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Excelentíssimo(a) senhor(a)Dr. Juiz(a) de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de

Petrolina – Estado de Pernambuco

 

URGENTE – POSSÍVEL APREENSÃO DE MERCADORIAS POR ATO ILEGAL

 

ATACADÃO S.A.,  estabelecida na Avenida Ulisses GuimarãesCNPJ N.75.315.333.0244/74,

S/N, Jardim Amazonas, Petrolina/PE  , vem a presença deste MM. Juízo impetrar MANDADO

 DE SEGURANÇAPREVENTIVO ,COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de ato

 da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE,

 MARGARETH FERREIRA COSTA, com endereço profissional na AVENIDA 31 DE MARÇO

S/N, CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO, SEGUNDO PISO, CENTRO,

,com base no inciso LXIX, Art. 5° da Constituição Federal, na Lei n° 12.016, dePETROLINA/PE

07 de agosto de 2009, e na Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015,pelas razões de fato e de

Direito a seguir expostas

 

1. SÍNTESE DOS FATOS

Em 07/04/2020 a Requerente tomou ciência de requisição administrativa

de produtos alimentícios como medida de garantia ao isolamento social, devido a pandemia

pelo COVID19, em seu estabelecimento localizado na cidade de Petrolina/PE. Segundo

 Município relatado, o está buscando insumos para lidar com a pandemia instalada,com base no

Decreto Municipal n° 012/2020, Art. 2°, inciso VII, que teve seus efeitos prorrogados por força

do Art. 2° do Decreto Municipal n° 022/2020, e ainda com base no Art. 3°, inciso VII, da Lei

Federal n° 13.979/2020

Decreto 012/2020

Art. 2º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Novo

Coronavírus (COVID-19), poderão ser adotadas pelo Comitê de Operações de

Emergência em Saúde Pública – COE, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;
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b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos específicos;

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do Município, conforme

recomendação técnica e fundamentada da Agência Municipal de Vigilância

Sanitária, por rodovias ou aeroportos;

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese

em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa;

Requereu, conforme documentação anexada aos autos,às seguintes absurdas quantidades de

mercadorias:

- 53 TONELADAS DE FEIJÃO;

- 110 TONELADAS DE ARROZ;

- 55 TONELADAS DE AÇUCAR;

- 55 TONELADAS DE FLOCOS DE MILHO

- 55 TONELADAS DE MACARRÃO ESPAGUETE;

- 110 MIL PACOTES DE 200GR DE LEITE EM PÓ;

- 110 MIL PACOTES DE 400GR DE BISCOITO DOCE/SALGADO;

- 55 MIL PACOTES DE 230GR DE CEREAL PARA MINGAU.

 

Ainda, continuando a série absurda de produtos requisitados, desta feita, escrito a mão,

em caneta esferográfica, não se sabendo por quem, às seguintes quantidades:

- 55 MIL UNIDADES DE 250GR DE MARGARINA;

- 55 MIL UNIDADES DE OLÉO DE 900ML;
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- 55 TONELADAS DE FARINHA DE MANDIOCA.

Meritíssimo Juízo, tal requisição seria impossível de cumprir, face às quantidades exorbitantes

requeridas, tal estoque de mercadorias ocuparia grande parte do deposito da loja requerida. O

fornecimento de tais quantidades para a Prefeitura garantir o cumprimento da requisição no

período da pandemia desabasteceria os consumidores de Petrolina por bastante tempo.

Temos ainda, uma quantidade de produtos requeridos de caneta esferográfica no corpo do 

, fato que apresenta grandeTERMO CIRCUNSTACIAL DE REQUISIÇÃO DE GÊNERO

insegurança jurídica para a empresa impetrante, uma vez que não se sabe quem colocou

àquelas quantidades num documento oficial.

 Por fim, nos deparamos com a incompetência da Secretaria Municipal de                        

Educação para realizar tal requisição, uma vez que o Decreto Municipal n. 012/2020

determina, no  docaput  Art. 2º, que as medidas de enfrentamento da emergência de

saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), serão adotadas pelo Comitê

de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE, e não por Secretários

Municipais.

2. DO CABIMENTO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA

Em busca de proteger direito líquido e certo que está sendo ameaçado pela autoridade pública coatora, o

Impetrante se socorre dessa medida judicial que é o Mandado de Segurança para combater o ato ilegal e

abusivo, permissa vênia, de requisitar alimentos em vez de adquiri-los, acarretando prejuízo à empresa,

ferindo garantia se direitos constitucionais, tais como o da livre iniciativa.

Destaca-se que a livre iniciativa está elencada como um dos princípios fundamentais do Estado

Democrático de Direito (Art. 1º, IV, da Constituição de 1988- CF).

Ora, o ato coator combatido, requisição administrativa, apresenta-se completamente contrário ao objetivo

do legislador constitucional, quando conferiu elevado grau de importância à atividade empresarial,

apresentado no respeito à livre iniciativa (Art. 1°, inciso IV e caput do Art. 170);mas também se

apresentando essa importância da atividade econômica provada na promoção da justiça social (Art. 170,

caput);na busca o pleno emprego (inciso VIII, Art. 170); na redução das desigualdades sociais (inciso VII

do Art. 170); e ainda se mantém viva quando se reconhece o valor social do trabalho (Art. 1°, inciso IV) e

da dignidade da pessoa humana (Art. 1°, inciso III).

Assim, todo e qualquer ato administrativo deve se coadunar com o fim da preservação da atividade

empresarial, a fim de permitir o estímulo à atividade econômica, à manutenção da fonte produtora, do

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.
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Sabe-se que a atividade empresarial lucrativa implica necessariamente na assunção de riscos. A requisição

administrativa a ser indenizada em prazo não razoável, como se pretende o agente coator, é grandemente

lesiva à propriedade dos investidores.

O supermercado fornece produtos de primeira necessidade para os consumidores, entidade

públicas e privadas, sendo indispensável para a vida sadia de uma sociedade. A requisição

administrativa a ser indenizada em prazo não razoável resulta em violenta agressão à Função Social da

 Empresa – eis que privará a sociedade de seus fornecimentos! Irá agravar a calamidade!

Diante de tal fato, é incongruente a adoção de medida requisitória, quando se poderia realizar uma

aquisição de bens por meio de dispensa de licitação.

Douta banda, a requisição administrativa não é ilegal e abusiva quando se está diante um perigo público

iminente, estando o objeto do requisitado consubstanciado nos princípios da razoabilidade,

impessoalidade, moralidade e legalidade.O que não se apresente no caso em tela, e como se observará

mais adiante.

 

3. DESNATURAÇÃO DO INSTITUTO DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA

Não se desconhece a validade, em tese, da requisição administrativa.Contudo, o instituto deve ser

empregado nos limites das finalidades para o qual foi idealizado pela Constituição – o  uso da propriedade

  privada (não o seu consumo),em situação de “iminente perigo público”, quando inexistentes

alternativas capazes de atender o interesse público de menor impacto aos direitos

 fundamentais(proporcionalidade). Tais requisitos não se apresentam no caso em comento, uma

vez que o fornecimento de merendas para a Secretaria de Educação não está em risco.

Constituição Federal

Art. 5º, XXV  - no caso de iminente perigo público, a autoridade

 competentepoderá usar de propriedade particular, assegurada ao

 proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Não existe falta de interesse em ser um novo fornecedor para a Secretaria de Educação do Município.

Inclusive, esta secretaria deve possuir seus fornecedores de alimentos já cadastrados. A questão é que a

requisição administrativa tem seu regime jurídico ao largo do regime das contratações públicas, sendo

suprimidas obrigações que preservam o erário público e a propriedade privada dos fornecedores.

Neste aspecto, a  Lei nº 8.666/93, Art. 14. Prevê: Nenhuma compra será feita sem a adequada

 caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de

nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
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O Art. 55, v, da mesma Lei assim dispõe:

Art. 55: São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

V -  o crédito [orçamentário] pelo qual correrá a despesa, com a indicação da

classificação funcional programática e da categoria econômica;

Desta forma, patente a desnaturação do Instituto da Requisição por parte da Secretaria de

Educação do Município.

A marcha da despesa pública ocorre por meio das fases de (i) empenho,(ii) liquidação da obrigação e

(iii) pagamento. O empenho suprime o valor correspondente da disponibilidade orçamentária e

caracteriza obrigação assumida pelo órgão público, condicionada apenas à liquidação. É a garantia ao

contratado de que o Estado terá recursos para honrar o pagamento no prazo contratual, em regra de até 30

dias depois do fornecimento – evitando a quebra da empresa pelo inadimplemento.

O pagamento da indenização posterior da requisição administrativa ocorrerá por meio de processo

administrativo específico, em que a obrigação será liquidada antes da emissão do empenho. Ou seja, antes

da garantia de que existem créditos orçamentários disponíveis para o pagamento.

A indenização devida pela Secretaria de Educação, em decorrência desta requisição e outras que venham

a ser determinadas no curso da emergência resultante da pandemia de coronavírus COVID-19, será

quantificada e quitada de acordo com critérios a serem definidos pela Municipalidade, após a

manifestação dos seus Órgãos de controle.

Depois de um longo e burocrático processo de reconhecimento do crédito, será necessária

disponibilização de dotação orçamentária, como condição para empenhar a obrigação. Será necessário

passar pelo processo de pedido de créditos orçamentários adicionais – o que, por estar sujeito a uma série

delimitações das regras de Direito Financeiro e depender de autorização do Legislativo, provavelmente

sequer ocorrerá em 2020.

Daí a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para assegurar a observância do Estado de

Direito e do direito fundamental à propriedade privada.

4. DESVIO DE FUNÇÃO DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA

A “requisição administrativa” não substitui a Dispensa de Licitação, nem a Licitação simplificada da Lei

nº 13.979/20.

Não é do poder discricionário da Administração Municipal escolher entre licitar e proceder a “requisição

administrativa”. Pelo contrário, o legislador federal positivou alternativa de dispensa de licitação com

prazos encurtados justamente para permitiras contratações no momento de crise. Patente a simplicidade

da aquisição de fornecimento, no contexto da Lei nº13.979/20, que trata do Coronavirus, sendo totalmente

injustificável a adoção do instituto da Requisição no lugar de uma Licitação Simplificada.
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Segundo a Lei nº 13.979/20, há (i) presunção da situação de emergência,(ii) não há exigência de estudos

preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns, (iii) necessita tão somente de termo de

referência simplificado, contendo apenas declaração do objeto, fundamentação simplificada da

contratação, descrição resumida da solução apresentada, requisitos da contratação, critérios de medição e

pagamento, estimativas dos preços obtidos por meio de portais de compras,publicações e sites

especializados ou até mesmo com fornecedores (item dispensável, se fundamentado), até da (iv) 

adequação orçamentária.

As facilidades da dispensa da Lei nº 13.979/20 permitem a aquisição por dispensa até mesmo no mesmo

dia da identificação da necessidade de fornecimento! Qual o motivo de expor o orçamento, o erário e o

direito fundamental à propriedade em tamanho risco? Como o Município adimplirá com a enorme e

injustificada dívida contraída com a Impetrante?

Lei nº 13.979/20, Art. 4º:É dispensável a licitação para aquisição de bens,

serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. (Redação

dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020).

Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,

presumem-se atendidas as condições de: (Incluído pela Medida

Provisória nº 926, de 2020)I - ocorrência de situação de emergência;

(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de2020)[...]

Art. 4º-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários

ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei,não será exigida a

elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços

comuns. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será

exigível durante a gestão do contrato. (Incluído pela Medida Provisória

nº 926, de 2020)

Art. 4º-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos

necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será

admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto

básico simplificado. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a

que se refere o caput conterá: (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de

2020)

I - declaração do objeto; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
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II - fundamentação simplificada da contratação; (Incluído pela Medida

Provisória nº 926,de 2020)

III - descrição resumida da solução apresentada; (Incluído pela Medida

Provisória nº926, de 2020)

IV - requisitos da contratação; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de

2020)

V - critérios de medição e pagamento; (Incluído pela Medida Provisória nº

926, de 2020)

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos

s e g u i n t e s

parâmetros: (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído pela Medida

Provisória nº 926, de2020)

b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluído pela Medida

Provisória nº926, de 2020)

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; (Incluído pela

Medida Provisória nº 926, de 2020)

d) contratações similares de outros entes públicos; ou (Incluído pela Medida

Provisória nº 926, de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e (Incluído pela

Medida Provisória nº 926, de 2020)

VII - adequação orçamentária. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de

2020)

§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente,

será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.

(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)LICITAÇÃO TEM

PRAZOS ENCURTADOS PELA METADE

Portanto, o fornecimento por meio de dispensa de licitação pode ocorrer no mesmo dia da identificação da

necessidade de fornecimento – e dessa forma estão prestigiados a proporcionalidade, o erário público e

direito fundamental à propriedade. Neste tocante, aLei nº 13.979/20, Art. 4º-G, assim dispõe:

Art 4º G:Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou

presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos

necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os
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prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.

(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de2020)

Mas é preciso dizer que até mesmo a Licitação por meio de Pregão eletrônico pode satisfazer a demanda

perseguida pela Impetrada, eis que tem prazos diminuídos pela metade.

Destacamos que a Lei do Coronavirus foi publicada em 06/02/20, prazo suficiente para concluir a

aquisição por meio de Pregão Eletrônico.

CF, Artigo 37 - XXI- ressalvados os casos especificados na legislação, as

 obras, serviços,compras e alienações serão contratados mediante processo

de licitação públicaque assegure igualdade de condições a todos os

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Isto posto, constata-se que a Administração Pública está escolhendo a requisição

 administrativa, no lugar da compra por licitação. Ora, NÃO HÁ RECUSA EM FORNECER

BENS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM A AQUISIÇÃO, ELA NÃO CORRE QUALQUER

RISCO NESTE SENTIDO.

Portanto, a Administração Pública precisa explicar o motivo de empregar a lesiva“requisição

administrativa”, no lugar da dispensa de licitação.

Surpreende também ao Impetrante o fato de não ter sido a empresa procurada pela Impetrada

anteriormente à requisição para que fosse verificado o seu interesse em fornecer as mercadorias ao Poder

Público.

Nesse sentido, não há justa causa para a requisição das mercadorias quando à obtenção desses

produtos poderiam ter ocorrido por meio de processo licitatório (ou por sua dispensa).

 

5. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA ADOÇÃO DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA,

COMO SUBSTITUIÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Todo ato da Administração Pública é passível de teste através do princípio da proporcionalidade. Deve o

ato Administrativo ser idôneo, necessário e exigível (proporcional em sentido estrito).

É    IDÔNEO o ato quando o fim é atingido através do meio empregado;é NECESSÁRIO quando o meio

empregado é aquele que, dentre os meios idôneos, é o menos oneroso em relação a direitos fundamentais;

  e é EXIGÍVEL quando o fardo relativo ao obrigado não é exagerado a ponto de

não justificar a ação estatal.
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A presente requisição não atende a nenhum dos requisitos supra.

No caso, a finalidade da requisição administrativa é permitir a apropriação de bens em pouco tempo, no

contexto da calamidade pública. Para a medida ser válida, deve ser proporcional.

Contudo, o meio empregado é visivelmente desproporcional em face da existência de outros meios

igualmente idôneos que não violam a propriedade privada, a sobrevivência econômica, e do

abastecimento dos consumidores da cidade de Petrolina.

Portanto, pelos elementos de fato, fica claro que não é necessária a requisição administrativa,

considerando que é possível adquirir os bens no mesmo dia da identificação da necessidade, se assim,

quiser a Administração.

Não se trata da requisição de um prédio para a instalação temporária de UTI,por exemplo.

Tratam-se bens fungíveis e, acima de tudo, consumíveis,para as quais foi designada uma forma de

dispensa de licitação simplificada!

O meio empregado não é o menos gravoso dentre os possíveis para atingir a finalidade, logo é

desnecessário.

 

6. DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI 13.979/2020 ÀS MEDIDAS POSSÍVEIS DE ADOÇÃO

PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS

A legislação federal impôs limites ao ato administrativo de se adotar medidas para o

enfrentamento da emergência de saúde pública. Não há, do modo algum, uma completa

discricionariedade, como se pretende atuar o agente coator, tendo em vista a aplicação clara

do § 1° do Art. 3° da Lei 13.979/2020:

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades

poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as

seguintes medidas:     

...

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de

indenização justa; e

...

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser

determinadas com base em evidências científicas e em análises
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sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser

limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à

promoção e à preservação da saúde pública.

Pois bem, em que pese a Requisição Administrativa recebida por este Impetrante registrar, em

seu conteúdo, que está com base no Art. 3°, inciso VII da Lei Federal 13.979, não foi juntado

ao ato qualquer evidência científica e análise sobre informações estratégicas em saúde,

comprovando o perigo iminente de ausência de merenda junto à Secretaria de Educação, e da

necessidade concreta desses alimentos específicos, e ainda a qual a fundamentação da

quantidade requisitada.

Estamos, pois, ausente esses requisitos impostos pelo legislador federal, não há como se

manter válido do ato administrativo eivado de vício.

7. PEDIDO SUBSIDIÁRIO: ORDEM JUDICIAL DE OBSERVÂNCIA DA

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO PARA O PAGAMENTO DA

INDENIZAÇÃO

Como adiantado, a “requisição administrativa” exige o trâmite de processo administrativo específico para

o reconhecimento da dívida de indenização. Segundo a Orientação Normativa da AGU nº 04/2009, “A

despesa sem cobertura contratualdeverá ser objeto de reconhecimento da obrigação de

 indenizar nos termos do art. 59, parágrafo único da Lei nº 8666, de 1993, sem prejuízo da

apuração da responsabilidade de quem lhe der causa.” Na requisição apresentada pela

 Impetrada, NÃO HÁ A MENOR PREVISÃO DE DATA DE PAGAMENTO.

No caso, o Decreto Municipal nº012/20 dispôs sobre as medidas emergenciais decorrentes da

Calamidade, prevendo  o pagamento posterior de indenização justa. A indenização devida pelo

Município, em decorrência desta requisição, e outras que venham a ser determinadas no curso da

emergência resultante da pandemia de coronavírus COVID-19, serão quantificadas e quitadas de acordo

com critérios a serem definidos por toda uma burocracia municipal.

Portanto, a Impetrante está submetida à boa vontade do Município para seguir existindo como empresa.

Afinal, não há previsão na legislação de prazo para pagamento. Ora, tal prazo razoável é direito

fundamental, previsto na Constituição:

CF, Art. 5º, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam

a celeridade de sua tramitação.

Portanto, é necessária a decisão judicial que assegure “os meios necessários” para garantir a razoável

duração do processo previsto no art. 7º do Decreto nº 40.135/20, exigindo que a Administração Pública,

na remota hipótese de indeferimento do presente Remédio Constitucional, empregue até 30 dias a partir

da requisição para concluir o processo administrativo, como previsto na Lei nº8.666/93:
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Lei nº 8.666/93, Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de

ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor,

a modalidade, o regimento de execução e o tipo da licitação, a menção

de que será regida por esta Lei, será regida por esta Lei, o local, dia e

h o r a  p a r a  r e c e b i m e n t o  d a

documentação e proposta, bem como para início da abertura

dos envelopes,e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

XIV  - condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da

data final do período de adimplemento de cada parcela;

 Caso este MM. Julgador entenda que a “requisição administrativa” seja válida, o que se                         

admite apenas para efeito de argumentação, é preciso que o Judiciário ordene ao Executivo Municipal, 

que conclua o inventário e avaliação, com emissão de empenho e de mais providências no

prazo de 30 dias. Tal decisão judicial é a forma de evitar a abolição ao direito fundamental à

propriedade, da função social da propriedade e da razoável duração do processo.

Posto isso, requer a concessão da segurança preventiva para fins de compelir a Administração a concluir o

processo administrativo a que se refere, em até 30 dias.

 

 

8. ATO VINCULADO– DA CRONOLOGIA DO PAGAMENTO

A existência de uma regra precisa faz do ato que ordena

cronologicamente os pagamentos, um ato administrativo vinculado. Ou seja, não

pertence à discricionariedade (conveniência e oportunidade) da Administração optar por pagar

um credor que cumpriu sua obrigação depois de outro fornecedor.

Logo, a ordem de preferências deverá ser observada, o que significa que a Administração será

constrangida a realizar os pagamentos segundo critério objetivo, com exclusão de qualquer margem para

escolhas norteadas por preferências subjetivas e arbitrárias.

