o Parecer ASJUR
e HOMOLOGA-SE a decisão apresentada.
Publique-se e cumpra-se com as cautelas merecidas.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente em exercício, em 02/08/2019, às 17:49, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
Processo Administrativo nº:0001221-53.2019.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Diretoria de Logística
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Contratação de empresa de comunicação visando a publicação de
avisos de licitação, notas de pesar e outras matérias, em jornal de grande
circulação local, para atender as necessidades deste Tribunal
DECISÃO
Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório,
QDPRGDOLGDGH3UHJmR(OHWU{QLFRFRPD¿QDOLGDGHGHUHJLVWUDUSUHoRVYLVDQGR
à contratação de empresa de comunicação com vistas na publicação de avisos
de licitação, notas de pesar e outras matérias, em jornal de grande circulação
local, para atender as necessidades deste Tribunal.
Nesse sentido, foi juntado o mapa de preços (doc. 0635305) e a minuta de ediWDO GRF TXHWUD]DMXVWL¿FDWLYDGDDTXLVLomRQR7HUPRGH5HIHUrQFLD
(doc. 0635032).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer
ASJUR (doc. 0612035).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas,
PDQLIHVWDQGRVHSHODGHÀDJUDomRGRFHUWDPH GRF 
Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da aquisição,
AUTORIZA-SE a abertura do certame.
3RUVHWUDWDUGHPHURUHJLVWURGHSUHoRV¿FDGLVSHQVDGDLQIRUPDomRGHGLVSRnibilidade orçamentária, assim como a declaração de adequação de que trata
o Art. 16, da Lei Complementar n. 101/2000.
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.
Publique-se, dando-se ciência a quem de direito.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente em exercício, em 02/08/2019, às 17:43, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SEI n.º 0001221-53.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico nº 17/2019.
Tipo: Menor Preço por Grupo. Objeto: Formação de registro de preços visando à contratação de empresa de comunicação para publicação de avisos de
licitação, notas de pesar e outras matérias de interesse, em jornal de grande
circulação local, para atender as necessidades deste Tribunal, conforme esSHFL¿FDo}HV H TXDQWLGDGHV GLVFULPLQDGDV QR$QH[R , 7HUPR GH 5HIHUrQFLD
do Edital. Local e data da realização do certame: A licitação será realizada em
ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 20 de agosto de 2019,
às 10h30min (horário de Brasília). UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá
ser esclarecida por meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@
tjac.jus.br.

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Processo Administrativo nº:0004795-84.2019.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:DIPES
Relator:Diretor de Gestão de Pessoas
Requerente:Ana Paula Lucena da Silva Meireles
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Objeto:
Decisão
I - RELATÓRIO
Cuida-se de requerimento administrativo formulado pela servidora Ana Paula
Lucena da Silva Meireles, visando a concessão de licença-prêmio.
Instada, a Gerência de Cadastro e Remuneração desta Diretoria informou que
a requerente, foi nomeada, em caráter efetivo, para o cargo de Técnico Judiciário, código EJ02-NM, classe “A”, nível 1, do quadro de pessoal permanenWHGHDWLYLGDGHVWpFQLFDVGR3RGHU-XGLFLiULRFRQIRUPH3RUWDULDQ
datada de 05/05/2014, tendo tomado posse em 03/06/2014. Através do Ato
nº 002/2016, datado de 06/06/2016, a servidora obteve progressão funcional
para a classe “A”, nível 02. Atualmente a servidora ocupa o cargo de Analista
Judiciário, classe “A”, nível 4, estando lotada na 3ª Vara Cível.
A servidora conta com 1.841 dias, ou seja, 05 anos e 16 dias de tempo de
contribuição neste Poder Judiciário, no período de 03/06/2014 a 17/06/2019.
'XUDQWHHVVHODSVRWHPSRUDODVLJQDWiULDQmRUHJLVWURXIDOWDMXVWL¿FDGDQmRLQcorreu nas sanções previstas no art. 134 da LC 39/93, bem como não registrou
o deferimento e usufruto de licença-prêmio.
Breve relatório. Passo a decidir.
II - DO DIREITO À PERCEPÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO
,QLFLDOPHQWH YHUL¿FDVH TXH D OLFHQoDSUrPLR HQFRQWUD DPSDUR QD /HL &RPSOHPHQWDU (VWDGXDO Q  HVSHFL¿FDPHQWH HP VHX DUWLJR  FXMR WHRU
transcreve-se:
Art. 132. Após cada cinco anos de efetivo exercício o servidor fará jus a 03
(três) meses de licença, a título de prêmio, com remuneração do cargo efetivo,
observado o disposto no art. 133, deste Estatuto.
§ 1º O período aquisitivo de direito será contado a partir da data de admissão
em qualquer órgão da Administração Pública Estadual.
§ 2º A requerimento do servidor e observadas as necessidades de serviço, a
licença poderá ser concedida integralmente, de uma só vez, ou em duas ou
três parcelas.
§ 3º A licença-prêmio será contada em dobro para efeito de aposentadoria,
caso o servidor não a goze.
§ 4º Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor
TXHYLHUDIDOHFHUVHUmRFRQYHUWLGRVHPSHF~QLDHPIDYRUGRVVHXVEHQH¿FLários da pensão.
§ 4º Dos períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor
que vier a falecer, apenas um período será convertido em pecúnia, em favor
GRVVHXVEHQH¿FLiULRVGDSHQVmR
Logo, o direito à licença-prêmio é um direito assegurado ao servidor público,
que fora instituído no ordenamento jurídico pela Lei Federal nº 1.711/52, e
mantido pela Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que institui o
Regime Jurídicos dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e
das Fundações Públicas Federais. No âmbito do Poder Judiciário do Estado
do Acre, esta possui esteio nos artigos 132 e seguintes da Lei Complementar
Estadual nº 39/93, conforme já supracitado.

Rio Branco–AC, 5 de agosto de 2019.

'D H[HJHVH GR DUWLJR VXSUDFLWDGR YHUL¿FDVH TXH D HVVrQFLD GD OLFHQoD HP
tela é uma espécie de afastamento remunerado das funções públicas, é destinada a estimular e promover a adoção de determinado comportamento desejado pelo Poder Público, qual seja, a assiduidade dos servidores e será adquirida
por todos aqueles servidores estaduais que demonstrarem o cumprimento de
um período de cinco anos de efetivo exercício prestado ao Estado e, ainda,
que revelarem assiduidade durante o quinquênio, no desempenho das funções que estão na sua esfera de competência, levando em consideração que
a licença-prêmio é devida tão somente aos servidores efetivos, ou efetivos que
H[HUoDPFDUJRHPFRPLVVmRRXIXQomRGHFRQ¿DQoD

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Pregoeiro TJAC

III - DOS FATOS IMPEDITIVOS À CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO PREVISTOS NO ARTIGO 134 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/93

