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ANO XXVl Nº 6.414124 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
zo de 5 (cinco) dias, comprove o cumprimento dos requisitos necessários à 

incineração de documentos em Serventia Extrajudicial, conforme previsão do 

art. 620, do Provimento COGER n. 10/2016 e Provimento CNJ n. 50/2015.

ao juízo omisso.

feito, autue-se procedimento próprio a ser inaugurado com este despacho, no 

6. Cópia do presente servirá como

7. Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco, 13 de agosto de 2019. 

Corregedor-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0006253-39.2019.8.01.0000

Local: Rio Branco

Assunto: Divergência em cobrança de emolumentos.

Despacho nº 14568 / 2019 - Tribunal de Justiça do Acre/COGER/GACOG

1.Trata-se de procedimento administrativo inaugurado com o Ofício 41/2019 

(id 0637082), mediante o qual a Interina do 2º Tabelionato de Notas e 2º Ofício 

de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Rio Branco apresenta 

manifestação acerca da reclamação proposta pelo Sr. Everton Nascimento 

Rodrigues Andrade versado sobre cobrança de emolumentos.

2. Da análise do expediente denota-se que a reclamação referente a presente 

manifestação constitui objeto dos autos nº 0005445-34.2019.8.01.0000, para 

o qual determino que seja juntada cópia desta manifestação para apreciação 

3. Após, não havendo qualquer providência a ser adotada nestes autos, deter-

mino o seu arquivamento com as baixas eletrônicas devidas.

4. Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco, 13 de agosto de 2019.

Corregedor-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0006067-16.2019.8.01.0000

Local: Rio Branco

Requerente: Cleber Correa

1. Trata-se de expediente, mediante o qual o Titular do Ofício de Registro Civil 

das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Comarca de Cruzeiro do Sul, 

Cleber Correa, submete a apreciação desta Corregedoria o pedido de isenção 

interessados possuem bens.

3. Da leitura do reportado expediente, denota-se que, em se tratando de as-

sunto afeto a emolumentos, a demanda deve ser apreciada, a priori, pelo Juiz 

Corregedor permanente das Serventias Extrajudiciais da Comarca de Cru-

zeiro do Sul, conforme previsão do art. 185, §1º, do Provimento COGER n. 

4. Neste sentido, reputando ser desarrazoado esvaziar as funções da autori-

dade competente, sob pena de supressão de instância, conquanto compete 

recurso, declino a competência para deliberar sobre o assunto ao (a) Juiz (a) 

Corregedor(a) Permanente dos Serviços Notariais e de Registro da Comarca 

de Cruzeiro do Sul, ou o(a) Magistrado(a) que esteja o (a) substituindo na 

jurisdição.

5. Assim, atribua-se o feito àquele Juízo singular para deliberação. 

6. Ciência ao interessado, servindo cópia desta deliberação como ofício.

8. Com a deliberação ou decorrido o prazo assinalado, retornem os autos ao 

9. Publique-se e cumpra-se.

Rio Branco, 13 de agosto de 2019. 

Corregedor-Geral da Justiça

 

-

dual.

poderá ser formulada consulta escrita ao juiz corregedor permanente que, em 

cinco dias, proferirá decisão.

Processo Administrativo nº: 0006054-17.2019.8.01.0000

Local: Rio Branco

Interessado: Joelma Barreto

Despacho nº 14591 / 2019 - Tribunal de Justiça do Acre/COGER/GACOG

1. Trata-se de correspondência eletrônica, enviado a esta Corregedoria pela 

emolumentos referente a inventário extrajudicial.

3. Com as informações ou decorrido o prazo consignado volva-se o feito con-

cluso.

4. Ciência à interessada, servindo cópia deste despacho como ofício.

5. Publique-se e cumpra-se.

Rio Branco, 13 de agosto de 2019. 

Corregedor-Geral da Justiça

DIRETORIA DE LOGÍSTICA

Local:Rio Branco

Relator: 

Requerente:MPAC

Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Assunto:Pedido de adesão

AUTORIZAÇÃO

Diante das informações contidas nos autos, com fundamento no Art. 11, inciso 

Acre a aderir à Ata de Registro de Preços nº 133/2018, do Pregão Eletrônico 

n° 36/2018, nos quantitativos solicitados.

Publique-se e cumpra-se.

 

Rio Branco-AC, 13 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por , Diretor(a), 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Local:Rio Branco

Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre

de empresa prestadora de serviços para buffet, para fornecimento de coffee 

break, visando a atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 

Acre na Comarca de Rio Branco.
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Rio Branco-AC, quinta-feira

15 de agosto de 2019.

ANO XXVl Nº 6.414

DECISÃO
 

Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório, 

contratação futura e eventual de empresa prestadora de serviços para buffet, 

para fornecimento de coffee break, visando a atender as necessidades do Po-

der Judiciário do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco.

Nesse sentindo foi juntado o mapa de preços (doc. 0622793) e a minuta de 

-

rência (doc. 0639207).