Posto isso, requer a concessão da segurança preventiva para fins de impedir a Administração de pagar

credores fora de ordem, em respeito ao art. 5º da Lei nº 8.666/93, impedindo o pagamento de credores

c o m  s u a s  o b r i g a ç õ e s

liquidadas depois da data em que aperfeiçoada a requisição administrativa, caso

superado o prazo de 30 dias até o pagamento.
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9. EFICÁCIA PREVENTIVA: O ESTADO NÃO DEVE REQUISITAR BENS

CONSUMÍVEIS SEM PRÉVIA TENTATIVA DE AQUISIÇÃO

Além da necessária repressão à ilegalidade incorrida pela autoridade coatora, existe o receio da impetrante

em relação a novas apreensões de bens consumíveis.

A invalidade da eventual nova requisição se justifica pelas mesmas razões de Direito acima expostas – (i)

desvio de função do instituto da requisição administrativa, (ii) violação do devido processo legal, (iii)

desproporcionalidade e (iv)necessária interpretação conforme à Constituição.

Nesse sentido, requer a concessão da segurança para que seja

determinado à autoridade coatora que se abstenha de efetuar novas ordens de

requisição administrativa de bens consumíveis, facultando-lhe a aquisição por meio de

processo licitatório (ou mediante sua dispensa) ou a desapropriação mediante prévia

indenização.

10.DO PEDIDO LIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DOS BENS ATÉ O

JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA –A

PLAUSABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO: DESABASTECIMENTO DO SETOR

PRIVADO

O deferimento da medida liminar está condicionado a presenças imultâne a dos seus requisitos

autorizadores, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e o perigo de uma demorada prestação

judicial.

As mercadorias a serem apreendidas pela Impetrada são destinadas aos consumidores finais, ou seja, a

população geral, que ficará desabastecida de itens de primeira necessidade. A transferência compulsória

da propriedade desses produtos fará com que também pequenos supermercados e mercearias deixem de

receber esses produtos,prejudicando o fluxo de atendimento da rede privada à população e dificultando o

exercício do seu papel no combate à pandemia.

O ato administrativo combatido resultará em grande prejuízo para a coletividade se não fora rechaçado

pelo judiciário. Afinal, as consequências causadas devem ser balizadas com prudência e não o foram.

Observem-se que o ato coator infringe a norma contida no Art. 20 da Lei de Introdução às normas do

Direito Brasileiro, Decreto Lei n° 4.657/42, cuja última alteração se deu pela Lei n° 12.376/2010, tendo o

citado artigo sido inserido com a Lei nº 13.655/2018:

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com 

base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as

consequências práticas da decisão.
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Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da

medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou

norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.                

No caso em tela estão presentes o fundamento relevante, e o receio de dano, sendo a

possibilidade de desabastecimento atrelado ao fato na necessidade da manutenção da

atividade econômica da empresa.

A medida tomada pela autoridade coatora vai em sentido contrário com o direito e líquido e

certo desta Impetrante, no tocante ao princípio da livre iniciativa, bem como vai de encontro

com o interesse coletivo, acarretando possível desabastecimento na região.

Dessa forma, para preservar à Impetrante de lesão irreparável (ter seus bens apreendidos sem

nada receber de imediato, nem ter previsão de data de recebimento), caberá ao julgador deferir

a liminar para que, provisoriamente, não sejam apreendidos os bens, nem mesmo recebam

novas requisições para novas apreensões, até a decisão final da presente demanda.

 Ressaltamos ainda que estamos tratando de produtos de consumo, alimentos,                        

o que torna o perigo de dano ao patrimônio da Impetrante de forma irreversível, na hipótese da

sua distribuição.

Assim, resta evidenciada as razões de fato e de direito para a concessão da segurança

buscada, tanto liminarmente, como definitivamente, com o fim de não de fornecer bens por

meio de requisição, mas sim de aquisição de produtos, por meio de licitação ou dispensa.

11. REQUERIMENTOS

Diante do exposto, requer:

a)        A concessão do prazo de 48h para a juntada do comprovante de

recolhimento de custas judiciais;

b)Em caráter liminar, determinar à autoridade coatora que se

abstenha de efetuar a presente apreensão de produtos, conforme descrito na requisição

combativa, bem como, preventivamente, quem também seja impedida de apreender produtos

oriundos de novas requisições de bens consumíveis pertencentes à Impetrante.

c)       Na hipótese de entre a distribuição do presente Mandado de Segurança e a concessão da

liminar tiver havido a apreensão dos alimentos, que fique determinada a ordem de devolução

imediata.

d)A notificação da autoridade coatora para prestar informações sobre

o ato ilegal praticado, dando ciência ao órgão de representação

judicial do Munícipio;
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e)    Que seja declarada a incompetência da Secretaria Municipal de Educação para realizar tal requisição, uma

vez que o Decreto Municipal n. 012/2020 determina no caput do Art. 2º, que as medidas de enfrentamento

da emergência de saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), serão adotadas pelo

Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE, e não por Secretários Municipais;

f)         Requer a concessão da segurança para fins de impedir a requisição administrativa desprovida de ato

administrativo fundamentado caracterizando, em relação à Impetrante a sua recusa em fornecer mediante

dispensa de licitação;

g)      Alternativamente, na remota hipótese de indeferimento da liminar requerida, que a Impetrada Justifique

às quantidades requisitadas, comparando com outros supermercados, em consonância com os princípios

da equidade e proporcionalidade, apresentando, ainda as evidências científicas e análises sobre as

informações estratégicas em saúde que motive a medida.

h)     Alternativamente, na remota hipótese de indeferimento da liminar requerida, requer a concessão da

s e g u r a n ç a  p r e v e n t i v a  p a r a  f i n s  d e

compelir a Administração a concluir o processo administrativo, relativo à indenização a ser

recebida, em até 30 dias.

i )          Q u e o  p a g a m e n t o  o b s e r v e  a  o r d e m  c r o n o l ó g i c a

.de pagamentos aos credores, prevista no art. 5º da Lei 8.666/93

j)  A intimação do Ministério Público.

 DJAIR ARRUDA DEPor fim, pugna-se para que as intimações ocorram em nome do advogado

MENDONÇA JÚNIOR OAB/PE n. 22645.

Valor da causa: R$ 10.000,00 – por ausência de parâmetros legais.

Recife, 13 de abril de 2020

DJAIR ARRUDA DE MENDONÇA JÚNIOR

OAB/PE 22.645
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CNPJnO75.315.333/0001-09

NIRE 35.300.043.154

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 17 de dezembro de 2014

Data e Hora: Aos 17 (dezessete) dias de dezembro de 2014, às 9 horas.

Local: na Rua Hungria, 1.100, 80 andar, São Paulo, SP, Jardim Europa, CEP
01455-906

Convocação: dispensada a convocação face à presença de acionistas

representando a totalidade do capital social, conforme o artigo 124, parágrafo 40
da Lei nO6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.").

Mesa: Sra. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Presidente; e Sr. Antônio José
Mattos Morello, Secretário.

Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a alteração da estrutura.:."de governança
corporativa da Companhia com a criação de um Conselho de Administração;
(ii) a alteração e reformulação do Estatuto Social da Companhia em virtude do
item anterior; e (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração.

Deliberações Tomadas por Unanimidade:
_o:;.

(i) aprovar a criação do Conselho de Administração da Companhia, composto

no mínimo por 8 (oito) e no máximo por 11 (onze) membros, todos pessoas
físicas, nacionais ou estrangeiros, acionistas ou não;
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(ii) tendo em vista o acima: exposto, reformular e renumerar o Estatuto
Social da Companhia, para refletir a nova estrutura de governança e os poderes
e deveres do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social
consolidado e alterado, o qual é anexo à presente como Anexo 1.

(iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, a
saber: (1) ABILIO DOS SANTOS DINIZ, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nO 1.965.961 SSP/SP, inscrito
no CPF/MFsob nO001.454.918-20, domiciliado e residente na Capital do Estado
de São Paulo, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nO 2.055, 150
andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001; (2) CHARLES ANDRÉ PIERRE
DESMARTIS, francês, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula
de Identidade para Estrangeiros RNE nO G021358-Y, inscrito no CPF/MFsob nO
236.760.388-00, residente na ,Capital do Estado de São Paulo, com escritório na
Rua George Eastman 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000; (3) EDUARDO
PONGRÁCZ ROSSI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade R.G. nO 17.847,499-X SSP/SP, inscrito no CPF/MFsob nO
162.864.248-30, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, com
endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nO 2.055, 150 andar, Jardim
Paulistano, CEP 01452-001. (4) FRANCK EMILE TASSAN, francês, casado,
Diretor Jurídico, portador do Passaporte francês No. 13BD08588, com endereço
comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (5)
FRANCIS ANDRÉ MAUGER, francês, casado, administrador de empresas,
portador do Passaporte francês nO llAZ88270, com endereço comercial em 33
avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (6) JACQUES
DOMINIQUE EHRMANN, francês, casado, administrador de empresas, portador
da Cédula de Identidade francesa nO 080492301502, com endereço comercial
em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (7) PIERRE
JEAN JÉRÔME SIVIGON, francês, casado, administrador de empresas,
portador do Passaporte francês n012DA75325, com endereço comercial em 33
avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; e (8) VINCENT
ARNAUD XAVIER ABELLO, francês, casado, administrador de empresas,
portador do Passaporte francês nO llCK18851, com endereço comercial em 33
avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França. Os Conselheiros ora
eleitos terão mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição,
conforme Estatuto aprovado nesta Assembleia. Os Conselheiros ora eleitos
deverão ser, no mais tardar em até 30 (trinta) dias a partir da presente data,
investidos nos seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de
posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da

~

f
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Companhia, conforme artigo 149 da Lei das S.A.. Os membros do Conselho de
Administração ora eleitos deverão declarar, nos respectivos termos de posse,
sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei das
S.A., preencher os requisitos legais para integrar o Conselho de Administração
da Companhia e não estarem impedidos de exercer a função de administrador
em virtude de condenação criminai, ou por se encontrar sob efeitos dela; em
virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo

a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se•
manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura

desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada
por todos os presentes.

S'o',"lo,17dedmm?p . /
('~,(O'-~ .~« C ~ ,
~. ",r' A. ,

Sandra Gebara Bonl Nobre Lacerda AntOniOJose Mattos Morello
Presidente Secretário
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,

~,l:
CARREFOUR NEDERLAND B.V.

p;:tônio attos M(;IIL '
-

2 7 MAIO 2015

CARREFOUR S.A.

p.p. Antônio José Mattos Morello
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P ÍNSULA II FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES

p.p. Andréa Martins Ramos Spinelli.
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Anexo I - Estatuto Social consolidado
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"ESTATUTO SOCIAL DO
ATACADÃO S.A.

DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO

Artigo 1 - A Companhia girará sob a denominação social de ATACADÃO S.A.

Artigo 2 - O objeto social da Companhia consiste na:

(a) distribuição, comércio, atacado, indústria, importação e exportação
de artigos, materiaIs,.,produtos e/ou mercadorias em geral, primários
e industrializados;".

(b) exploração de supermercados e lojas de departamentos, restaurante
e lanchonete;

(c) prestação de serviços fitossanitários, de auxiliares do comércio e de
transporte; e

(d) participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como
sócia ou acionista.

Parágrafo Único - De acordo com as exigências de cada Unidade da Federação
e observados os limites do objeto social da Companhia, as atividades das filiais
poderão ser detalhadas.

Artigo 3 - A Companhia tem sua sede e foro situados no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nO6.169, no
Bairro de Vila Maria, CEP02170-901, podendo, observadas as disposições legais
vigentes, abrir, instalar, manter e extinguir depósitos, filiais, agências,
escritórios e qualquer outra espécie de dependência, em todo o território
nacional, mediante deliberação da Diretoria.

DURAÇÃO

Artigo 4 - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

~
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CAPITAL SOCIAL

Artigo 5 - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$
4.054.761.146,00 (quatro bilhões, cinquenta e quatro milhões, setecentos e
sessenta e um mil, cento e quarenta e seis reais), dividido em 3.550.153.178
(três bilhões, quinhentos e cinquenta milhões, cento e cinquenta e três mil,
cento e setenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor
nominal.

Parágrafo Primeiro - A ação é indivisível perante a sociedade, e a cada ação
ordinária nominativa corresponderá um voto nas deliberações das assembleias
gerais.

Parágrafo Segundo - A Companhia não poderá criar partes beneficiárias,
conforme disposto no artigo 46 da Lei das S.A.

ADMINISTRAÇÃO

Conselho de Administração

Artigo 6°, - A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de
Administração, responsável por definir estratégias, metas e objetivos gerais da
Companhia e de suas sUbsidiárias, e pela Diretoria, que deve implementar as
decisões tomadas pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral, em
ambos os casos, na forma da lei e deste Estatuto Social e de acordo com as
normas internas do Conselho de Administração.

Artigo 7° - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 8 (oito)
e no máximo por 11 (onze) membros, nacionais ou estrangeiros, acionistas ou
não, eleitos pela Assembleia Geral, nos termos da lei, para o mandato unificado
de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos.

Parágrafo 1- No caso de vacância de quaisquer dos cargos do Conselho de
Administração em virtude de renúncia, morte, incapacidade permanente ou
ausência permanente do respectivo membro do Conselho, os outros membros,
no prazo de 10 (dez) dias a partir do evento deverão eleger um substituto para
preencher o cargo vago exclusivamente até o término do mandato do respectivo
Conselheiro, ou convocar a Assembleia Geral com a finalidade de eleg~

- 2 -
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novo membro do Conselho para substituir tal membro até o final do respectivo
mandato.

Parágrafo 2 - Caberá ao Conselho de Administração nomear o Presidente e
Vice-Presidente do Conselho.

Parágrafo 3 - O Presidente do Conselho de Administração, e na sua ausência
ou impedimento, o Vice-Presidente, deverá convocar as reuniões do Conselho
ordinárias a cada trimestre e, reuniões do Conselho extraordinárias sempre que
necessário. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas
mediante convocação por escrito enviada a todos os membros do conselho com
pelo menos 8 (oito) dias de antecedência da data da reunião. Ademais, qualquer

•.: ,.0 ~\1

membro do Conselho de Administração poderá solicitar ao Presidente do
Conselho de Administração a convocação de uma reunião extraordinária do
Conselho de Administração, sendo que, nessa hipótese, caso o Presidente do
Conselho de Administração deixe de convocar a reunião solicitada por quaisquer
dos conselheiros no prazo de cinco (5) dias a partir do respectivo pedido, tal
membro poderá convocar diretamente a reunião do Conselho de Administração
com a mesma agenda solicitada, desde que a convocação, observado o prazo
de 8 (oito) dias de antecedência, indique a razão pela qual o assunto a ser
discutido requer uma reunião extraordinária antes da próxima reunião ordinária
do Conselho de Administração.

Parágrafo 4 - A convocação de todas as reunlOes do Conselho de
Administração deverá incluir a pauta dos assuntos a serem discutidos na
respectiva reunião, bem como uma cópia ou referência a todos os documentos a
serem analisados/discutidos de acordo com a convocação. O Presidente do
Conselho de Administração deverá acrescentar à pauta qualquer item solicitado
por qualquer conselheiro.

Parágrafo 5 - Salvo acordo em contrário, as reunloes do Conselho de
Administração da Companhia serão realizadas na sede da Companhia ou em
qualquer outro local na mesma cidade, sendo permitida a participação por
sistema de áudio ou videoconferência ou outros meios semelhantes, desde que
permitam a identificação e garantam a participação efetiva dos participantes, e
através do qual todos os participantes possam simultaneamente ouvir uns aos
outros. As reuniões somente serão instaladas com a presença da maioria dos
membros do Conselho de Administração.

- 3 -
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Parágrafo 6 - O Presidente ou, na sua ausência, o Vice-Presidente, presidirá as
reuniões do Conselho de Administração, ou, na ausência de ambos, a maioria
simples dos membros presentes ou representados na reunião do Conselho de
Administração deverá nomear um dos demais membros para atuar como
presidente da reunião do Conselho de Administração, o qual indicará qualquer
pessoa como secretário.

Parágrafo 7 - Cada membro terá direito a um voto nas deliberações das
reuniões do Conselho de Administração, e as decisões, salvo disposição em
contrário em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, serão
tomadas por maioria dos votos dos presentes na respectiva reunião. O
presidente de qualquer reunião,~9 Conselho de Administração não deverá levar
em consideração e não compiitara o voto proferido com infração aos termos de
acordo de acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme
disposto no artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo 8 - Qualquer membro do Conselho de Administração poderá outorgar
procuração por escrito a quaiquer outro membro para representá-lo em uma
reunião específica, podendo assim o conseiheiro nomeado votar em nome do
membro ausente à referida reunião, sendo, assim, considerado presente à
reunião.

Parágrafo 9 - As atas das reuniões do Conselho de Administração deverão ser
lavradas em livro próprio da Companhia.

Artigo 8° O Conselho de Administração terá os seguintes comitês, que serão
regidos de acordo com as regras previstas nos respectivos regulamentos
internos, bem como pelas disposições de acordo de acionistas arquivado na sede
da Companhia:

(i) Comitê de Auditoria;

(ii) Comitê Estratégico; e

(iii) Comitê de Recursos Humanos.

- 4 -
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Artigo 9°. - A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 2 (dois) e
no máximo 5 (cinco) membros, alocados a duas divisões distintas, denominadas
"Divisão Holding" e "Divisão Atacadão". Os Diretores terão designações e
atribuições distintas com base na divisão a que forem alocados. Na Divisão
Holding serão nomeados até 3 (três) Diretores, sendo um designado "Diretor
Superintendente - Divisão Holding", um designado" Diretor Financeiro - ,Divisão
Holding" e um designado "Diretor sem designação Específica - Divisão Holding".
Na Divisão Atacadão serão nomeados 2 (dois) Diretores, sendo um "Diretor
Superintendente - Divisão' Atacadão" e um "Diretor Financeiro - Divisão
Atacadão". Todos os Diretores serão residentes no Brasil, eleitos pelo Conselho
de Administração, os quais tetão';'Qspoderes necessários à regular administração
dos negócios da Companhia, obedecidas as determinações contidas em lei e
neste Estatuto Social e as determinações estabelecidas pelo Conselho de
Administração.

Parágrafo Primeiro. - Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 3
(três) anos, considerando-se ano o período compreendido entre 2 (duas)
Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. Fica expressamente
ressalvado que nenhum diretor deverá permanecer no exercício do cargo após
completar o seu 70° (septuagésimo) aniversário.

Parágrafo Segundo, - Salvo no caso de vacância no cargo, a eleição da
Diretoria ocorrerá, quando solicitado, até 5 (cinco) dias úteis após a Assembleia
Geral Ordinária, em uma reunião do Conselho de Administração convocada para
tal finalidade, podendo a posse dos eleitos coincidir com o término do mandato
dos seus antecessores.

Parágrafo Terceiro. - Nos casos de vacância de quaisquer dos cargos da
Diretoria, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o evento, o Conselho de
Administração se reunirá para eleger o substituto, que completará o mandato do
substituído.

Artigo 10. Observadas as matérias reservadas ao Conselho de Administração e
à Assembleia Geral, e os atos privativos da Diretoria descritos neste Estatuto,
compete aos Diretores administrar e gerir os negócios da Companhia,
especialmente:

-5 -
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(i) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral nas suas respectivas Divisões;

(ii) propor o orçamento anual, o plano de negócios estratégicos e o plano de
expansão e investimento, o qual deverá ser revisto e aprovado anualmente pelo
Conselho de Administração;

(Ui) internamente no âmbito das suas respectivas Divisões, deliberar sobre a
instalação e o fechamento de filiais, depósitos, centros de distribuição,
escritórios, seções, agências, representações por conta própria ou de terceiros,
em qualquer ponto do Paísou do exterior; e

,-"~ •• f

(iv) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da
Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.

Artigo 11. A Diretoria se reúne validamente com a presença da maioria dos
Diretores e delibera por maioria de votos dos Diretores presentes ou
representados na reunião pertinente. Caberá ao Diretor Superintendente _
Divisão Holding o voto de desempate nas deliberações.

Artigo 12. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência
telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que
permita a identificação e a comunicação simultânea entre os Diretores e todas as
demais pessoas presentes à reunião.

Parágrafo Primeiro. - As convocações para as reunloes da Diretoria serão
feitas mediante comunicado escrito entregue com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis, das quais deverá constar a ordem do dia, a data, a hora e o
local da reunião.

Parágrafo Segundo. - Todas as deiiberações da Diretoria constarão de atas
lavradas no respectivo livro de atas das Reuniões da Diretoria e assinadas pelos
Diretores presentes.

Artigo 13. Observada a autoridade do Conselho de Administração e de seus
comitês, conforme estabelecido neste Estatuto, compete ao Diretor
Superintendente - Divisão Holding e ao Diretor Superintendente _ Divisão
Atacadão, dentro de suas respectivas Divisões:

-6-
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(i) implementar as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de
Administração;

(ii) estabelecer metas e objetivos para a Companhia e suas subsidiárias;

(iii) dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual, do plano de expansão e
de investimento e do plano estratégico da Companhia;

(iv) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas comercial, logística,
administrativa, planejamento e recursos humanos, bem como todos os negócios
e operações da Companhia;

'., .
" .

(v) dirigir e orientar a realização de análises de mercado, da política da
qualidade e diretrizes bem como a implantação de normas, métodos e rotinas
operacionais; e

(vi) coordenar as atividades dos demais Diretores e empregados de suas
respectivas Divisões,

Parágrafo Único. - Compete privativamente ao Diretor Superintendente _
Divisão Holding:

(i) dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a
publicidade institucional; e

(ii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria,

Artigo 14. Compete ao Diretor Financeiro - Divisão Atacadão e ao Diretor
Financeiro - Divisão Holding, dentro de suas respectivas Divisões:

(i) coordenar, administrar e supervisionar as áreas financeira, tributária,
controle de gestão e contábil da Companhia, sendo responsáveis por dirigir e
orientar a elaboração do orçamento anual naquilo que se refere às suas
respectivas Divisões;

(li) gerenciar as atividades de tesouraria da Companhia, incluindo a captação e
gestão de recursos; e

- 7 -
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(iii) todas as demais questões administrativas que não sejam expressamente
atribuídas aos demais Diretores.

Artigo 15 - Os Diretores terão as suas áreas de atuação segregadas por
divisões negociais, as quais serão identificadas no ato de sua nomeação.
Adicionalmente ao disposto no presente Estatuto, a Companhia terá um
regimento interno que determinará de forma pormenorizada as competências
específicas de cada Divisão e dos Diretores que as integram. Os acionistas e a
Diretoria farão com que os Diretores nomeados pautem as suas ações de forma
a observar a referida segregação, cujo descumprimento será passível de
responsabilização e punível pela Companhia.

,..,-, .
. -',

Artigo 16 - Não obstante '., disposto no Artigo 15 acima, e observada a
autoridade do Conselho de Administração e de seus comitês, conforme
estabelecido neste Estatuto, e tendo obtido aprovação de governança prévia
quando necessário (Le. Conselho de Administração e/ou Assembleia Geral,
conforme o caso) fica desde já estabelecido que os seguintes atos são de
competência privativa e exclusiva dos Diretores que integram a Divisão Holding:

(i) sugerir ao Conselho de Administração, e após obtida aprovação pelo
Conselho, implementar a política macro de negócios da Companhia e de suas
subsidiárias no Brasil;

(ii) elaborar, anualmente, para apreciação do Conselho de Administração, as
Contas da Diretoria;

(iii) implementar qualquer decisão tomada pelo Conselho de Administração com
relação às subsidiárias da Companhia;

(iv) representar a Companhia na qualidade de acionista, sócia ou quotista em
deliberações societárias de suas subsidiárias; e

(v) sugerir ao Conselho de Administração e implementar políticas gerais a serem
observadas pela Companhia e todas as suas subsidiárias no país.

Parágrafo Primeiro. - Caberá aos Diretores da Divisão Atacadão a prática de
todos e quaisquer atos não englobados na competência específica da Divisão
Holding. ~.
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Parágrafo Segundo. - Os Diretores da Companhia somente poderão praticar os
atos relativos aos negócios de sua respectiva Divisão e, observado o disposto em
lei, não serão responsáveis por quaisquer atos praticados pelos Diretores da
outra Divisão.

Artigo 17 - Observadas a segregação de poderes prevista neste Estatuto, a
Companhia será representada legalmente e estará obrigada, (i) pela assinatura
isolada do Diretor Superintendente da respectiva Divisão, (li) peia assinatura
conjunta de dois Diretores de uma mesma Divisão, (iii) pela assinatura de um
Diretor em conjunto com um procurador, ou, ainda, (iv) por dois procuradores
assinando em conjunto, respeitado o disposto nos parágrafo único deste Artigo.

, . :''"i'l;'

Parágrafo Unico - Observadas'as restrições constantes deste Estatuto, um
único Diretor agindo isoladamente ou um procurador com poderes bastante
poderá vincular a Companhia na emissão e endosso de duplicatas, cheques,
letras de câmbio e notas promissórias bem como na cobrança, caução ou
desconto com depósito de recursos nas contas bancárias da Companhia, ou
ainda para emissão de reéibos configurando pagamentos efetuados à Companhia
através de cheques nominativos, assinaturas de contratos de abertura de
crédito. A representação da Companhia perante quaisquer órgãos,
departamentos e repartições públicas, federais, estaduais e municipais,
autarquias e realização de apiicações financeiras em nome da Companhia, de
prazo não superior a um ano e com instituições financeiras, também incumbirá a
um único Diretor agindo isoladamente ou a um procurador investido com
poderes suficientes.

Artigo 18 - Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão
assinados (i) isoladamente pelo Diretor Superintendente da respectiva Divisão
ou (ii) por quaisquer dois outros Diretores da mesma Divisão, agindo
conjuntamente, e, em todos casos, conterão poderes específicos que observarão
as restrições constantes deste Estatuto e terão prazo de validade limitado.
Somente poderão ser delegados poderes relativos à respectiva Divisão a que
pertencerem os Diretores signatários do respectivo instrumento de mandato. O
Conselho de Administração terá o direito de autorizar a outorga de procurações
por qualquer diretor individualmente, estabeiecendo o prazo de duração e os
poderes a serem outorgados, com a devida observância dos assuntos sujeitos à
Assembleia Geral, nos termos da lei aplicável.
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Parágrafo Único - As procurações contendo poderes ad judicia conferidas a
advogados para defesa dos direitos e interesses da Companhia em processos
administrativos ou judiciais poderão ser por prazo indeterminado.

ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 19 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao ano,
no curso dos 4 (quatro) meses imediatamente subsequentes ao encerramento
do exercício social, para deliberar sobre as matérias previstas em lei.

Artigo 20 - A Assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que
os interesses societários, este Estatuto Social ou a legislação aplicável exigirem.

'. 't" ;
"\~

Artigo 21 - A convocação das Assembleias Gerais se dará pelo Presidente do
Conselho de Administração e, na sua ausência ou impedimento temporário, por
quaisquer outros dois Conselheiros agindo conjuntamente, ou ainda nas formas
previstas em lei. As Assembleias Gerais serão presididas por qualquer pessoa
presente e selecionada pela maioria dos acionistas presentes ou representados
na Assembleia Geral em questão.

Parágrafo Primeiro. - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as
exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social ou em
Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, serão
tomadas pela maioria dos votos válidos dentre as acionistas presentes, não
sendo consideradas eventuais abstenções. O presidente de todas as Assembleias
Gerais não deverá levar em consideração e não computará o voto proferido com
infração aos termos de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede da
Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo Segundo. - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos
da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as
exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações. O edital de éonvocação de
todas Assembleias Gerais deverá incluir a pauta dos assuntos a serem discutidos
na respectiva Assembleia Geral, bem como uma cópia de todos os documentos
relacionados à pauta de tal Assembleia Geral.

Parágrafo Terceiro. - As atas de Assembleia
Atas das Assembleias Gerais na forma de
publicadas com omissão das assinaturas.
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Artigo 22. - Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei
e observado o disposto no artigo 23 abaixo:

(i) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal;

(ii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal;

(ili) reformar o Estatuto Social, incluindo qualquer deliberação de aumento ou
redução de capital;

~:..,

(iv) deliberar, de acordo 'tom proposta apresentada pelo Conselho de
Administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de
dividendos;

(v) deliberar sobre a emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários,
resgate, amortização, recompra ou qualquer outro tipo de negociação com ações
ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia ou a criação de ações
preferenciais ou classes adicionais de ações ordinárias;

(vi) aprovar a transformação da Companhia;

(vii) deliberar sobre a dissolução da Companhia, clsao da Companhia,
incorporação de ações ou incorporação de qualquer sociedade pela Companhia
ou desta por qualquer sociedade; e

(viii) eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá
funcionar no período de liquidação.

Artigo 23 - A Companhia e sua administração observarão as disposições de
qualquer acordo de acionistas que esteja devidamente arquivado em sua sede
social, conforme previsto no artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas.

EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Artigo 24 - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao
fim de cada exercício social serão elaborados o balanço patrimonial, a
demonstração do resultado do exercício e as demais demonstrações contábeis

~
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exigidas em lei, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e os princípios de
contabilidade geralmente aceitos no Brasil, que deverão ser anualmente
auditados por auditores independentes inscritos perante a CVM - Comissão de
Valores Mobiliários.

Parágrafo 1° - O lucro líquido, como definido no Artigo 191 da Lei das
Sociedades por Ações, apurado em cada balanço semestral ou anual terá
destinação determinada pela assembleia geral, observados o dividendo
obrigatório de 0,1% (zero vírgula um por centoLdo lucro líquido ajustado nos
termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo 2° - Nenhum acioni:;~i'!terá direito a qualquer parcela dos lucros até
que seja aprovado expressament~'pela assembleia geral.

Parágrafo 3° - Poderá o Conselho de Administração propor, e poderá a
Assembleia Geral decidir sobre a constituição das reservas previstas nos artigos
194 a 197 da Lei das Sociedades por Ações, bem como orçamentos de capital
com base nos quais lucros poderão ser retidos e reinvestidos pela Companhia.

Parágrafo 4° - A Companhia terá uma reserva para investimentos ("Reserva de
Investimentos"), limitada ao montante equivalente a 50% (cinquenta por cento)
do capital social total e à qual até 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido
anual poderá ser destinado, a qual terá finalidade de custear investimentos de
crescimento e expansão a serem realizadas pela Companhia.

Parágrafo 5° - A Companhia terá uma reserva para capital de giro ("Reserva de
Capital de Giro"), limitada ao montante equivalente a 50% (cinquenta por cento)
do capital social total e à qual até 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido
anual poderá ser destinado, a qual terá finalidade de financiar o capital de giro
da Companhia.

Parágrafo 6° - Os prejuízos serão transportados para o exercício seguinte, de
acordo com a legislação vigente.

Artigo25- O Conselho de Administração está autorizado
intermediário da Companhia e a propor à assembleia
intermediária de dividendos.

- 12 -
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DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

Artigo 26- A Companhia será dissolvida, liquidada ou transformada nos casos
previstos em lei, ou por resolução tomada pelos acionistas em Assembleia Geral.

Parágrafo Único - O modo de liquidação será determinado pelos acionistas em
Assembleia Geral, na qual um Conselho Fiscal será eleito para funcionar durante
o período de liquidação e serão nomeados o(s) liquidante(s), fixada a sua
remuneração, e estabelecidas as diretrizes de seu trabalho.

ALTERAÇÕES

l"'" •

Artigo 27 - O presente Estafdto poderá ser modificado mediante resolução dos
acionistas de acordo com o disposto no artigo 135 da Lei das Sociedades por
Ações.

LEI APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

Artigo 28 - O presente Estatuto deverá ser regido e interpretado de acordo
com a Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 29 - Todas as disputas relacionadas ou decorrentes deste Estatuto Social
deverão ser submetidas à arbitragem, nos termos do Regulamento de
Arbitragem da Câmara Internacional de Arbitragem (International Chamber of
Commerce - ICC), por três árbitros nomeados em conformidade com tal
Regulamento ("Tribunal Arbitral"). A arbitragem realizar-se-á na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, Brasii, local onde a sentença arbitral será proferida.
A arbitragem será conduzida em inglês.

Parágrafo Primeiro - Sem prejuizo da validade desta cláusula arbitral,
qualquer acionista poderá buscar perante tribunais competentes de qualquer
país (i) antecipação de tutela ou medida cautelar, e (ii) execução das decisões
arbitrais proferidas de acordo com esta cláusula arbitral. O ajuizamento de
eventuais medidas nos termos previstos neste artigo não implicará em renúncia
à cláusula arbitral aqui estabelecida ou à jurisdição do Tribunal Arbitral.

Parágrafo Segundo - A existência e o teor do processo arbitral e de quaisquer
decisões ou sentença serão mantidos em sigilo pelas partes e pelos membros do
Tribunal Arbitral, exceto (i) na medida em que a divulgação possa ser exigida de

~
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uma parte para cumprir uma obrigação legal, para proteger ou exercer um
direito, ou para fazer cumprir ou impugnar de boa fé uma sentença em processo
judicial perante um tribunal ou outra autoridade judicial, (ii) se com o
consentimento de todas as partes, (lii) quando necessário para o preparo ou
apresentação de demanda ou de defesa na arbitragem, (iv) se tais informações
já forem de domínio público exceto se por violação desta cláusula, ou (v) por
ordem do Tribunal Arbitral a pedido de uma das partes.

Parágrafo Terceiro - A Companhia será vinculada pela presente cláusula
arbitral para todos os fins legais.

.•~~.,"
***********************************************************

São Paulo, 17 de dezem~ /'

~d?~ « ({Lv-
kaIldraeb:;ra Boni Nobre Lacerda /7 Antônio José Mattos Morello

Presidente Secretário

k~C
?
CARREFOUR NEDERLAND B.V.

p,p. Antônio José Mattos Morello

~((o
/'
CARREFOUR S.A.

p.p. Antônio José Mattos Morello

,

NSULA 11 FUNDO DE INVESTIMENTO
ARTICIPAÇÕES

p.p. Andréa Martins Ramos Spinelli.
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 10° SUBDISTRITO DE 
BELENZINHO 

DISTRITO DE SÃO PAULO 

SÃO PAULO - SP 

COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO 

OFICIAL JESSE ALVES DOS SANTOS 

LIVRO N° 0119 	 PÁGINA N° 357, 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ ATACADAOS.A. 
Aos dezenove (19) dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove (2019), 

nesta cidade de sao Paulo, SP, onde eu Jaime Brandão Cruz Filho, Substituto do Oficial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do 100  Subdistrito Belenzinho, que esta subscreve, fui chamado em 
diligência na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, n°  6.169, Vila Maria, São Paulo, 5P, onde, 
encontrava-se o representante da outorgante ATACADA0 S.A.: inscrita no CNPJ/MF de n°  
75.315.333/0001-09, com sede na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, n° 6.169, Vila Maria, São Paulo, 
SP, com Estatuto Social Consolidado, datado de 16/04/2019, registrado ,na JUCESP sob o n°, 
256.881/19-4, em sessão de 15/05/2019, e Ficha Cadastral Completa, expedida pela-JUCESP, com 
Autenticidade: 123864214, datada de 26/09/2019, as quais ficam arquivados neste Registro Civil 
(cópias autenticadas), na pasta 111, ás folhas 215/317, e pasta 118, ás folhas 153/202, nos termos do 
capítulo IV, artigo 14°, seção III, subseção I, artigo 22, parágrafo 1°, item (ii), subseção II, artigo 
23, artigo 24, subseção III, artigo 28, item 00, subseção V, artigo 30, item (i) e (iv) e artigo 31, item 
(i), parágrafos 1° e 2°, do referido Estatuto, neste ato representada pelo Diretor-Presidente - 
Atacada° JOSE ROBERTO MEISTER MUSSNICH, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da cédula de identidade RG n° 2004872335-55P-R5 é inscrito no CPF/MF n° 

.164.206.830-68, filho de Carlos Ervino Müssnich e Norma Meister Müssnich, endereço eletrônico 
robertomussnich@atacadao.com.br, ekito pela Ata de Reunias° do Conselho de Administração, 
realizada em 26/06/2017, com mandato de 3 anos, registrada na JUCESP sob o n° 330.075/17-2, em 

sessão de 14/07/2017, a qual fica arquivada neste Registro Civil (cópia autenticada), na pasta 111, 
supracitada, com endereço comercial na sede da empresa; identificados pela documentação acima 
referida do que dou fé, sendo que pela outorgante, na forma representada, me foi dito que por este 
público instrumento constitui seus procuradores ABRAHAO :DE ANGELO, brasileiro, casado, gerente 
regional, portador da cédula de identidade RG n° 6.700.739-9-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  

.194.721.458-68, residente e domiciliado em Igarassu, PE; ADEMIR DE ALMEIDA , brasileiro, casado, 
gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 3.901.469-6-55P-PR e inscrito no CPF/MF 
n° 339.363.079-20, residente e domiciliado em Vila Velha, ÉS; ADRIANO ALVES DA COSTA 
SOARES, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 
32.183.025-8-55P-5P e inscrito no CPF/MF n° 312.521.788-16, residente e domiciliado em Juiz de 
Fora, MG; ADRIANO GONÇALVES CRUZ, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula 
de identidade RG 	2008623801-3-55P-CE e inscrito no CPF/MF n° 304.878.108-05, residente e 
domiciliado em Betim, MG; ADRIANO MARCELO PERARO, brasileiro, casado, gerente de 
planejamento, portador da cédula de identidade RG n°  1.126363652-55P-R5 e inscrito no CPF/MF n°  
929.247.949-00, residente e domiciliado em São Paulo, SP; AILSON DE OLIVEIRA LEITE, 

" 	brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  25.015.342-7-55P-SP e 

1, 
inscrito no CPF/MF n°  138.372.458-02, residente e domiciliado em Jacarel, SP; AILTON DALL 
AGUA, brasileiro, casado, gerente de logistica, portador da cédula de identidade RG n° 

 

21.482.911-X-55P-SP e inscrito no CPF/MF n° 128.788.028-29, residente e domiciliado em sao Paulo, 
SP; AILTON DE SOUZA, brasileiro, casado, gerente cbmercial, portador da cédula de identidade RG 
n° 29.094.351-6-55P-5P e inscrito (no CPF/MF n°  197.507.008-99, residente e domiciliado em 
Campinas, SP; ALBERTO DE LIMA, brasileiro, casado, ger-e-nte comercial, portbdor da cédula' de 
identidade RG n° 33.607.444-X-55P-SP e inscrito no CPF/MF n° 224.311.538-78, residente e 

thitytuans domiciliado em Mauá, SP; ALBERTO LOURENÇO DA SILVA, brasileiro, solteiro, gerente comercial, ( 	em a; 
portador da cédula de identidade RG n°  8304850-S5P-PE e inscrito no CPF/MF n°  054.640.244-50, 

_ 
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esidente e domiciliado em Boa Vista, RR; ALEOMAR BALDOINO DOS SANTOS, brasileiro, 

scilteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 1.723.750-5-SSP-MT e inscrito 

no CPF/MF n°  015.565.611-21, residente e domiciliado em Boa Vista, RR; ALEX DA SILVA LANTE, 

brasileiro, solteiro, gerentécomercial, portador da cédula de identidade RG n°  32.249.063-7-SSP-SP 

e inscrito no CPF/MF n° 350.798.828-32, residente e domiciliado em Ma\rilia, SP; ALEX FABIANO 

HEMPEL, brasileiro, • solteiro, gerente comercial, portador da cédula (de identidade RG n°  

1.284.649-0-55P-MT e inscrito no CPF/MF n°  876.309.821-00, residente e domiciliado em Cuiabá, 

MT; ALEX IVO CHAMAS, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de,identidade 

RG n° 42.016.197-1-55P-5P e inscrito no CPF/MF n° 215.054.488-16, residente e domiciliado em , 

Teixeira de Freitas, BA; ALEX SANTOS UMA, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da 

cédula de identidade RG n°  28.273.904-X-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  304.354.708-09, residente 

e domiciliado em Irece, BA; ALEX SOUZA DA ROCHA, brasileiro, ccisado, gerente comercial, , 

portador da cédula de identidade RG n°  40.604.569-0-55P-SP e inscrito • no CPF/MF.  n0 -

228.658.488L50, residente e domiciliado em Osasco, SP; ALEXANDRE DA' SILVA LOPES, brasileiro, 

casado, gerente comercial, poHador:  da cédula de identidade R6 n° 1.195.162-9-5SP-MG e inscrito no 

CPF/MF n°  692.468.231-68, residente e domiciliado em Viera RS; ALMIR RIBEIRO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, . gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 

33.589.553-0-55P-SP e inscrito no CPF/MF n° 305.573.068-.25, residente e domiciliado em' 

Governador Validares, MG;'ANDERSON ARCHANJO, brasileiro, casado, gerente comercial, portador 

da cédula de identidade RG n° 8.540.645-0-55P-PR -e inscritá no' CPF/MF n° 00/.450.709-57, 

residente e domiciliado em Rio de Janeiro, RJ; ANDERSON COUTINHO DOURADO, brasileiro, 

casado, gerente regional, portador da cédula de identidade RG n°  30.516.842-3-55P-5P edscrito no 