A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 

da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer 

A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 

Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da contrata-

-

nibilidade 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 FRANCISCO 
, Presidente, em 13/08/2019, às 16:43, conforme art. 1º, III, 

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0004065-73.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 

preços para contratação futura e eventual de empresa prestadora de serviços 

para Buffet, para fornecimento de coffee break, visando a atender as neces-

sidades do Poder Judiciário do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, 

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 29 de 

Rio Branco�AC, 14 de agosto de 2019.

Pregoeiro/TJAC

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIAS

 - Concede meia diária ao ST PM RR 

, Matrícula 6790-0, por seu deslocamento ao município de 

Porto Acre, no dia  19 de julho do corrente ano, conforme Proposta de Viagem.

- Concede meia diária ao SD PM 

, Matrícula 500146-0, por seu deslocamento ao município de Porto Acre, 

no dia 19 de julho do corrente ano, conforme Proposta de Viagem.

 

 - Concede meia diária ao servidor

, Engenheiro Civil, à disposição deste Poder, 

Matrícula 500306-0, por seu deslocamento ao município de Epitaciolândia, no 

dia 1º de agosto do corrente ano, conforme Proposta de Viagem.

 

- Conceder uma diária e meia a Juíza Leiga 

, Matrícula 7466-0, por seu deslocamento ao município de Rodri-

gues Alves, para realizar Audiências de Instrução e Julgamento dos Juizados 

Especiais, nos dias 16, 23 e 30 de julho do corrente ano, conforme Proposta 

de Viagem.

 

 - Concede meia diária ao Juiz Leigo 

, Matrícula 6156-0, por seu deslocamento à Comarca de Rodrigues 

Alves, no dia 25 de julho do corrente ano, para realizar audiências de Concilia-

ção do Juizado Especial  Cível, conforme Proposta de Viagem.

 

 - Concede meia diária à Juíza Auxiliar da Presidência 

15 de agosto do corrente ano, para participar da apresentação e lançamento 

do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento-SNA, no Plenário do Conselho 

Nacional de Justiça, pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, Presidente do 

trecho Rio Branco/Brasília/Rio Branco, conforme Proposta de Viagem.

 

- Concede meia diária ao servidor 

município, no dia 26 de abril do corrente ano, conforme Proposta de Viagem.

 - Concede duas diárias e meia à Desembargadora 

, por seu deslocamento à cidade 

de Curitiba-PR, no período de 18 a 20 de agosto do corrente ano, para partici-

no trecho Rio Branco/Curitiba/Rio Branco, conforme Proposta de Viagem.

- Concede duas diárias e meia ao segurança apro-

ximado , Matrícula 6897-0,  por seu deslocamento à 

cidade de Curitiba-PR, no período de 18 a 20 de agosto do corrente ano, para 

-

Rio Branco, conforme Proposta de Viagem.

- Concede quatro diárias e meia ao Juiz Auxiliar da 

Presidência , por seu deslocamento à cidade de Brasília-

-

Geral, bem como participar do Seminário de Precatórios, expedindo-lhe bilhete 

-

posta de Viagem. 

 - Concede quatro diárias e meia ao servidor 

, Analista Judiciário, Matrícula 7102-0, por seu deslo-

-

rente ano, para assessorar o Juiz Auxiliar da Presidência e Gestor da Secreta-

-

rea no trecho Rio Branco/Brasília/Rio Branco, conforme Proposta de Viagem.

 

TERMO DE POSSE DE JOÃO THAUMATURGO NETO NO CARGO DE PRO-

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, nesta cidade 

de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, às 08:00 horas, na Diretoria de 

Gestão de Pessoas, compareceu João Thaumaturgo Neto que, apresentando 

a Portaria n.º 363, de 13 de fevereiro de 2019, publicada no Diário da Justiça 

Eletrônico n.º 6.296, de 15 de fevereiro de 2019, declarou não ter incompatibili-

dade para o exercício do cargo, conforme as hipóteses previstas na legislação 

em vigor. Após prestar o compromisso legal, aceito pela empossante, tomou 

posse no cargo de provimento em comissão de Gerente de Administração do 

Ensino, código CJ4-PJ, da Escola do Poder Judiciário, no qual já se encontra 

exercendo as funções desde 7 de fevereiro de 2019, para o que apresentou, 

ainda, declaração de bens, que fará parte integrante do presente termo. E, 

para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado por mim, Ana Maria da 

Silva Poersch, Diretora de Gestão de Pessoas e pelo empossado.

Empossante

Empossado

DECLARAÇÃO DE BENS

João Thaumaturgo Neto, residente e domiciliado na Rua Copacabana, 84, 

045.014.032-68, ocupante do cargo de Gerente de Administração do Ensino, 

da Escola do Poder Judiciário, do Quadro de estrutura do Tribunal de Justiça 

Norte; e

Rio Branco/ AC, 05 de fevereiro de 2019.

TERMO DE POSSE DE FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO NO 

 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, nesta cidade 

de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, às 08:00 horas, na Diretoria de 

apresentando a Portaria n.º 314, de 6 de fevereiro de 2019, publicada no Diário 

da Justiça Eletrônico n.º 6.291, de 8 de fevereiro de 2019, declarou não ter 
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