CPF/MF n° 302.192.078-01, residente e domiciliado em São Paulo, SP; ANDERSON MARQUES, 
'brdsileiro, solteiro, gerente comercial, portadár da cédula de identidade RG n°  321.146.153-55P-SP e 

inscrito no CPF/MF n° 290.68,8.388-30, residente e domiciliado em Macaé, RJ; ANDERSON 

MIRANDA FRANCO, brasileiro, casado;  gerente comercial, portador:da cédula de identidade RG n° 

1.351.790-2-55P-MT e inscrito no CPF/MF n°  707.526.721-34, residente e domiciliado em Recife, PE; 

ANDRE LUIZ DE MENDONÇA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de 

identidade RG n° 27.019.391-1-55P-SP e inscrito no CPF/MF n° 272.865.798-00, residente e, 

domiciliado em Itanhaem, SP; ANDRE LUIZ MARQUEZIN, brasileiro, solteiro, gerente comercial, 

portador da cédula de identidade RG n° 32.146.017-O-SSP-SP e-  inscrito no CPF/MF n° 

056.486.017-43, residente e domiciliado em Vitória da Conquista, BA; ANDRE PRESTES GERIN, 

brasileira, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG 	7.082.889-S5P-SC e 

inscrito no CPF/MF n° 007.999.689-27, residente e domiciliado em Sapucaia do Sul, R5; ANGELO DE 

SOUZA BOMFIM, brasileiro, solteiro, gerente comercial , portador da cédula de identidade RG n° 

909103542-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  028.457.035-46, residente e domiciliado em Barreiras, 

BA; ANGELO MARIO DE UMA, brasileiro, casado, gerente regional, portador da cédula de 

identidade RG n° 22.743.460-2-55P-SP e ,inscrito no CPF/MF n° 146.190.378-50, residente' e 

domiciliado em Salvador, BA; ANSELMO LUIS ROCHA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, \ gerente 

regional, pOrtador da cédula de., identidacd RG n°  29.043.166-9-55P-SP er inscrito no'CPF/MF n°  

194.788.418-23, residente e domiciliado em Cuiaba, MT; ANTENOR CHAVES JUNIOR, brasileiro, 

casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  1.158.145-55P-MS e inscrito no 

CPF/MF n° 927.142.771-87, residente e domiciliado em Feira de Santana, BA; ARTUR AUGUSTO DE 

ALMEIDA UMA, brasileiro, 'divorciado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG 

3.126.313-55P-60 e inscrito no CPF/MF n° 772.327.551-04, residente e domiciliado em Rio Verde, GO 

; ATHOS CARVALHO RIBEIRO, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de 

identidade RG 	47.936.652-5-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  399.991.458-09, residente e 
1 
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domiciliado em Santa Barbara do Oeste, SP; BRUNO TEOFILO DOS SANTOS, brasileiro, solte ro 
gerente comercial, portador da cédula de identidade I n°  5.984.961S5P-PE e inscrito no CPF/MF n°  
047.865.704-86, 'residente e domiciliado em Rio de Janeiro, RJ; CACIA ROMUALDO COUTO DE 
SOUZA, brasileira, casada, gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG n° 
21.249.488-0-55P-SP e inscrita no CPF/MF n° 133.983.818-47, residente e domiciliado em Santos, SP 
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS , brasileiro, casado, gerente comer'eial, portador da cédula de 
identidade RG n°  45.285.297-3-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  320.526.178-09, residente e 
domiciliado em Presidente Prudente, SP; CARLOS EDUARDO DE CAMPOS, brasileiro, casado, 
gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 34.169.044-2-55P-SP e inscrito no 
CPF/MF n°  315.041.288-93, residente e domiciliado em Itapecerica da Serra, SP; CARLOS EDUARDO 
DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  
1.062.887-55P-M5 e inscrito no CPF/MF n°  868.188.561-87, residente e domiciliado em Maraba, PA; 
CARLOS EDUARDO FERREIRA PIZZUTTI, brasileiro, divorciado, gerente comercial, portador' da 

' cédula de identidade RG n° 11.644.458-7-55P-5P e inscrito no CPF/MF n° 085.864.068-64, residente 
e domiciliado em Piracibaca,. SP; CARLOS HENRIQUE DA SILVA MARTINS, brasileiro, casado, 
gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 41.387.235-X-5SP-SP e inscrito no 
CPF/MF n°  354.644.188-57, residente e domiciliado em sao Paulo, SP; CHRISTIE DA SILVA, 
brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 24.457.422-5-55P-SP e 
inscrito no CPF/MF n°  180.769.188-80, residente e domiciliado em Maceió, AL; CLAUDEMIR 
TRINDADE DA SILVA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG 
n°  3.986.958-6-SSP-PR e inscrito no CPF/MF n° 517.735.039-87, residente e domiciliado em Joao 
Pessoa, PB; CLAUDIO BRASILIANO DA CRUZ, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da 
cédula de identidade RG n° 4.481.660-S5P-PB e inscrito no CPF/MF n° 265.207.558-69, residente e 
domiciliado em Serra Talhada, PE; CLAYTON FERNANDO DE OLIVEIRA , brasileiro, casado, 
gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n0  32.633.4984-55P-SP e inscrito no 
CPF/MF n°  292.495.958-67, residente e domiciliado em Jandira, SP; CLEITON RODRIGUES DA 
COSTA, brasileiro, casado, gerenie comercial, portador da cédula de identidade RG n°  
25.347.327-5-55P-SP e inscrito no CPF/MF n° 260.005.378-67, residente ej  domiciliado em Ribeira° 

	

t. • 	
Pires, SP; CLERES 'BARBOSA DE MELO, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de 

	

ah. 	
identidade RG n° 9.163.045-1-55P-PR e inscrito 	CPF/MF n° 006.946.649-10, residente e 

k: domiciliado em Fortaleza, CE; CLEUDES UNO MENDES, brasileiro, solteiro, 'gerente comercial, 
portador da cédula de identidade R6 n° 7.209.377-36-5SP-BA e inscrito no CPF/MF n°  
744.241.735-34, residente e domiciliado em Bonoco, BA CLEYTON BONILHA BRAVO, brasileiro, 
solteiro, gerente comerciá', portador da cédula de identidade RG n° 9.190.171-4-5SP-PR e inscrito no 
CPF/MF n° 009.704.599-39, residente e domiciliado r em Fortaleza, CE; DANIEL APARECIDO' 
PORFIRIO, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  
408850309-55P-PR e inscrito no CPF/MF ri° 039.477.499-02, residente e domiciliado em Sinop, MT; 
DANIEL IGNACIO KAVISKI, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de 
identidade RG n° 8.722.139-3-55e-PR e inscrito ho CPF/MF n°  046.245.129-10, residente e 
domiciliado em Londrina, PR; DANIEL LUIZ ALVES VIEIRA, brasileiro, casado, gerente comercial, 
portador da cédula de identidade ,RG 	25.346.790-1-5SP-5P e inscrito no CPF/MF no  
286.091.128-61, residente e domiciliado em Santo André, SP; DANILO CASTRO ALVES ARAUJO, 
brasileiro, casado, gerente operacional, portador d'a cédula de identidade RG 	299.382.515-5SP-5P, 
e inscrito no CPF/MF n°  219.960.338-59, residente e domiciliado em São Paulo, SP; DANILO LAZARO 
DE MEDEIROS, brasileiro, solteiro,,  gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  

(Findada em 
Ifttaintiti  4739753-55P1GO e inscrito no CPF/MF n° 693.113.821-91, residente e domiciliado em Araguaina, TO; 

911)  
DAOZILIO UMA DAMACENA JÚNIOR, brasileiro, casado, 'gerente comercial, portador da cédula 

INIÍ911,19 fl 111010110 Dl DI 
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. de identidade RG n°  £15.568.217-3-SSP,SP e infdrito no,CPF/MF n°  291.911.338-07» residente e 1  

doNciliado erii ao Vicente, SP;"- DAVI RODRIGUES' DA ;SILVA, brasileiro, solteiro, gerente ) 

com\ercial, Portador da cédula de identrdade RG n°  44.980.043-X-S5P-SPre insdrito no CPF/MF A°  , 

3631268.048-50, residente e idomiciliácio em Guarulhos, 'SP; DAVID N/IEIRA MEIRELES DO 
) 

NASCIMENTO , brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de' ,identidade RG n°  i 

44.141.138-1-5SP-5P e insCrito no' CPF/MF n° 310.247.658-90, residente ,e domiciliado em Guarkija, 

(SP:; DENIS MASgAITI TANAKA, brasileiro, asado,`gerente comercial, pOrtador da cédula de 

'identidade RG n°  23.173.249-1-S5PSP el inscrito no CPF/MF n°  191.890.148-12,--residente e 

domiciliado em Atibciia, SP? DIEGO DUARTE TELLES, brasileiro, solteiro, gerente, comercial' 

portador da' cédula de identidade RG ''n°  50.708.441-87-SSP-R5 e inscrito no CPF/MF n° i 

'964456.450-20, residente»-e chirniciliado rem (Santa, Maria, RS; DIEGO GUERREIRO COCIELO, t  

brasileiiro, casado, gerinte regional, portador da cédula de identidade RG n°  8.332.934-55P-PE e 

, inscrito no‘CPF/MF n°  225.553.628:51, residente e domiciliado em Tiguatiriga, DF; DIEGO LUIS 

,` FEITOSA DE CARVALHO BELTRAO, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de ( , 

identidade RG n° 5921815-SSP-PE e inscrito no CPF/MF n°  045.525.664-07, residentedomiciliado 

,em iliài're, PE; \ DIEGO RIBEIRO DO NASCIMENTO ', brasileiro, Casado, gerente comercial, 

portador da cédula de identidade RG n° 32.468.555-5-SSP-SP e inscrito no CPF/MF n°  

315.498.508-57,-resideAte e domiciliado em Juazeirtído Norte, CE; DORACI CERVONE FONSECA, 	7 

brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  4.448.403-01-SSP-PR'e? 	(- 

inscrito no CPF/MF n° 581.47E819:12, residente e'-domiciliado em Cuiabá, MT; EDÈMAR MENEZES 

DOS SANTOS, brasileiro, casado, gerente 'comercial, po('tadorf  da cédula de' identrdade"RG n°  

394034-SSP-MS e inscrito no CPF/MF n° 446.137.681-87, resideAte e domiciliado em Eunápolis, BA; 

EDERSON DA SILVA JORDA0(basileiro, casado, gerente -comercial, portador: da cédula de 

.1  identidade RG n° 45:249.555-6-S5P-SP e- inscíito no CPF/MF n° 324.213.088-01, residente e ,/ 

domiciliadd em Braslia, DF; EDGLEI SANTOS DIAS, brasileiro, solteiro, grerente comercial, portador -2. 

cidcédula de identidade RG n° 3E672.00-4-5SP-5P e.-inscrito no CPF/MF n°  219.078.938-90, 

residente e domiciliado em Itaborai, RJ; EDILSON ALENCAR DESSA, brasileiro, casado,.gerente 

comercial, portador da cédula de identidade RG n°  3.858.476-SSP-PE e inscrito no CPF/MF n°  ,. 

	

, 	 t 

' 	882.067.694-04, residente e domiciliado em Petrolina, PE; EDILSON CORSINI PEREIRA JUNIOR, 

brasileiro, soltáiro, gerente comercial, portador da cédula de ,identidaddRG n°"8817650-2-S5P-PR e 

inscrito no CPF/MF n° 071891.829d00, residente e domiciliado em/Porto Velho, RO; EDINALDO 

BATISTA, lirasileiro, casado,j gerente comercial,' portador da ,cédula de identidade RG--n°  

6.120.845-3-5SP-PR e inscrito no CPF/MF n°  000.007.749-60, residente e domiciliado em SuzanO, SP; 

(f  ED/NALDO TAMIAO RAMOS, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de 

' -identidade 'RG n°1  4.243.072-2-SSP-PR -e inscrito no _CPF/MF n°1  764.083.539:91, residente é 

("domiciliado em Betim, MG; EDIVALDO FRANCISCO DE ,LIMA, brasileiro, solteiro, gerente ' -) 

comercial, portadjr, da cédula de identidade RG n°  1.149.020-S5P-MS e inscrito. rio CPF/MF ri')  

708.487.931-53, reSidenté e1, domiciliado em • Treh Lagoas, MS; EDIVALDOi 
 FRANCISCO UNO, 

,  
brasileiro, casado» gerente regional, portcidor,dd cédula de identid‘de RG n°  50.809-SSP-MS e 

inscrito nos/áFiMe,, n° 293.981.261-68, residente e -domiciliado na Sapucaia do Sul, RS; EDSON 

'GALDINO DO'NASCIMENTO JUNIOR, brasileiro, casado, gerente comercial, portador 'clã'cédula 

/de identidade RG n° 44.390.615-4-S5P-5(7  eiriscrito no CPF/MF n°  360.681.198-21, residente e 	
I 

‘jdomiciliádo em Blumenau, SC; EDSON GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, geren' te comercial, t, 

portador da cédula de identidade fiG" n°  26.260.310-X-S5P-5P e inscrito no CPF/MF n°  / 

216.716.92E02, 'residente e domiciliado em Jundiá, S-P; EDSON VIEIRA VILASBOAS, bréisileiro, 

¡Casado, gerente comerCial, portador da cédula de ideritidade RG n° 1.145.133-8-55P-SP e inscrito no 

-\ ,CPF/MF'h°  028.933.648-10, residente e domiciliado em CarApinas, SP; EDVAN MENDES CASTRO, 

-"\ 	} 	 'i J ç 	. 	
C-- 
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brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade R6 n° 468.644-55P-MS e 
inscrito no CPF/MF n° 583.153.651-34, residente e domiciliado em Rio Branco, AC; ELISMAR ALVES 
MATEUS, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG ri°1  
679.136-55P-DF e inscrito no CPF/MF n°  260.308.451-87, residente e domiciliado em Goiania, GO:: 
ELIVAN DE PAULA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 
27.740.920-2-55P-5P e inscrito no CPF/MF n° 005.896.629-37, residente e domiciliado em Ponta 
Grossa, PR; ELOISA MAGALHAES BISPO, brasileira, casada, gerente comercial, portadora da cédula 
de identidade R6 n° 4132162-55P-P9 e inscrita no CPF/MF n° 294.453.188-38, residente e 
doiniciliada em Jocio Pessoa, PB; ELTON JOHN BARRETO DE AVILA, brasileiro, casado, gerente 
comercial, portador da cédula de identidade RG n°  1.695.558-55P-DF e inscrito no CPF/MF n°  
859.796.861-34, residente e domiciliado em Taguatinga, DF; ELZA DA SILVA PEREIRA GOIS, 
brasileira, casada, gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG n° 954.969-55P-MS e 
inscrita no CPF/MF n°  813.729.301-91, residente e domiciliado em Srio Paulo, SP; EMANUEL DE 
OLIVEIRA SOARES, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  
1.494495-55P-RN e inscrito no CPF/MF n°  876.390.844-15, residente e domiciliado em Parnamirim, 
RN; EMERSON DE OLIVEIRA AGUIRRE, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula 
de identidade RG n°  674.023-55P-M5 e inscrito no CPF/MF n°  582.653.681-00, residente e 
domiciliado em Campo Grande, MS; ERICK JUNIOR DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, gerente 
comercial, portador da cédula de identidade R6 n° 2.008.010.332.797-55P-CE e inscrito no CPF/MF 
n° 461.868.083-00, residente e domiciliado em Sobral, CE; ERMANOIA CONRADO LOPES MOURA, 
brasileira, casada, gerente regional, pOrtadora da cédula de identidade R6 n°  2.289.931-55P-PE e 
inscrita no CPF/MF n°  003.621.933-98, residente e domiciliado em Caucaia, CE; FABIO BARBOSA 
LOPES, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  
32.540.423-9-S5P-5P e inscrito no CPF/MF n° 299.336.998-90, residente e domiciliado em 5ao José 
do Rio Preto, SP; FABIO DE ARRUDA VICENTINI, brasileiro, casado, gerente comercial, portador 
da cédula de identidade RG n° 34.119.453-0-55P-5P e inscrito no CPF/MF ri°  213.898.668=31, 
residente e domiciliado em sao Bernardo do Campo, SP; FABIO DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, 
casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 34.927.656-0-55P-5P e inscrito 
no CPF/MF no  307.119.548-60, residente e domiciliado em São Paulo, SP; FABIO DE SOUZA 
AGUIAR, brasileiro, casado; gerente comercial, portador da cédula de identidade R6 n° 
30.119.757-X-55P-5P e inscrito nó CPF/MF n° 295.607.988-39, residente e domiciliado em Barueri, 
SPr FAGNER VINICIUS AZEVEDO, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de 
identidade RG n° 7.21L631-3-55P-PR e inscrito no CPF/MF ri° 008.076.389-86, residente e 
domiciliado em Cascavel, PR; FELIPE DA SILVA COSTA, brasileiro, casado, gerente comercial, 
portador da cédula de identidade RG n° 24.871.567-7-55P-SP e inscrito no CPF/MF n° 
227.748.818-62, residente e domiciliado em Eusébio, CE; FERNANDO ALVES DA CRUZ JUNIOR, 
brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 23.090.461-6-5SP-5P 
e inscrito no CPF/MF n° 308.355.198-30, residente e domiciliado em Maceió, AL; FERNANDO 
BARBOSA CINTRA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador' da cédula de identidade RG 
11.761.665-55P-MG e inscrito no CPF/MF n° 045.845.446-03, residente e domiciliado em Uberlandia, 
MG; FERNANDO DE OLIVEIRA SIMAN, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula 
de identidade R6 n°  34.132.669-0-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  215.253.678-97, residente e 
domiciliado em saio Paulo, SP; FERNANDO PEREIRA MACHADO, brasileiro, solteiro, gerente 
comercial, portador da cédula de identidade RG n° L196.583-8-55P-MG e inscrito no CPF/MF n°  
070.411.916-13, residente e domiciliado em Contagem, MG; FLAVIO HENRIQUE BALDAN, brasileiro, 
solteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 29.391.150-2-55P-5P e inscrito 
no CPF/MF n°  216.336.348-17r residente e domiciliado em Uberaba, MG; FLAVIO HENRIQUE DA • 
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SILVA ALVARENGA, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 

28.274.605-5-55P-5P e inscrito no CPF/MF n° 277.908.078-70, residente e domiciliado em Itapevi, 

SP; FLAVIO MARQUES PIRES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da 

cédula de identidade RG no  27.419.524-0-55P-5P e inscrito no CPF/MF n° 170.795.388-07, residente 

e domiciliado em Gravataí, R5; FRANCISCO DA SILVA MARTINS, brasileiro, casado, gerente 

comercial, portador da cédula de identidade RG n°  33.347.570-7-S5P-SP e inscrito no CPF/MF n°  

228.268.582-20, residente e domiciliado em Patos, PB; FRANCISCO FERREIRA FILHO, brasileiro, 

casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 1.610.357-55P-DF e inscrito no 

CPF/MF n° 795.621.161-15, residente e domiciliado em Valparaiso de, Goias, GO; FRANCISCO 

LOURENÇO DE (SOUZA NETO, brasileiro, divorciado, ghrente comercial, portador da cédula de 

identidade RG n° 29.109.440-5-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  569.574.913-15, residente e 

domiciliado em Nova Iguaçu, RJ; FRANCISCO UBIRATAN DA SILVA, brasileiro, casado, gerente 

comercial, portador da cédula de identidade RG n°  27.854.699-7-5SP-5P e inscrito no CPF/MF n° 

973.308.091-87, residente e domiciliado em Londrina, PR; FRANKLIN RECLA PINHEIRO, brasileiro, 

caindo, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°,11.290.043-76-55P-BA e inscrito 

no CPF/MF n°  013.251.895-37, residente e domiciliado em Tangara da Serra, MT; FREDERICO 

TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG 

n° 1712945-5SP-DF e inscrito no CPF/MF n° 702.928.331-72, residente e domiciliado em Itumbiara, 

GO; GEISIA FERREIRA DE SANTANA, brasileira, casada, gerente comercial, portadora da cédula 

de identidade RG 	9.047.209-85-55P-BA h inscrita no CPF/MF n°  004.104.065L11, residente e 

domiciliado em Santo Antonio de Jesus, BA; GEORGE MACEDO DE ALBUQUERQUE, brasileiro, 

casado, gerente amercial, portador da cédula de identidade'RG.n°  7.000.352-55P-PE e inscrito no 

CPF/MF n°  013.381.444-05, tesidente-e domiciliado em Caruaru, PE; GIGLIANY GENEROSA DE 

PAIVA, brasileira, solteira, gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG n°  

1.835.455-S5P-RN e inscrita no CPF/MF n°  035.555.434-82, residente e domiciliado em Santa Rita, 

PB; GILVAN SERAFIM DOS SANTOS, brasileirO,-solteiro, gerente comercial, portador da cédula de 

identidade RG n° 33.656.949-55N5P e inscrito no CPF/MF n°  264.453.758-47, residente e 

domiciliado no Rio de Janeirá, RJ; GLEIdSON DOS SANTOS PINTO, brasileiro, solteiro, gerente 

comercial, portador da cédula de identidade RG n° 42.483.564-2-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  

315.679.608-55, residente e domiciliado em Mogi das Cruzes, SP; GRAZIANE SANTOS VAZ, 

brasileira, solteira, gerente comercial, portadoim da cédula de identidade RG n°  

8.960.752-06-55P-BA e inscrita no CPF/MF n°  294.913.498-05, residente e domiciliado em.São José 

do Rio Preto, 5P; GUSTAVO XANDO DE ABREU, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da 

cédula de identidade RG n° 27.417.975-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  178.137.898-30, residente e 

domiciliado em Ribeirão Preto, SP; HEBNESSER "RODR/GENES FERREIRA, brasileiro, casado, 

.,gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  26.706.444-5-55P-5P e inscrito no 

CPF/MF n° 436.707.171-53, residente e domiéiliado em Igarassu, PE; HENRIQUE COSTA DA SILVA, 

brasileiro, casado, gerente comercial, portady da cédula de identidade RG n°,25.7\23.365:2-55P-SP e 

inscrito no CPF/MF n°  270.972.058-22, residente e domiciliado em SãO•  Luis, MA; HERBERT 

5,WINCKLER, )brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  

,3.697.586-S5P-R5 e inscrito no CPF/MF n° 053.69-1.589-08, residente eidomiciliado em Estrela, RS; 

HERMINIA VIEIRA DIAS BERNARD', brasileira, casada, gerente comercial, portadora da cédula 

de identidade RG n° 1.718.674-55P-ES e inscrita, no” CPF/MF n° 094.106.497-22: residente e 

domiciliado em 'São Gonçalo, RJ; /SAQUE PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, gerente 

./ comercial, portador do cédula de identidade RG n° 4384618-SSP-5C e inscrito no CPF/MF n°  

008.421.899-12, residente e domiciliado em Bojai, 5C; ITAMAR QUIRINO DA SILVA, brasileiro, 

casado, gerente regional, portador da cédula de identidade RG n°  296.956-1-55P-MG e inscrito no 
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CPF/MF n°  660.961.896-87, residente e domiciliado em sao Paulo, SP; IZILDINHA PER 

brasileira, divorciada, gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG n°  

2.852.281-9-55P-5P e inscrita no CPF/MF n° 282.384.648-46, residente e domiciliado em Pelotas, RS; 

JAIR UMA DE SOUSA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG 

n° 1142989990-55P-MA e inscrito no CPF/MF n° 915.870.933-91, residente e domiciliado em 

Mossoro, RN; JAIR ROSA DE CASTRO, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de 

identidade RG n°  19.586.676-9-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  116.368.328-06, residente e 

domiciliado na Praia Grande, SP; JAMILA KIRCHKE ARAUJO, brasileira, solteira, gerente comercial, 

portadora da cédula de identidade RG n° ' 10.572.927-06-55P-R e inscrita no CPF/MF n°  

777.196.110-04, residente e domiciliado em Chapeco, SC; JEFERSON SILVA DE ARAUJO, brasileiro, 

casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  9.326.263-94-55P-BA e inscrito 

no CPF/MF n°  010.234.745-06, residente e domiciliado em Ilhéus, BA; JOAO ANDRE DOSSI, 

brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  8.500.252-0-55P-PR e 

5 	
inscrito no CPF/MF n° 033.993.269-47, residente e domiciliado em Taguatinga, DF; JOAO AUGUSTO 

RIBEIRO NETTO, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 

47.034.423-4-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  369.054.778-42, residente e domiciliado em sao 

Carlos, SP; JOAO CARLOS SOUSA SILVA' NEVES, brasileiro, casado, gerente comercial, portador 

da cédula de identidade RG n.° 2434509-55P-bF e inscrito no CPF/MF n°  024.434.911-88, residente-e 

' domiciliado em Goiania, GO; JOAO CARLOS VIEIRA DE BARROS, brasileiro, casado, gerente 

comercial, portador da cédula de identidade RG n°  232.495-55P-RN e inscrito no CPF/MF n°  

810.379.612-34, residente e domiciliado em Duque de Caxias, RJ; JOAO DOS SANTOS CASTILHO, 

brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 30.521.330-1-55P-SP e 

inscrito no CPF/MF n°  282.719.308-69, residente e domiciliado em Belém, PA; JOAO GILBERTO 

JASSNIKER, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de 'identidade RG 

1.921.901-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°  241.8-63.501-59, residente e domiciliado em Varzea Grande, 

MT; JOAO PAULO TENORIO LOPES, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de 

identidade RG n° 1.291.174-S5P-SE e inscrito no CPF/MF n° 015.383.715-29, residente e domiciliado 

em Barretos, SP; JOCINEI URBAN, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de 

identidade RG n°  7.618.636-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°  029.525.299-57, residente e domiciliado 

em Parnamirim, RN; JORGE LUIS RIBEIRO MIRANDA, brasileiro, solteiro, gerente comercial, 

portador da cédula de identidade RG n° 25.663.810-X-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  

275.512.158-08, residente e domiciliado em Caruaru, PE; JORGE LUIZ FONSECA DE SOUZA 

JUNIOR, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  

525.782-3-55P-PA e inscrito no CPF/MF n° 985.611.462-49, residente e domiciliado em Castranhal, 

PA; JORGE VITOR SILVA DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da 

cédula de identidade RG n° 23218432X-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  026.803.149-56, residente e 

domiciliado em Palmas, TO; JOSE ALVES FERREIRA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador' 

da cédula de identidade RG 778.414-55P-M5 e inscrito no CPF/MF n°  600.474.611-87, residente e.  

domiciliado em Campo Grande, MS; JOSE MARCOS ANDRADE DA CONCEIÇAO, brasileiro, casado, 

gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 37.591.909-55P-BA e inscrito no CPF/MF' 

n° 323.285.428-16, residente e domiciliado em Sorocaba, SP; JOSE ROBERTO DA SILVA 

CARVALHO; brasileira, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG 
46.752.889-5-55P-SP e inscrito no CPF/MF n° 372.169.288-81, residente e doMiciliado em Barra do 

Garças, MT; JOSE ROBERTO PLARDES VIEIRA, brasileiro, visado, gerente comercial, portador da 

cédula de identidade RG n° 17.947-68-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  845.020.451-87, residente e 

domiciliado em Palmas, TO; JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, casado, geren.W 

comerc al, portador da cédula de identidade RG n° 2.642.149-55P-RN e inscrito no CPF/MF 
É 
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030.515.424-90, residene e domiciliado em Arapiraca, AL; JOSIAS ALMEIDA GONZALEZ, 
rasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  8.684.297-83-55P-BA 

e inscrito no CPF/MF n° 794.708.905-15, residente e domiciliado em Camaçari, BA; JULIANO 
MOREIRA BORGES, brasileira, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  
5104218755P-GO e inscrito no CPF/MF n° 020.920.961-50, residente e domiciliado em Manaus, AM; 
JULIANO ROVINA MINE, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade 
RG n° 8.580.484-7-55P-PR e inscrito no CPF/MF n° 033.748.289-65, residente e domiciliado em 
Campinas, SP; JULIO CESAR ALVES FERREIRA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da 
cédula de idíntidade RG n° 6.446.057-8-55P-PR e inscrito no CPF/MF n° 958.337.819-49, residente e 
domiciliado em Ribeirão Preto, SP; JULIO MAIA , brasileircircasado, gerente comercial, portador da 
cédula de identidade RG n°  19.620.274-55P-SP \e inscrito no CPF/MF n°  061.764.42,8-42: residente e 
domiciliado em Ribeirão Preto, 5P; JULY MAX SILVA DIAS, brasileiro, casado, gerente comercial, 
portador da cédula de identidade RG n° 9.315.409-55P-PE e inscrito no CPF/MF 	056.458.094-59, 
residente e domiciliado em Imperatriz, MA; JUNIEL FURTADO ,1),4 SILVA, (*asneiro, solteiro, 

, gerente comercial, portador da cédula de idéntidade RG n°  33.139.726-2-55P-5P e inscrito no 
CPF/MF n°  297.988.358-16, residente e domiciliado em Ribeirão Preto, SP; KLEBER BATISTA DE . , 
UMA, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  
35.079.581-2-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  317.838.938-50, residente e domiciliado em São José 
dá Campos, SP; LAERTE JOSE DE ARAUJO, brasileiro, casado, gerente comercial , 'portador da 
cédula de identidade RG n° 4.716.906-55P-PE e inscrito no CPF/MF n° 021.048.614-70, residente e 
domiciliado em Jaboatião, PE; LEANDRO DA SILVA, brasileiro, casado, gerente comercial, portjdor 
da cédula de identidade RG n°  1.078.881-55P-MT e inscrito no CPF/MF n° 808.781.721-49, residente 
e domiciliado, em Cuiabá, MT; LUCAS DO CARMO FERNANDES, brasileiro, casado, gerente 
comercial, portador da Cédula de identidade RG r-e3  4.395.882-9-55P-SP e inscrito no CPF/MF 
334.101.308-37, residente e domiciliado em Cotia, 5P; LUCAS XAVIER DE QUADROS GARCIA, 
brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade R& n° 1.452.705-7-55P-MT 
e inscrito no CPF/MF n°  976.288.321-72, residente e domiciliado em Lucas do fii; Verde, MT; 
LUCIANO JOSE MOTA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de 
identidade' RG n° 5256166-55P-PE e inscrito no CPF/MF n° 032.101.264-02, residente e domiciliado 
em Maceió, AL; LUCIANO PAULINO LAURENTINO, brasileiro, solteiro, gerente' comercial, 
portador da cédula de identidade RG 	35.489.346-4-55PSP e 'inscrito no CPF/MF 
347.463.208-61, residente e domiciliado em Belém, PA; LUCIANO SILVA DE ANDRADE, brasileiro, 
casado, gerente comercial , portador da cédula de identidade RG n°  29.528.122-4-55P-SP e inscrito 
no CPF/MF n°  288.078.568-59, residente e doniiciliado em São Paulo, 'SP; LUIZ, ARABE DO 
NASCIMENTO, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG 
9.190.167-6-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°  040.470.259-76, residente e domiciliado em Foz do 
Iguaçu, PR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA,'brasileii-o, casado, gerente comercial, portador da cédula 
de identidade RG n° 4.151.579-55P-PE e inscrito no CPF/MF In° 748.715.104-25, residente e 
domiciliado em Olinda, PE; LUIZ PAULO DA SILVA NETO, brasileiro, casado, gerente comercial, 
portador da cédula de identidade RG n° 26.247.286-55P-5P e inscrito no CPF/MF n° 296.377.668-39, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP; MARCELO BATISTA MARQUES, brasileiro, casado, 
gerente de operaçães, portador da cédula de (igentidade RG n° 21.866.244-S5P-5P e inscrito/no 
CPF/MF 	078.401.328-47, residente,e domiciliado em Fortaleza, CE; MARCELO DE OLIVEIRA 
GOMES, brasileiro, casado, gerente regional, 'portador da cédula de identidade 'R& n° 

117.861.743-55P-5Pre inscrito no CPF/MF n° 074.765.978-85, residente e domiciliado no Rio de.. 
Janeiro, RJ; MARCELO LIMA DE OLIVEIRA, brasjleirá, solteiro, gerente comercial, portador da r 
cédula de identidade RG n°  13.485.529-99-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  025.946.715-41,N. 
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residente e domiciliado em Simães Filho, BA; MARCIO GAUTO ALVES, brasileiro', casado, 
comercial, portador da cédula de identidade RG n°  11.115.445-5-55P-SP e inscrito no CPF/ 	n°  
288.437.478-78, residente e domiciliado em Macapá, AP; MARCIO RAMELLA , brasileiro, casado, 
gérente comercial, portador de cédula de identidade RG n° 28.512.681-7-55P-SP e inscrito no 
CPF/MF n° 256.446.448-39, residente e domiciliado em Itajca, SC; MARCOS ANTONIO VALENCIO 
DA SILVA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG 
1610895-55P-M5 e iascrito no CPF/MF n°  023.384.091-59, residente e domiciliado em Vilhena, RO; 
MARCOS GONÇALVES ROSADO, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de 
identidade RG n° 26.579.179-0-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  198.478.538-94, residente e 
domiciliado em Jacarepagua, RJ; MARCUS VINICIUS DIAS LIMA, brasileiro, solteiro, gerente 
comercial, portador da cédula de identidade RG n° 2.150.536-55P-DF e inscrito no CPF/MF n° 
726.004.201-00, residente e domiciliado em Aparecida.  de Goiania, GO; MARIA JOSE APAGA° 
OLIVEIRA, brasileira, divorciada, gerente comércio!, portadora da cédula de identidade RG n°  
2.713.759-73-S5P-BA e inscrita no CPF/MF n° 502.716.105-06, residente e domiciliado em Juazeiro, 

BA;' MARIO FERNANDES NETO, braSileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de 

identidade RG n° 34.493.130-4-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°-•326.462.268-88, residente e 
domiciliado em Carapicuiba, SP; MARLENE SOUZA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casada, 

gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG n° 18.388.266-0-55P:SP e inscrita no 

CPF/MF n°  194.276.705-68, residente e domiciliado em Lauro de Freitas, BA; (MARLON SANTOS 
RIBEIRO, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  

1288749295-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  035.573.155-09, residente e domiciliado em Vitória da 

Conquista, BA; MAURICIO JORGE SIPRIANO, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da 

cédula de identidade RG n° 18.302.086-8-55P-5P e inscrito no CPF/MF h° 091.610.578-43, residente 
domiciliado em Guarulhos, SP; MAURICIO VIEIRA FIGUEIREDO, brasileiro, casado, gerente 

comercial,' portador da cédula de identidade RG n° 8.818.115-48-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  

028.704.325-85, residente e domiciliado em Vila Velha, ES; MAURO LOPES FRAGOSO JUNIOR, 
brasileiro, casado, gerente comercial, portador,da cédula de identidade RG n°  36.840.471-7-55P-G0 

inscrito no CPF/MF n°  866.618.091-91, residente e domiciliado em Anápolis, GO; MIQUELE' 
PEREIRA , brasileira, solteira, gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG n°  
2.189.353-55P-E5 e inscrita no CPF/MF n° 120.850.337-50, residente e domiciliado em Realengo, RJ; 
OBERDAN NUNES MATOS, brasileira, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade 
RG n° 8.283.343-55P-DF e inscrito no CPF/MF n° 468.124.661-15, residente e domiciliado em 

Fortaleza, CE: ORLANDO NOGUEIRA GOIS, brasileiro, casado, gerente coniercial , portador da 
cédula de identidade RG n° 16.857.790-2-5SP-5P e inscrito no CPF/MF n° 075.445.288-39 residente 

domiciliado em Limeira, SP; OTAVIO MOREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, gerente regional, 
portador da cédula de identidade RG n° 29.578.106-3-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  
268.511.298-76, residente e domiciliado em Betim/MG; PABLO JESUS SILVA, brasileiro, solteiro, 
gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  8.368.586-38-SSP-BA e inscrito no 
CPF/MF n°  010.172.475-60, residente e domiciliado em Salvador, BA; PAULO DAVI OLIVEIRA 
FREITAS, brasileiro, casado; gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  
20.757.237-55P-SP e inscrito, no CPF/MF n°  136.779.798-54, residente e domiciliado em Dourados, 
MS; PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de 
identidade RG n°  61.265-7-55P-MS e inscrito no CPF/MF n°  174.361.841-72, residente e domiciliado 

em Teresina, PI; PAULO WILLIAN DE ALMEIDA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da 
cédula de identidade RG n°  7.526.677-4-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°035.022.909-03, residente e 
domiciliado em São José dos Pinhais, PR; PEDRO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, 
gerente comercial, portador 'da cédula de identidade RG n° 2.766.327-5-55P-SP e inscrito no CPF/MF 

' 
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n° 203.841.858-60, residente e damiciliado em São Paulo, SP; RAFAEL JOSE MACHADO, brasileiro, 

casado, gerente comerciais-portador da cédula de identidade RG n°  20.366.197-0-55P-RJ e inscrito 

no CPF/MF n° 059.188.887-48, residente e domiciliado em Santa Cruz, RJ; RAFAEL SANTOS DE 

ARAUJO, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula( de identidade, RG n°  

P 	7132421-SSP\-PE e inscrito no CPF/MF n°  056.823.744-79, residente ‘e domiciliado em Ananindega, 

PA; RAMON 'BATISTA DA SILVA, brasileiro, casado, gerente comercial: portridor da cédula de 

identidade ,RG n° 40.235.889-2-5SP-SP e inscrito no CPF/MF "n°  322.365.998-62, \ residen' te e 

domiciliado no Campos dos Goytacazes, RJ; REGINALDO DA COSTA SOARES, brasileiro, casado, 

gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  35.073.0715-1-SSP-SP e inscrito no 

CPF/MF n° 299.533.078-81, residente e domiciliado em Sao Paulo, SP; RENATO DANILO PEREIRA 

DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 

1.515.373-8-55P-MT e inscrito no CPF/MF n° 015.645.311-80, residente e domiciliado em Manaus, 

' AM; RENATO DE SOUZA CARVALHO, brasileiro, casad6; gerente comercial, portador da cédula de 

identidade RG n° -26.103.728-6-55NSP e inscrito no CPF/MF n° 163.531.568-98, residente e 

domiciliado em Rondonapolis, MT; RENATO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, gerente 

comercial, portador da cédula de identidade RG n°  28.756.567-SSP-SP e inscrito no CPF/MF n°  

' 282:297.438-19, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP; RICARDO ALVES, brasileiro, 

casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 5.795.728-0-5SP-PR e inscrito no 

CPF/MF n°  768.838.099-53, residente e domiciliado em Igarassu, PE; RICARDO FERRARI , 

BARCELLOS, brasileiro, casado, gerente regional, Portador da cédula de identidade RG n°  

37.629.716-5=55P-SP e inscrito no CPF/MF n°043.196.366-Si, residente e domiciliado em Belem, PA; 

RICARDO MORAES DA SILVA; brasileiro, Casado, gerente comercial, portador da cédula de 

identidade•RG n°  758.359-S5P-MS e inscrito no CPF/MF n°  615.146.161-49, residente e domiciliado 

em Feira de Santana, BA; RICARDO VENTURA MACEDO PEREIRA, brasileiro, solteiro, gerente 

comercial, portador da cédula de' identidade RG n° 30.545.175-3-55P-SP e inscrito no CPF/MF n° 

276.045.638-21, 'residente e domiciliado em Sorocaba, SP; ,ROBERDAN VIANA DE OLIVEIRA, 

brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidadeRG n°  19.961.096-5SP-SP e 

inscrito no CPF/MF n°  090.958.858-95, residente e domiciliado em Teresina, Pr; ROBERTH JUNIOR 

AZEVEDO UNTANHEDE, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da Cédula de identidade 

RG n°  929.105-SSP-RO e inscrito no CPF/MF n°  899.871.102-82, residente e domiciliado em Porto.  

Velho, RO; ROBERTO ANTONIO PITAO, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula 

de identidade RG n° 4.229.929-4SSP-PR e inscrito no CPF/MF n°  695.672.209-72, residente e 

' domiciliado em Maringá, PR; RODOLFO SMIRNE LOPASSO, brasileiro, solteiro, gerente comercial, 

portador da cédula de identidade RG n° 44.240.845-6-5SP-SP e inscrito no CPF/MF n°  

347.847.198-22, residente 'e domiciliado em Novo  Hamburgo, RS; RODRIGO ALVES, brasileiro, 

casado, gerente comercial, portador_da cédula de identidade RG n°  6.456.307-6-S5P-PR e inscrito no 

CPF/MF n° 930.050.169-00, residente e domiciliado em Feira de Santana, BA; RODRIGO DANTAS 

DE ANDRADE FIGUEIRA;'brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula'de identidade 

RG n° ,1.668.535-55P-RN e inscrito no CPF/MF n° 053.480.264-84, residente e domiciliado em 

Manaus, AM; RODRIGO LOURENÇO DOS SANTOS, brasileiro, casado, gerente comercial, portador 

da cédula de identidade RG n°  45.378:773-3-S5P-5P e inscrito no CPF/MF n°  335.870.918-38, 

residente e domiciliado em Caraguatatuba, SP; ROGERIO CAETANO DA SILVA, brasileiro, casado, 

gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  22.522.946-8-5SP-SP e inscrito no 

CPF/MF n° 124.151.878-52, residente e domiciliado em Santarém, RA; ROGERIO OLIVEIRA DA 

SILVA COSTA, brasileir-o, casado, gerente comercial, 'portador da cédula de identidade RG n°  

25.743.752-6-SSP-SP e inscrito no CPF/MF n°  316.849.688-01, residente e domiciliado em 

Guaratingueta, SP; ROGERIO SALES DYONISIO, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador \.„ 

Num. 60588805 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: DJAIR ARRUDA DE MENDONÇA JUNIOR - 14/04/2020 08:05:17
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041408051771900000059545041
Número do documento: 20041408051771900000059545041



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 100  SUBDIáTRITO DE 
BELENZINHO 	 • 

DISTRITO DE SÃO PAULO 

SÀO PAULO - SP , 	4. 

COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO.  DE SÃO PAULO 
OFICIAL JESSE ALVES DOS SANTOS 

da cédula de identidade RG n°  5.731.609-8-SSP-PR e inscrito no CPF/MF in°  929.499.32'9-91, 

residente e domiciliado em Maringá, PR; RONALDO RODRIGUES MACEDO, brasileiro, casado, 
gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 18.859.131-55P-SP e inscrito no CPF/MF 

n°  075.542.608-80, residente e domiciliado em Taubaté, SP; RUBENS LOPES FERREIRA; brasileiro, 

solteiro, gerente ,comercial, portador da cédula de identidade RG n°  28.977.275-8-S5P-5P e inscrito 
no CPF/MF n°  258.190.738-00, residente e domiciliado em Santo André, SP; SERGIO RICARDO 
RICIERI, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  
4.180.532-3-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°  724.316.109-00, residente e domiciliado em Rio de 
Janeiro, RJ; SIDENEI RICARDO AIRES BARBOSA, brasileira, casado, gerente comercial, Portador 
da cédula de identidade RG n° 4.341.768-1-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°  577.807.149-34, 

residente e domiciliado em Belém, PA; SIDNEI DA SILVA SOARES, brasileiro, solteiro, gerente 

E 	comercial, portador da cédula \sie identidade RG n°  6.508.335-55P-PE e inscrito no CPF/MF n°  
046.500.874-73, residente e .domiciliado em Camaragibe, PE; SIDNEY FERREIRA DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, gerente comercial: portador da cédula de identidade RG n°  1664074-55P-RN e 
inscrito no CPF/MF n° 029.701.504-41, residente e.  domiciliado em Natal, • RN; SILHOMANO 
BATISTA DA CRUZ, brasileiro, casado, gerente regional, portadora da cédula de identidade RG n° 
4.226.268-4-SSP-PR e inscrito no CPF/MF n° 617.877.879-15, residente e domiciliado em Moringa, PR; 
SILMARA DEIS MARQUES' RIBEIRO, brasileira, casada, gerente comercial, portadora da cédula 
de identidade RG n°  16.520.689-5-55P-SP e inscrita no CPF/MF n°  073.045.808-36, residente e 

3 	domiciliado em Bauru, 5P; SILVIA CRISTINA FRANCISCO OLIVEIRA, brasileira, casada, gerente 
.3. 	administrativa, portadora da cédula de identidade RG n°  23.175.917-4--5SP-SP e inscrita no CPF/MF 
2 

n°  189.284.998-44, residente e domiciliado em Igarassu, PE; SILVIO PAIVA DO NASCIMENTO, 
brasileiro, casado, gerente regional, portador da cédula de identidade R6 n°  8.213.822-6755)-PR e 
inscrito no CPF/MF n°  857.162.949-87, residente e domiciliado em Canipo Grande, MS; SILVIO 
SEVERO DA SILVA JUNIOR, brasileiro, • solteiro, gerente comercial, portador da cédula de 
identidade RG n° 29.807.882-X-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  272.575.108-06, residente e , 	, 
domiciliado em Salvador, BA; SILVIO.  ZANICHELI NUNES LINDINHO, brasileiro, casado, gerente 
comercial, portador da cédula de identidade RG n° 44.409.186-5-55P-SP e inscrito no CPF/MF in°  
318.725.998-77, ressidente e domiciliado em Porto Alegre, RS; SONIA REGINA FELIPI BARBOSA, 
brasileira, casada, gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG n° 234351470-SSP-SP e 
inscrita no CPF/MF n° 167.742.608-02, residente e tiomiciliada em sao Paulo, SP; TONI PEREIRA 
MOREIRA, brasileira, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG 
0681396520189-SE5P-MA e inscrito no CPF/MF n° 942.644.571-49, residente e domiciliado em 
Imperatriz, MA; VAGNER LUCAS DOS SANTOS, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da 
cédula de identidade RG n° 7.035.880-8-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°  022.326.549-74, residente e 
domiciliado em Curitiba, PR; VALDEIR DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador 
da cédula de identidade RG n°  770.043-5SP-M5 e inscrito no CPF/MF n°  841.847.791-15, residente e 
domiciliado em Campo Grande; MS; VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, casado, 
gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  796.748-5SP-MT e inscrito no CPF/MF 
594.688.901-04, residente e domiciliado em Cuiabá, MT; VANDERLEI FERNANDO FIDELIS, 
brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  10.376.405-SSP-SP e 
inscrito no CPF/MF n° 068.217.108-56, residente e domiciliado em Campina Grande, PB; VANESSA 
DELGADO BRINKERHOFF, brasileira, solteira, gerente comercial, portadora da cédula de identidade 
RG n°  1.059.1535-83-55P-RS e inscrita no CPF/MF n°  001.762.610-28, residente e domiciliado em Rio 
Grande, RS; VANESSA UNO MOZER, brasileira, solteira, gerente comercial, portadora da cédula de 
identidade RG n° 11.742.883-37-55P-BA e inscrita no CPF/MF n°  034.659.715-31, residente e 
domicirada em Alagoinhas, BA; VANIA LINHARES DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, casada, 

RUA FERRARDES VIEIRA 265- BELENZINHO 
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gerente)comercial, portadora da cédula de identidade RG\  n°  37.977.751-4-SSP-SP e inscrita - no 
CPF/MF n° t 219.330.408-40, residente e doimiciliada em Maringá, PR; VANILDO UMA DE SOUZA, 
brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidcide RG n° 23.149.197-9-SSP-5P e 
intscrito no CPF/MF n° 148.312.338-38, residente e domiciliado ettri Araraquara, SP, SP; VENEIDE DE 

/ JESUS, brasileira, solteira, gerente 'comer-Ciai, portadora da cédula de identidade RG n° • 
124.413-6-55P-SE e inscrita no CPF/MF n 927.604.065-04, residente e domiciliado em Benfica, RJ; 
VINICTUS GONÇALVES DOS SANTO? FERNANDES, brasileiro, 2asado, gerente comercial, 
portadorj.do  cédula dej  .identidade-  RG n°  11.999.304-07-55P-BA e inscrito no CPF/MF, n° 
020.924.585-90, residente e domiciliado- em Aracaju, SE; VITO REGINALDO MANTOVANI, 
brasileiro,•cosado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n°  7.625.295-5-55P-PR e 
inscrito no CPF/MF n° 029.473.849-54; residente e domiciliado em Manaus, AM; NáTOR ACACIO 
ALMEIDA; brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 

'1.502.209-55P-M5 e inscrittino CPF/MF, n°,031.199.851-80;residente e domiciliado em Ji Pat rona, RO; 
VITOR 1  HUGO TEIXEIRA 'ORS/NI, brasileiro, solteiro; gerente coirtercial, portador da cédula de 
identidade RG n° 7.953.608-9-55P-PR e inscrito no "CPF/MF n° 031.861.819-25, residente e 
domiciliado em sao José dos Pihais, (PR; WAGNER CENTURIAO DO CARMO, brasileiro, Casado, 
gerente comercial, 'portador ida Cédula de ide-ntidade RG n°  835.480-5SP-M5 e inscrito no CPF/MF n°  
638.880.411-04, residente e domiciliado em Campo Gránde, MS; WALLACE CARDOSO DE PADUA, 

- brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG n° 27.065.631-5-SSP-SP 
e inscritO \no CPF/MF 	298.034178-9.4, residente e domiciliado em Natal, RN; WASHINGTON 
FREITAS GONÇALVES, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG 
n° 404.621.104-55P-BA e inscritiinorCPF/MF n° 525.939.915-34, residente e domièiliado em Aracajú, 

1  SE; WELLINGTON UMA OLIVEIRA, brasileiro, cá"sado, gerente comercial, portador da cédula de 
\ identidade RG n°  35.126.497-8)-5-5P-5P e inscrito no CPF/MF n°  318.998.268-66, residente e 

domiciliado em

, 

 'Seio Paulo: SP; WELLINGTON PEDRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, gerente 
comercial, portador da Cédula de identidade RG n't  1.884.846-S5P-RN`e inicrito no CPF/MF n° 
011.067.854-.01, residente e domiciliado em Serra, ES; WSLEY MORAIS DE TOTTI, brcálleiro, 
casado, gerente' de Operações, portador da cédula de identidade RG n° 24.124.858-9-5SP-SP 
inscrito no CPF/MF n° 173.038.338-62, residente e -domicilicido ern Igarassu, PE; WESLEY SERGIO 
SILVA, brasileiro, cosadosç gerente }  comercial, portador da céclulà de identidade RG n°  
43.957.827-9-55P-SP e inscrito-no CPF/MF n°  366.027.268-03, residente e domiciliado em Franca, 
SP; WILLIAM CESAR 'MACHADO DA SILVAt 

SILVA, brasileiro, solteiro, gerente comercial, 
'portador' tda cédála de identidade RG n°  20.953.319-93-5SP-R5 e inscrito no CPF/MF n° 
003.302.220-82, residente e domiciliado em -Sapurcaia do Sul, RS e ZAIRA ARAUfrO FERREIRA 
CAVALCANTE, brasileira, casada, gerente' comercial, portadora da cédula de, identidade RG n°  
6.769.316-S5P-6O e inscrita)no.  CPF/MF-n° 925.840.201-49, residente e domiciliada em Goiânia, GO; 
aos quais confere ¡Poderes para: 1- ISOLADAMENTE, independente da ordem de

I 
 nomeaçõo e sempre I 

de acordo com os determinaçô'es contratuais dela OUTORGANTE, em todo o território nacional, para 
i praticarem os seguintes atos: a) representar a outorgante perante quaisquer árOos, departamentos 

e repartições;públicas federais„e'riaductis e,municipais, autarquias, sociedades de economia mista, 
bem como suas delegacias e dep\ártameritos, incluindo as empresas de serviços públicos Sn-geral:tais 

,. 	como de eletrificação, de telefonia, de saneamento e abastecimentodetágua e quaisquer \outras afins 
e os órgaos e departamentos integrantes do Sistema Nacional de Previdência Social (SINPÁS), corno r  \ ç 
iNSS, INAMPS E TAPAS, podendo assinar documentos relacionados ao vínculo empregátício de seus ,\ 

N 
empregados; inclusive Ministérios e Secretarias Governamentais; perante , o Departamento de 
ComérCio Exterior -(DECEX, do ,Banco do Brasil S/A, requerendo, alegando e assinando tudoque 	1  .Á 

,.. 	/ 

/ 	 , 	. 	- , . i 	t 
'seja necessário aos interesses da OUTORGANTE; b) receber pericias e vistorias assinar pedido;" de , .. 

) 
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autorização para impressão de notas fiscais junto à Secretaria da Fazenda do Estado e Pre itura I 
Municipal e quaisquer órgãos subordinados a estas secretarias; inclusive perante postos fiscais 
podendo assinar autos de infração, autos de apreensao e termos de liberação de bens e mercadorias e 
termos de fiel depositário; c) representar a OUTORGANTE,perante a Caixa Econômica Federal, 
podendo assinar documentação relativa ao PIS, especialmente cadastro de empregados e relação anual 

de salários, assinar comunicações de férias; d) representar a outorgante em juízo ou fora dele, em 

todos os foros, instancias e tribunais do Poder Judiciário Estadual, Federal e Justiça Especializada do 
Trabalho, incluindo Juizados Especiais Cíveis e Criminais Estaduais e Federais, podendo receber 
intimaçaes, notif icaçães, citação judicial, outorgar carta de preposiçao a terceiros, tomar ciência de 

decisaes; nomear funcionários e/ou funcionar como preposto da OUTORGANTE, em quaisquer foros, 

instancias e Tribunais; e) autonomia para contratar, demitir e estabelecer os horários de trabalho 

dos funcionários dos departamentos e setores da filial; assinar contratos de trabalho e demais 
documentos relativos à admissão e demissa° de empregados; assinar Carteiras de Trabalho e 

Previdência Social, Guia de FGTS, de Seguro Desemprego; assinar documentaçao relativa a 

recolhimento de encargos sociais e impostos; f) representar a outorgante perante Sindicatos e 

órgãos de classe representativos de empregados e empregadores, ficando expressamente vedada a 

assinatura de acordos coletivos; g) cumprir e fazer cumprir integralmente as disposiçaes contidas nas 

Leis 1521 de 26/12/1951 (crime contra a economia Popular); 6938 de 31/08/1981 (Política Nacional do 
Meio Ambiente); 8078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) é 8.137 de 27/12/1990 

(Crimes contra a ordem tributária); 8.137 de 27/12/1990 (Crimes contra a ordem tributária); 12.846 

de 1/08/2013 (Lei Anticorrupçao) e demais disposições aplicáveis, sob pena de nao o fazendo, incidir-

nas reprovações penais previstas nos textos legais, além de responder civilmente perante terceiros e 

diante da própria OUTORGANTE, mesmo que regressivamente; 	assinar termos de penhora e 

depósito, cujo valor da obrigação não ultrapasse o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); i) 

representar a OUTORGANTE perante as policias federal e estaduais, no que se refere à 

documentaçao e cadastramento• de efetivo próprio de seguran$:3 patrimonial, podendo assinar o que 

for necessário; 'j) gerir e administrar os departamentos e setores da filial; k) proniover a cobrança 

amigável ou judicial de créditos da outorgante de qualquer natureza, representados ou não por títulos 
de crédito; celebrar confissões de dívida,com devedores, ajustar o recebimento de garantias das 
dívidas em cobrança, aceitando prazos, cláusulas e condições; levar títulos a protestos; fazêr 
recebimentos parciais; celebrar a retirada de protesto de títulos, assinar carta de anuência; I) 

receber em nome da outorgante, escrituras públicas e particulares de aquisição de imóveis, pelo preço 
modo e condições que convencionar, seja por dação em pagamento, seja Por qualquer outra 
modalidade, podendo aceitar e assinar as respectivas escrituras, inclusive de rerratificaçao, assumir 

obrigações de pagamento relativas a elas; receber escrituras de hilioteca e penhor; receber posse 
domínio direitos e açaes, receber os imóveis com suas medidas, origens e confrontações; 
representá-la em Repartições Públicas, federais, 'estaduais e municipais, Cartórios de Notas e 

Cartórios de Registro de Imóveis, reàuerendo, alegando e assinando todos os papéis e documentos 
necessários; promover,dbertura de matrículas, requerer registros, averbaçaes e retif icaçães. Fica 

expressamente vedada a representaçao da OUTORGANTE frente a contratos de qualquer natureza' 

ou prorrogaçães, inclusive rescisões, das respectivas filiais, bem como a assinatura de termos de' 

ajustamento 'de conduta e/ou assunçao de compromissos e/ou responsabilidades 'com Orgaos dal  

Administração Pública, judiciais, de defesa do consumidor, sindicatos e órgaos de classe. FICAI. 

EXPRESSAMENTE VEDADO O SUBSTABELÉCIMENTO, A CONCESSÃO DE AVAIS, FIANÇAS 

DE FAVOR E GARANTIAS ANÁLOGAS E CONCESSÃO DE PERDÃO DE DIVIDAS. 0Á 

procuradores, nomeados no presente instrumento de procuração„ poderão exercer os podere 
1/4  

outorgados somente enquanto mantiverem vínculo lempregatício com a outorgante, considerando-se 

mill1111111297EI0000IIII5.7Ial 
P:09896 R:012875 
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automaticamente revogados os poderes daqueles que, por qualquer motivo, tiverem seu contrato de 

trabalho rescindido, não obstante a revogação formal que será realizada perante o Cartório onde foi 

lavrada. O PRESENTE MANDATO TERÁ VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2020 COM PRAZO DE 

VALIDADE ATÉ 31/12/2020, EXCETO PARA 05 PODERES DA CLÁUSULA "AD JUDICIA" E 

SEUS RESPECTIVOS PODERES ESPECIAIS, CUJO PRAZO É INDETERMINADO, DE ACORDO 

COM O ARTIGO 31, PARÁGRAFO SEGUND0 ESTATUTO CONSOLIDADO SUPRACITADO. O' 

representante fica advertido que os elementos déclaratórios deste instrumento, fornecidos por ele, 

após assinatura são inalteráveis; eventuais correçaes somente serão levadas a efeito mediante a 
lavratura de novo ato. E, de como assim disse, pediu-me e lavrei este i strumento o qual feito e sendo 
lido, achou conforme, aceitou e assina, em seus expressos termos, doi que tudo dou fé. (Emolumentos: 
R$269,90; Ao Estado: R$76,70; A Carteira Prev.: R$52,48; Minist rio Públi : R 12,96; Fundo Lei 

10199/98: R$14,20; Tribunal de Justiça: R$18,52; A Santa Ca 	R 2,7 ; Iss\ R$5,76; Total: 

R$453,22). Selos pagos por verba na guia n° 287/2019. Eu, 	 L 	JkME BRANDÃO 

CRUZ FILHO, Substituto, digitei, conferi, assino e subscrevo. Ta.a) JO ENROBÉRTO MESTER 

MUSSNICH 1 JAIME BRANDÃO CRUZ FILHO. Nada mai . Estav devidamente margeada. 

Trasladada em ato sucessivo. Selo digital n°: 11511TR000000006793/ 
 19N - Valor R$: R$0,00 1 

1151391PR0000000067932197 - Valor $: R$453,2 1 Para oõriffrir a procedência deste documento 

efetue a leitura do QR Code impresso du a.cesse o dereço letrallico https://selodigital.tjsp.jus.br. 
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ ATACADA° 5.A. 
Aos dezenove (19) dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove (2019) 

nesta cidade de São Paulo, 5P, onde eu Jaime Brandão Cruz Filho, Substituto -do Oficial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do 10°  Subdistrito Belenzinho, sque esta subscreve, fuii chamado em 
diligência na Avenida Morvan 	Dia 	de Figueiredo, n° 6.169, Vila /Maria, São Páulo, SP, onde 
encontrava-se o representante da oútorgante ATACADA° S.A.; inscrita no CNPJ/MF de n°  
75.315.333/0001-09, com sede na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, n°  6.169, Vila Maria, São 
Paulo, SP, com Estatuto Social Consolidado, datado de 16/04/2019, registrado na JUCESP sob o n°.
256:881/19-4, em sessão de 15/05/2019, e Ficha Cadastral Completa, apedido pela JUCESP, coM 

Autenticidadey123864214, datada de 26/09/2019, as quais ficam arquivados neste Registro Civil 
(cópias autenticadas), na pasta 111, ás folhas 215/317, e pasta 118, ás folhas 153/202, nos termos do 
capítulo IV, artigo 14°, seção III, suiloseção I, artigo 22, parágrafo 1°, item (ii), subseção II, artigo 
23, artigo 24, subseção III, artigo 28, item (ii), subseção V, artigo 30, item (i) e (iv) e artigo 31, 
item (i), parágráfos 1°  e á°, do referido Estatuto, neste ato ?epresentada pelo Diretor-Presidente - 
Atacada° JOSE ROBERTO MEISTER MUSSNICH, lirasileirecasado, administrador de empresas, 
portador 	da 	cédulá 	de /  identidade 	RG 	n° 	2004872335-S5P-R5 	e 	inscrito 	no 	CPF/MF 	n°  
164.206.830-68, filho de Carlos Ervino Müssnich e Norma Meister Müssnich, endereço eletranico 
robertomussnich@atacadao.com.br, eleito pela Ata de Reúnicio do Conselho de Administração, 
realizada em 26/06/2017, com mandato'de 3 anos, registrada na JUCESP sob o n°  330.075/17-2, em 
sessão de 14/07/2017, a qual ficaiarquivada neste Registro Civil (cópia autenticada), na pasta 111, 
supracitada, com endereço comercial ria sede da,empresa; identificados pela documentação acima 
referida do que dou fé, sendo que pela outorgante, na forma representada, Me foi dito que por este 
público instrumento constituem seus procuradores ADALBERTO TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  4867207-SESP-RS e inscrito no CPF/MF nci  
051.054.629-39, residente e domiciliado em Blumenau, SC:ADELIO COELHO DA, SILVÁ, brasileiro, 
casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n° 1.541.200-55P-E5 e inscrito no CPF/MF 

,n°  079.912.257-20, residente e domiciliado em Realengo, RJ; ‘ADEMILSON VIEIRA DO PRADO, 

brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n?. 24.926.084-0-SSP-SP e 
inscrito no CPF/MF n° 150.457.298-021 residente e domiciliaido•no Rio de Janeiro, RJ; ADMILSON 
SANTOS MARTINS DE LIMA" brasileiro, casado, supervisor, pointador da cédula de identidade RG 2  
n°  21.751.902-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  135.700.698:50, residente e domiciliado em Belém, 
PA: ADONEL TOME RODRIGUES, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade 
RG n°  23.375.867-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  184.990.818-43, residente e domiciliado em 
Jacarei, SP; ADRIANA CRISTINA MAFRA, brasileira, solteira, surpervisora, portadora da cédula 
de identidade R6 n°  3405801-SESP-SC er  inscrita no,  CPF/MF n°  005.558.719-40, residente e 
domiciliado em Bojai, SC:ADRIANA SECRETTI, brasileira; sálteira, supervisora, portadora Ida 
cédula de identidade R6 n°  2077194484!55P-R5 e inscrita nó CPF/MF n°  757.791.290-53, em Santa i, 	 _ 

'ADRIANA Maria, Fi5; 	 TAVARES DE ALMEIDA, brasileira, solteira, superçisora, portadora da 
cédula de identidade RG n° 32.486.556-9-55P-5P1  á inscrita no CPF/MF n°  292.452.788-08, , 

-da residente e domiciliaem Araraquara, SP; ADRIANO DE SOUSA VELOS°, brasileiro, sálteiro, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  46.131.293-1-S5P-SP e inscrito no CPF/MF n°  
382.510.708-64, residente e domiciliado /em São Bernardà do Campo, SP; ADRIÂNO SILVA 
BONIFACIO, 	brasileiro, 	casado, 	supervisor,, portador 	da 	cédula 	de 	identidade 	RG 	n°  
2132272-55P-RNje inscrito no CPF/MF n°  050.117.414-19, residente e domiciliado em•Parnamirim, / 

. 1111111111111111111111111i1111111111111111 
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N; ADRYAN DA SILVA RODRIGUES, brasileiro, 'solteiro, supervisor, portador/da cédula de 
identidade RG n° 10.161.767-55P-AC e inscrito no CPF/MF n°  882.707.932-72, residentee 

/ domiciliado em Rio Branco, AC; AGMAR FREITAS DE MORAES, brasileiro, casado, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n0  697.001-S5P-MT e inscrito no CPF/MF n°  523.182.491-72, 
residente e domiciliado em Campo Grande, MS; AILTON CARLOS MONTEIRO, brasileiro, casado, 
supervisor, portador da cédcila de identidade RG n°  4.079.503-0-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°  
562.347.169-20, residente e domiciliado em Itajai, SC; ALAN BUENO UMA, brasileiro, casado, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  49.381.685-9-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  
410.651.428-11, residente e domiciliado em Ribeircio Preto, SP; ALBERTO CORDEIRO DE ARAUJO, 
brasileiro, casado, supervisor regional, portador da cédula de identidade RG n°  1174346477-S5P-PE 
e inscrito no CPF/MF n°  046.908.544-00, residente e domiciliado em Salvador, BA; ALESANDRO 
DOS SANTOS SOUZA, brasileiro, solteiro, coordenador, portador da cédula de identidade RG n°  
1.345.101-55P-M5 e inscrito no CPF/MF n°  002.235.021-70, residente e domiciliado em sao Paulo» 
SP; ALEX SANDRO VITOR DE ALCÂNTARA, brasileiro, solteiro, supervisior, portador da cédula de 
identidade RG 	35.126.514-4-5SP-5P e inscrito no CPF/MF n°  303.811.238-04, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP; ALEXANDRA MEDEIROS DE SOUZA, brasileira, •casada, 
supervisora, portadora da cédula de identidade RG n° 5.074.692.186-55P-R5 e inscrita no CPF/MF 
n° 004.802.670-06, residente e domiciliado em Rio Grande, RS; ALEXANDRE ALBERTO CAVILHA 
DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, supervisor: portador da cédula de identidade RG n°  
33.432.402-6-55P-512  e inscrito no CPF/MF 	322.979.148:73, residente e domiciliado em Praia 
Grande, SP; ALEXANDRE DOS REIS ALVES, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de 
identidade RG n°  34.144.171-55P-5P e.inscrito no CPF/MF n°  214.426.278-08, residente e 
domiciliado em São José dos Campos, SP; ALEXANDRE LUIZ NOS, brdsileiro, solteiro, supervisor, 
portador da cédula de _identidade R6 n°  7070267948-SjS-R5 e inscrito no CPF/MF 
001.133.550-50, residente e domiciliado em Estrela, RS; ALEXANDRE MENDES DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG no  2.451.883-55P-PB e inscrito 
no CPF/MF n°  009.716.834-33, residente e domiciliado em Serra Talhada, PE; ALEXSANDRO 
FERREIRA VASCONCELOS, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
11275774-55P-MT e inscrito no CPF/MF n°  703.646.641-34, residente e domiciliado em Goiania, GO; 
ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de 
identidade RG n° 8.902.585-70-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  816.951.955-15, residente e 
domiciliado •em Vitória da Conquista, BA • ALINE DIAS KRAI, brasileira, casada, supervisora, 
portadora da cédula de identidade RG n°  1070964448-55P-RS e inscrita no CPF/MF n°  
003.617.540-43, residente e domiciliado em Viamao, RS; ALISSON RODRIGO CORDEIRO 
MARQUES, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade R6 
16.009.257.200-08-55p-MA e inscrito no'CPF/MF n°017.237.731-58, residente e domiciliado em Rio 
Verde, GO; ALLAN JHONE SACHT PACANHA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula
de identidade RG n° 12.883.498-66-55P-BA e inscrito no CPF/MF n° 029.036.165-66, residente e 
domiciliado em Barreiras, BA; ALMIR JOSE DE SANTANA, brasileiro, solteiro, supervisor, 
portador' da cédula de identidade RG n° 29.074.670-X-55P-SP e inscrito/  no CPF/MF n°  
198.154.008-35, residente e domiciliado em Castanhal, PA; AMALIA MARIBEL NUNEZ DELGADO 
DE OLIVEIRA, peruana, casada, supervisora, portadora da cédula de identidade estrangeiro RNE 
V2.78092W-CGPI/DIREX/DPF e inscritno CPF/MF n° 013.282.954-19, residente e domiciliado em 
Natal, RN; AMANDA GUIMARAES PRADO, brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  838.451-55P-TO e inscrita no CPF/MF n°  020.305.491-18, residente e doMiciliada 
em Araguaina, TO; ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA, brasileira, solteira, supervisora, 
portadora da cédula de identidade RG n° 2005010358600-55.-CE e inscrita no CPF/MF n°  
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039.179.943-64, residente e doiniciliada em Fortaleza, CE; ANALICE FERREIRA DE CARVA HO 
brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  44.424.550-9-55P- P 
inscrita no CPF/MF n°  302.749.998-03, residente e domiciliado em 5uzano, 5P; ANDERSONI 
AIRTON DIAS PONTES, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG ni 
33020212-55P-P8, inscrito no CPF/MF n°  097.534.844-29, residente e domiciliado em Joao Pessoa) 
PB; ANDERSON NUNES BEZERRA CARNEIRO, brasileiro, casado, supervisar, portador da cédula 
de identidade R& n°  1157450091-55P-8A e inscrito no CPF/MF n°  022.151.495-31, residente e 
domiciliado em Sobral, CE; ANDERSON PEREZ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n°  34.181.001-0-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  
224.992.878-96, residente e domiciliado em Ribeirao Pires, SP; ANDRE DE UMA LOPES,' 
brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  1.779.792-6-55P-AC e 
inscrito no CPF/MF n°  883.839.892-53, residente e domiciliado em Manaus, AM; ANDRE FILIPE DE 
SOUZA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  17288406-55P-MGi  
e inscrito no CPF/MF n°  109.142.576-09, residente e domiciliado em Contagem, MG; ANDRE JOSE 
DA SILVA, brasileiro, casado, 'supervisor, portador .da cédula de identidade R6 	6442806-S5P-PEI  
e inscrito no CPF/MF n° 013.468.934-89, residente e domiciliado em Patos, PB; ANDRE LUIZ 
QUEIROZ DA SILVA, brasileiro, divorciado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
2.002.001.366.992-55P-AL e inscrito no CPF/MF n°  065.272.964-95, residente e domiciliado em 
Campina Grande, PB; ANDRE LUIZ VASCONCELOS FIDELIS, brasileiro, casado, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n° 21.632.188-8-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  
159.953.088-07, residente e domiciliado em Santarém, PA; ANDRE PIMENTEL LOPES, brasileiro, 
solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade R6 n° 5.384.198-06-55P-BA e inscrito no 
CPF/MF n°  614.420.035-53, residente e domiciliado em Alagoinhas, BA; ANDREA CARDOSO ROSA, 
brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  27.769.429-2-55P-SP e 
inscrita no CPF/MF n°  183.881.098-63, residente e domiciliado em Jatarei, SP; ANDREA CARLA 
LIMA SOARES, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade R& n°  
5.196.477-55P-PE e inscrita no CPF/MF n°  037.884.914-00, residente e domiciliado em Lauro de 

I 	Freitas, BA; ANDREA PEREIRA ARAUJO, brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula de 
identidade RG n°  52.786.610-6-55P-5P e inscrita no CPF/MF n°  407.444.288-40, residente e 
domiciliado em Salvador, BA; ANTONIO CARLOS CURY, brasileiro, solteiro, supervisor regional, 
portador da cédula de identidade RG n°  33.031.245-5-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  
259.437.098-35, residente e domiciliado em São Paulo, 5P; ANTONIO CARLOS VIANA I 
BENEVIDES, brasileiro, casado, superrvisor, portador da cédula de identidade RG n°  
13330446-55P-AM e inscrito no CPF/MF n°  602.443.992-04, residente e domiciliado em Manaus, 
AM; ANTONIO HIVSON SALES MACHADO, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de 
identidade RG n°  094.986.669-03-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  026.866.465-00, residente e 
domiciliado em Feira de Santana, BA; ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  18.078.056-6-55P-5P e inscrito no CPF/MF 
102.028.498-64, residente e domiciliado em Itapevi, 5P; ANTONIO NOGUEIRA FILHO, brasileiro, 
solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  3.634.970-55P-MG e inscrito no 
CPF/MF n°  938.715:386-04, residente e domiciliado em Betim, MG; ARIANA DE OLIVEIRA 
RODRIGUES MANSO, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG 
12.785.501-3-55P-RJ e inscrita no CPF/MF n° 103.761.477-17, residente e domiciliado em Itaborai, 
RJ; ARIEL LOPES DA SILVA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG 

50.868.486-69-55P-R5 e inscrito no CPF/MF n°  008.737.590-79, residente e domiciliado em 
Santa Maria, R5; ARIEL NATEL ZAREBELNI, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de 
identidade RG n°  9.526.260-0 55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  064.292.069-98, residente e 
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,- '1 1 	, omiciliado em Chopecó, SC; ARILSON SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, supervisor, portador ' 
. dà cédula de identidade RG n°  797614702-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  827.279.375-04, 
residente e domiciliado em Aracajú, 5E; ARTHUR JONATHAN BEZERRA E LIMA, brasileiro, 
casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  1.982.768-55P--AL e inscrito no CPF/MF 
n° 047.992.644-19, residente é domiciliado em Serra' Talhada, PE; BRUNO FERREIRA ACOSTA, J, 
brasileiro, casado, supervisor, portador da Cédula de identidade R6 n°  35.484.525-1-55P-5P e 
inscrito no CPF/MF n°  430.268.958-73, residente e domiciliado em Baru1/4eri, SP; BRUNO ROGERIO 
VILELA ROJAS, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n° 

, 5093959822-SSP-R5 e inscrito no CPF/MF n°  013.693.880-98, residente e. domiciliado em Pio' 
 Grande, RS; CAMILA PAULA DA SILVA, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de 
identidade R6 n°  48.163.214-1-S5P-5P e inscrita no CPF/MF n°  362.643.108-83, residente e 
domiciliado em Uberaba, MG; CARLA 'VALERIA CARIBE RODRIGUES DANTAS, brasileira, . 

, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  1007088036-S5P-13A e inscrita no 
CPF/MF n°, 026.023.665-95, residente e domiciliado em Feira de Santana, BA; CARLOS ALBERTO 

,IMIX, brasileiro, solteiro, supervisor, porícidor da cédulct de identidade R6 n°1.908.792-5SP-DF e 
inscrito no' CPF/MF n°  892.045.819-72, residente e domiciliado em Foz do Iguaçu, PR; CARLOS 
ANDRE SANTOS DA SILVA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
10.794.233-6-55P-RJ e inscrito no CPF/MF n°  081.087.867-46, residente e domiciliado no Rio de 
Janeiro, RJ; CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA, brasileiro, solteiro, supervisor, por4ador da 
cédula de identidade RG n°  282683697-55P-PE e inscrito no CPF/MF n°  130.213.537-62, residente e 
domiciliado em Realéngo, RJ; CARLOS EDUARDO SILVA E SILVA, brcisileiro, solteiro, supervisor 
regional, portador da cédula de identidade R6 n°  7.953.230-69:S5P-8A e inscrito no CPF/MF n°  
833.302.165-49, residente se 'domiciliado em Salvador, BA; CARLOS HENRIQUE DE MELO 
FERNANDES, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da Cédula de identidade RG no. 
47.511.60-55P-PE e inscrito no CPF/MF n° 024.509.564-09, residente e domiciliado em Imperatriz, - . 	, 

,MA; CARLOS REIS SILVA ROCHA, brasileiro, caiado, supervisor, portador da cédula de identidade 
R6 n°  485598577-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  403.992.888-13, residente e domiciliado em %-
Atibaia, SP; CARLOS ROBERTO ,DA ROSA ..‘ STÉINBACH, brasileirocasado, supervisor, portador 
da cédula de ide'ntidocle RG n°  80.431.847-23-55p-RS e inscrito no CPF/MF n° 759.296.940-87: 
residente e domiciliado em Sapucaia do Sul, R5; CAROLINA FERNANDES BARROS, brasileira„ 
casada, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n° 422826170-S5P-5P e inscrita no 

, CPF/MF n° 334.202.298-10, residente e domiciliado em Caraguatatuba, SP; CECILIA DOS SANTOS 
DE AMORIM, brasileira, solteira,- supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  
62.155.139-9-55P-5p e inscrita no CPF/MF n°  047.064.505-94, residente e domiciliado em sao Vicente, SP; CICERO FRANCELINO DA SILVA, brasileiro, casado, supervisor, portador ,da cédula 	

r 

de identidade RG n° 98029062790-55P-CE e inscrito no CPF/MF n°  899.856.643-53, residente 'e 	1  domiciliado em Fortaleza, CE; CINTIA L,IZARDO DE OLIVEIRA,' brasileira, solteira, supervisora, l' portadora da cédula de identidade 126 n°  11508032-5SP-MG e ' inscrita no CPF/MF n°  
015.947.626-78, residente e domiciliado, em Betim, MG; CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA, 

, brasileira, casada, supervisora, portador; da cédula de identidade RG n°  55.441.007-2-55P-5P e 
inscrita mo CPF/MF n° 034.148.054-13, iresicienit e 'dothiciliada em Santo André, SP; CLAUDETE 	\ DOS SANTOS TEIXEIRA, brasileira, solteira, supervisora, portadora da ceckila 'de identidade RG, 
n° 23.695.720-X-S5P-SP e inscrita no CPF/MF n°  174.494.028-23, residente e domiciliado em sao Paulo', SP; CLAUDINEY SANTOS MORAES, brasileiro, solteiro, supervisor, portadcir da cédula de 
identidade ãG n°  1.597.207-0-55P-MT e inscrito no CPF/MF n°  015.520.411-40, residente é j  domiciliado em Varzea Grcinde, MT; CLAUDIO DA SILVA GAIOS°, brasileirorcascido, supervisor, ' 
por:tador da cédula de identidade' RG n°  29.690.092-8-55P-Sp e inscrito ` no CPF/MF n° ' 

Num. 60588806 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: DJAIR ARRUDA DE MENDONÇA JUNIOR - 14/04/2020 08:05:17
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041408051785100000059545042
Número do documento: 20041408051785100000059545042



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DÁS PESSOAS NATURAIS DO 10°-SUBDISTRITO DE 
BELENZINHO 

DISTRITO DE SÃO PAULO 

SÃO PAULO-SP 

COMARCA DE SÃCI PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO 

OFICIAI. JESSE ALVES DOS SANTOS 

236.412.152-34, residente e domiciliado em Jandira, SP; CLAUDIONIR LEMES BA %STA)
! 

brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  89.682-8-55P-MT e inscritc; 
no CPF/MF n°  629.883.101-06, residente e domiciliado em Cuiabá, MT; CLEBER DE SOUZA CRUZ1 
brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  32.392.846-8-55P-5P e! 
inscrito no CPF/MF n°  280.080.918-35, residente e domiciliado em Araraquara, 5P; CLECIO BUENd 
DE MELO, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  3881361-55P-PE 
inscrito no CPF/MF 	731.893.324-87, residente e domiciliado em Camaragibe, PE; CLOVIS DO! 
NASCIMENTO FARIAS FILHO, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidadel 
RG n°  5.925.451-5D5-PE e inscrito no CPF/MF n° 048.811.004-16, residente e domiciliado em, 
Maceió, AL; CRISTIANE CANDIDA DA SILVA DAS NEVES, brasileira, casada, supervisora)1  
portadora da cédula de identidade RG n°  8.356.483-55P-RJ e inscrita no CPF/MF n°I 
058.531.247-81, residente e domiciliado em 5ão Gonçalo, Ri'; CRISTIANE DA SILVA FIRMIAN0,1 
brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula de identidade RG no  517973-55P-RO e inscrita 
no CPF/MF n°  644.288.002-82, residente e domiciliado em Porto Velho, RO; CRISTIANE FEITOSAI 
DA SILVA, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de' identidade RG n°.  
1.006.007-55P-M5 e inscrita no CPF/MF n°  820.076.321-87, residente e domiciliado em Três 
Lagoas, M5; CRISTIANO DA SILVA, brasileiro, casado, supervisar, portador da cédula de 
identidade RG n°  30.091.635-8-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  219.508.788-99, residente e 
domiciliado em Jacarei, SP; DAISY ZIMMERMANN MAIA DANIELICHEN, brasileira, casada, 
supervisora, portador-c:da cédula de identidade RG n°  68081548-55P-PR e inscrita no CPF/MF 
024.190.569-90, residente e domiciliado em 5ao José dos Pinhais, PR; DANIEL DE ALMEIDA, 
brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  10.626.534-8-55P-PR e 
inscrito no CPF/MF n°  089.033.989-98, residente e domiciliado em Maringá, PR; DANIEL MICHEL 
MENEZES, brasileiro,' solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  

a 

10.292.353-7-55P-PR e inscrito no CPF/MF n° 083.132.629-82, residente e domiciliado em Viena°, 
RS; DANIEL PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade 
RG n°  44.022.873-6-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  333.117.318-59, residente e domiciliado em sao 
Paulo, SP; DANIELA ALVAREZ CARDOSO, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de 

• identidade RG n°  50.689.493-11-55P-R5 e inscrita no CPF/MF n°  657.421.500-59, residente e 
domiciliado erfi Pelotas, RS; DANIELA DA COSTA BRITO INOHARA, brasileira, casada, 
supervisora, portadora da cédula de identidadé RG n° 28.773.896-6-55P-5P e inscrita no CPF/MF n°  
304.698.208-96, residente e domiciliado em Guaraitingueta, 5P; DANILLO FELIPE , DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, supervisar, portador da cédula de identidade RG n°  7857819-55P-PE e inscrito 
no CPF/MF n°  104.440.826-03, residente e domiciliado em Maceió, AL; DANILO TEIXEIRA DOS 
REIS, brasileiro, casado, supervisar, portador do cédula de identidadiRG n°  43.646.853-0-55P-5P e 
inscrito no CPF/MF n°  225.857.328-94, residente e domiciliado em Bauru, SP; DEBORA MONTEIRO 
FERREIRA, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG no  
5.237.714-PC-PA e inscrita no CPF/MF n°  943.214.502-68, residente e domiciliada em Ananindeua, 
PA; DEJAIR SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula \de identidade 
RG n°  13240412-55P-MT e inscrito no CPF/MF n°  900.511.221-20, residente e domiciliado em Barra 
do Garças, MT; DENILSON APARECIDO MADEIRA JOSE, brasileiro, divorciado, •supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n°  29.644.252-5-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  
220.633.998-67, residente e domiciliado em Itanhaem, SP: DENILSON MARIN°, brasileiro, 
casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  28.881.263-3-55P-5P e inscrito no 
CPF/MF n°  280.746.638-92, residente e domiciliado em Curitiba, PR; DENIVAN ISIDORO DA 
SILVA, brasileiro, casado, stipervisor, portador da cédula de identidade RG n°  35.805.590-8-55P-5P 
e inscr'to no CPF/MF n°  007.409.014-35, residente e domiciliado em Caraguatatuba, SP; DENIZE 
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COSTA SANTOS, brasileira, solteira, supervisora, portadora da Cédula de identidade

/ 
 RG n°  

80601335-55P-BA e inscrita 4 CPF/MF n°  792.787.445-49, residente e domiciliada em Camaçari, 
A; DIEGO DONIZETE PAULA DA SILVA, brasileiro, solteiro, supervisor, PortadOr da cédula de 

identidade RG n°  1.788.761-55P-M5 e inscrito no CPF/MF n°  040.766.731-82, residente e 
domiciliado em Campo Grande, 'MS; DIEGO GONZAGA DE CERQUÉIRA, brasileiro, solteiro, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  903.527-5SP-TO e inscrito no CPF/MF n°  
030.062.321-60, .residente e domiciliado em Rondonopolis, MT; DIEGO JOSE DOS SANTOS, 
brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  91950103-S5P-PR e inscrito 

lno CPF/MF n°  052.367.089-31, residente e domiciliado em Foz do Iguaçu, PR;,DIEGO SCARPITTI, 
brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade Re n°  41.133.758-SSP-SP e inscrito 
no CPF/MF n°  355.400.978-40, residente e domiciliado em Franca, SP; DILOMAR DA SILVA 
BATISTA, brasileiro, -‘casado, supervisor, portador da• cédula de identidade RG n°  
2622'634-0-SSP-AM e inscrito no CPF/MF n°  918.793.102-87, residente e domiciliado ekm‘ Manau, 
AM; DIOGO DA SILVA NUNES, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade 
RG n° 40.733.935-14-55P-RS e inscrito no CPF/MF n° 823.186.110-68, residente e domiciliado em 
Gravatai, RS; DIONATH CHUANQUE GERMANO, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula 
de identidade fi6 	3.089.120.723-5J5-R5 e inscrito no CPF/MF n°  012.945.850-37, residente e 
domiciliado em Sapucaia do Sul, RS; DIONE ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n°  10.313.423-4-5515-PR e inscrito no CPF/MF n°  
069.911.339-30, residente e domiciliado em Londrina, PR; ,bIONITON DE CARVALHO DANTAS, 
brasileiro, casado, supervisor, P'ortador da cédula de identidade P6n°  1342255-S5P-MS e inscrito 
no CPF/MF 'n°  964.315.631-15, residente e domiciliado em Campo Grande, MS; DOMINGOS '\ 
PEREIRA DOS 'SANTOS, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG 
5.836.666-04-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  906:611.335-91, residente ¡domiciliado em Salvador, 
BA; DONIZETI DA SILVEIRA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade R6 
n°  18.206.602-2-55P-5P e inícrito no CPF/MF n° 114.307.858-61, residenté e domiciliado em 
Paulo, SP; DOUGLAS ANDRYE FONSECA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da 
cédula de identidade RG n° 2.219.237-55P-RN e inscrito no CPF/MF n°  052.081.854-74, residente e 
domiciliado em Natal, RN; DOUGLAS DE AZEVEDO SILVA, brasileiro, casado, supervisor, portador 
da cédula de identidade RG n°  2.686.043-55P-PE e inscrito no CPF/MF n°  416.111.364-15, residente 
e domiciliado em Igarassú, PE: DOUGLAS GONÇALVES LARANJEIRA, brasileiro, "casado, 
supervisor, 'portador da cédula de identidade.RG n°  28.801.445-5-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  

7
012.063.565-88, residente,  e domiciliado em 2-  Goiania, GO; DOUGLAS JOAQUIM SIMOES, 
brasileiro, solteiro, supervisor, portador ,da cédula de identidade RG n°  8080464343-55P-RS e 
inscrito no CPF/MF n°  005.968.320-10, residente e domiciliado em Novo HáMburgo, R5; EDEMIR 
NEVES MARTINS, brasileiro, casado, supervisor, portador da % cédula de identidade RG n°  
1.309.664-8-5SP-MT e inscrito no CPF/MF n°  003.867.751-25, residente e domiciliado em Lucas do 

.Rio Verde, MT; EDEN SILVA SENA, brasileiro, casado, supervisor-  , portador da cédula de 
identidade Re n°  1.647.605-55P-bF e inscrito no CPF/MF n°  805.594.091-68, residente e 
domiciliado em Araguaina, TO; EDGARD EMIDIO DOS SANTOS FILHO, brasileiro, casado, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG 	98955867-S5P-RJ e inscrito no CPF/MF n°' 
030.558.057-47, residente e domiciliado 'em Campo dos Goytacazes, RJ; EDILENE QUEIROZ DO 
ESPIRITO SANTO FIGUEIREDO, brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula de 
identidade RG n° 700929150-55P-BA e inscrita no CPF/MF n°  788.132.715-49, residente e 
domiciliada em Salvador, BA; EDILENE SILVA DE CASTRO, brasileira, \ casada, supervisora, 
portadora da cédula de identidade RG n° 28.151.959-6-5SP-5P e inscrita no CPF/MF n°  
691.100.851-49, residente e domiciliado em sao Paulo, 5P; EDILSO FELIZ, brasileiro, casado, 
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n°  
118.438.558-01, residente e domiciliado em São José dos Pinhas, SP; EDILSON CLEMENTINO E 
BARROS BARBOSA, brasileiro, solteiro, supervisar, portador da cédula de identidade RG n J̀  
53.233.919-8-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  047.367.664-84, residente e domiciliado em 
Parnamirim, RN; EDINA SUELI DOS SANTOS, brasileira, solteira, supervisora, portadora da 
cédula de identidade RG n°  85.019.813-55P-PR e inscrita no CPF/MF n°  038.553.919-39, residente e 
domiciliada em Itajaí, SC; EDINALDO PEDROSO DA SILVA, brasileiro, casado, supervisar, 
portador da cédula de identidade RG n°  2504492-55P-DF e inscrito no CPF/MF n°  010.628.221-29J 
residente e domiciliado em Brasília, DF: EDISON HERNANDES MORO, brasileiro, casado 
supervisar, portador da cédula de identidade RG n°  1.546.283-9-55P-MS e inscrito no CPF/MF 
048.619.878-22, residente e domiciliado em Campo Grande, MS; EDNA SOUSA DA SILVA 

O 	
brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  34.274.712-5-5SP-SP e 
inscrita no CPF/MF n° 225.029.648-06, residente e domiciliada em Cotia, SP; EDUARDO BUENO 
CAMARGO, brasileiro, solteiro, supervisar, portador da cédula de identidade RG n°  

o 	9099550031-55P-R5 e inscrito no CPF/MF n°  018.194.660-27, residente e domiciliado em Gravatai, 
R5; EDUARDO FERRE/RA MAIA, brasileiro, casado, supervisar, portador da cédula de identidade 
RG n° 8.902.991-70-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  015.645.635-45, residente e domiciliado em 
Camoçari, BA; EDUARDO LUIZ FRAGNAN, brasileiro, casado, supervisar, portador da cédula de 
identidade RG n°  43.594.106-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  298.616.788-83, residente e 
domiciliado em Maceio, AL; EDUARDO MARTINS BRESCIANI, brasileiro, solteiro, supervisar, 
portador da cédula de identidade RG n°  2.470.889-55P-DF e inscrito no CPF/MF n°  033.421381-76, 
residente e domiciliado em Aparecida de Goiania, GO; EDUARDO NEVES DOS SANTOS PASSOS, 
brasileiro, casado, supervisar, portador da cédula de identidade RG n°  33.371.911-6-55P-SP e 
inscrito no CPF/MF e 225.942.588-73, residente e domiciliado em Jundiaí, SP; EDVALDO ARAUJO, 

supervisar, portador da cédula de identidade RG n°  69685854-S5P-PR e inscrito no CPF/M 

brasileiro, casado, supervisar regional, portador da cédula de identidade RG n°  
2 
st' 	42.989.382-6-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  318.494.138-86, residente e domiciliado em Campinas, 

SP; ELAINE APARECIDA DE LUZ, brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula de 
identidade RG n° 42.408.643-8-55P-5P e inscrita no CPF/MF n°  352.395.388-08, residente e 
domiciliado em Presidente Prudente, SP; ELAINE DE SOUZA PEREIRA, brasileiro, solteira, 
supervisar, portadora da cédula de identidade RG n°  32.676.468-9-5SP-SP e inscrita no CPF/MF 
323.301.928-94, residente e domiciliado em Santos, 5P; ELIANE DE MORAIS FREIRE, brasileira, 
casada, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  1857689-55P-DF e inscrita no CPF/MF 
n°  886.496.521-15, residente e domiciliado em Aparecida de Goiania, GO; ELIENE NUNES ,.. 
RIBEIRO, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  
7.127.563-02-55P-BA e inscrita no CPF/MF n° 002.642.875-09, residente e domiciliado em Juazeiro 
de Norte, CE; ELISIO CARNEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, supervisar, portador da cédula de 
identidade RG n°  37.599.790-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  496.269.905-97, residente e 
domiciliado em Jacarei, SP; ELLEN FRANCO DE' CARVALHO, brasileira, casada, supervisora, 
portadora da cédula de identidade RG n°  1.768.377-55P-E5 e inscrita no CPF/MF n°  
090.933.817-50, residente e domiciliado _em Vila Velha, ES; ELVIRA VIRGINIA SADOVIK 
NOBREGA, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  
2008010219290-S5P-PI e inscrita no CPF/MF n°  084.044.159-27, residente e domiciliado em 
Castanhal, PA; ERASMO CARLO DE LACERDA ALVES, brasileiro, casado, supervisar, portador da 
cédula de identidade RG n°  9.702.915.000-62-55P-CE e inscrito no CPF/MF n°  926.767.233-91, 
résidente e domiciliado em Juazeiro do Norte, CE; ERICA ROSA DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG no  32.805.761-7-55P-5P e inscrita no 
CPF/MF n°  298.909.238-23, res.dente e domiciliado em Atibaia, SP; ERICK PEREIRA DA SILVA, 
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asileire%solieiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG ti°  13.874.969-80-55P-BA e 
in crito n CPF/MF n°  031.395.625-19, residente e domiciliado em Feira de Santana; BA; ERLANGE 
CORREA TEIXEIRA NEVES, brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula de identidade RG 
n° '1.816.955-55P-E5 e insarita rto CPF/MF n°  097.201.767-41, residente e domiciliado em Vila Velha, 
ES; ERLI ANA AUGUSTO DE SOUZA, brasileira, divorciada, supervisora, portadora da cédula de 
identidade RG n°  4.023.149-8-55P-PR e inscrita no CPF/MF n°  630.786.869-49, residente e 
domiciliada em Moringa, PR; EVALDO BARBOGA MANSO, brasileiro, solteiro, supervisor, portador 
da cédula de identidade RG n°  7021399-55P-PE e inscrito no CPF/MF n°  060.081.20443, residente 
e domiciliado em Caruaru, PE; EVELINE LUIZA SILVA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  6531555-55P-PE e inscrita no CPF/MF n°  
052.033.284-98, residente e domiciliado em Igarassu, PE; EVERSON DOS SANTOS, brasileiro, 
casado, supervisor, portador da cédulá de identidade RG n°  5148785-5PCT-GO e inscrito no CPF/MF 
n°  025.506.861-10, residente e domiciliado em. Goiania, GO; FABIANO ALVES DA SILVA, 
brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  1128743710-55P-8A e 
inscrito [no CPF/MF n°  005.141.085-09, residente e domiciliado em Juazeiro, BA; FABIANO 
BARBOSA DE JESUS, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
1137523697-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  328.334.028-56, residente e domiciliado em Teixeira 
de Freitas, BA: FABIANO LOPES JACOMELI, brasileiro, divorciado, supervisor, portador da cédula 
de identidade, RG n°  33.949.339-2-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  359.823.098-26, residente e 
domiciliado em sa-o Carlos, SP; FABIANO MAIA DA SILVA, brasileiro, ciasado, supervisor, portador 
da cédula de identidade RG n°  20.945.125-7-55P-5P e inscrito no CPF/MF, n° 897.341.655-34, 
residente e domiciliado em Guaratingueta, SP; FABIO ,CAMPINAS ASTOLPHI, brasileiro, casado, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  73202671-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°  
024.840.379-61, residente e domiciliado em Londrina, PR; FABIO DA SILVA AZEVEDO, brasileiro, 

---,caiado, portador da' cédula/  de identidade R6 n°  116031998-55P-RJ e inscrito nO CPF/MF n? 
086.925.557-02, residente e domiciliado em Sao Gonçalo, RJ; FABIO' LEANDRO GONÇALVES, 
brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG no  2034973-55P-RN e inscrito - 
no CPF/MF n°  053.546.264-63, ‘residente e domiciliado em Mossoro, RN; FABIO RODRIGUES-  DA 
SILVA, brásiletro, solteiro, su‘ pervisor, portador da cédula de identidade 'RG 	3.264.592-55P-PA e 
inscr4to no CPF/MF n° 749.155.842-91, residente e domiciliado em Ananindeua, PA; FABIOLA 
ARAUJO ALVES, brasileira, solteira, supervisora, regional, portadora da cédula de ideritidade RG n°  
43.239-77-55P-PE e inscrita no CPF/MF n°  906.871.244-68, residente e domiciliado em Fortaleza, 
CE; FABRICIO FIAES, brasileiro, solteiro, supervisor, portachir -da cédula de identidade -lie n°  
48.385.917-5-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  418.457.468-80, residente e domiciliado etn(58o 
Paulo, 5P; FELIPE BORGES PEREIRA, brasileiro, 'solteiro, supervisor, portador da cédula de 
identidade RG n°  43.896.165-1-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  221.575.268-89„ residente e 

t domiciliado no Guaru já, 5P; FELIPE DOS SANTOS TRINDADE, brasileiro, solteiro, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n°  200424604-DETRAN-RJ e inscrito no CPF/MF n°  

4115.053.217-35, residente, e domiciliddo em Uberlandia, MG: FELIPE MATIAS' RODRIGUES, 
br'•asileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG rt°  1.532.065-55P-M5 e inscrito 
no CPF/MF n° 025.420.421-01, residente e domiciliado em Novo Hamburgo, RS; FERNANDA 
PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  
15.655.52-55P-MG e inscrita no CPF/MF n° 087.769.856-28, residente e domiciliado em Contagem, 
MG; FERNANDA ROCHA SANTOS SILVA, brasileira, casada, supervisora, portadorct da cédula de 

' identidade R6 n°  58.257.225-1-55P-5P e inscrita no \CPF/MF n°  052.025.225-09, residente e 
domiciliado em Cotia, SP; FERNANDA ISOUZA DOS SANTOS, brasileira, solteira, supervisora, 
portadora da cédula de identidade RG n°  1009511807-55P-BA e inscrita no CPF/MF n°  

"'t 
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013.530.975-10, residente e domiciliado em Salvador, BA; FERNANDO GONÇALVES DA 
brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n° 28.488.851-5-55P P e 
inscrito no CPF/MF 	203.991.718-78, residente e domiciliado em Ribeira° Pires, SP; FERNANDO 
LUIZ DA SILVA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG 
46.979.137-8-55P-5P 'e inscrito no CPF/MF n°  364.921.658-29, residente e domiciliado em sao.  
Paulo, SP; FERNANDO RODRIGUES NUNES DE SOUZA, brasileiro, casado, supervisor, portador 
da cédula de identidade RG n°  41.633.160-9-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  439.573.698-00;  
residente e domiciliado em 5ao Paulo, SP; FLAVIA ANDREA SOUSA DE BELLO CARDOSO 
brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  314.619.420.063-55P-MÁ 
e inscrita no CPF/MF n°  799.632.263-53, residente e domiciliado em Fortaleza, CE; FLAVIA LUCIA' 
ALVES DOS SANTOS, brasileira, divorciada, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  
2381826-55P-DF e inscrita no CPF/MF n°  749.946.623-04, residente e domiciliado em Macaé, 
FLAVIO DE SENA SOUZA, brasileiro, casado, supervisor regional, portador da cédula de 
identidade RG n°  2.308.843-55P-DF e inscrito no CPF/MF n°  011.579.241-40, residente e domiciliado 
em Brasília, DF; FLAVIO HENRIQUE DIAS,,brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de 
identidade RG n°  6.270.564-7-55P-PR e inscrito no CPF/MF n° 030.791.149-73, residente e 
domiciliado em Sapucaia do Sul, R5; FLAVIO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n°  220.729.206-DETRAN-RJ e inscrito no CPF/MF n°  
129.052.317-77, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ; FLAVIO RODRIGUES DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG 	14064456-55P-MT e inscrito 
no CPF/MF n°  977.932.721-53, residente e domiciliado em Sinop, MT; FRANCIS DA SILVA 
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  2279883-55P-PI 
e inscrito no CPF/MF n°  017.486.563-50, residente e domiciliado em Teresina, PI; FRANCISCO DE 
ASSIS PEREIRA UMA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG.  
43.888.107-2-55P-PI e inscrito no CPF/MF n° 230.751.888-67, residente e domiciliado em 
Itanhaém, SP; GABRIEL BRAGA DAS NEVES, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de' 
identidade RG n° 2115585388-55P-R5 e inscrito no CPF/MF n°  851.348.480-68, residente e 
domiciliado em Pelotas, R5; GABRIEL DA SILVA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n° 41.832.112-7-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  
407.897.848-74, residente e domiciliado em Santa Barbara do Oeste, SP; GELISSON FERREIRA 
DE MIRANDA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
7648850-55P-PA e inscrito no CPF/MF n° 035.684.222-39, residente e domiciliado em Ananindeua, 
PA; GENI CLAUDIA DOS SANTOS FREIRIA, brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula 
de identidade RG n°  32.306.329-9-55P-5P e inscrita no CPF/MF n°  215.633.408-01, residOnte e 
domiciliado em Campinas, SP; GENILSON BARROS PIRES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n° 10.086.571-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  839 
.480.075-00, residente e domiciliado em Santo Antonio de Jesus, BA; GENILSON DA SILVA 
SALES, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  7.629.481-55P-PE e 
inscrito no CPF/MF n°  070.783.494-58, residente e domiciliado em Cuiabá, MT; GEORGE GONZAGA 
LIRA DE ARAUJO, brasileiro, - caiado, supervisor, portador 'da cédula de identidade RG 
36166065-55P-AL e inscrito no CPF/MF n° 620.317.324-04, residente e domiciliado em Santarém, 
PA; GERALDO GOMES DE SALES, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade 
RG n°  20.312.980-5-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  134.934.928-39, residente e domiciliado em 
Mogi das Cruzes, SP; GERALDO SARZI JUNIOR, brasileiro, casado, áupervisor, portador da cédula 
de identidade RG n°  814.601-8-55P-MT e inscrito no CPF/MF n° 007.615.239-10, residente e 
domiciliado em Cuiabá, MT; GERSILON DE OLIVEIRA MOREIRA, brasileiro, casado, supervisor, 
portador da cédula de iáent dadí RG n°  7.851.324-30-55P-BA e inscrito no CPF/MF 
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9:2.841.855-04 !residente e domiciliado emfFeira de Santdna, BA; GILLIANO SA SILVA COSTA, \ 
brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  2.152.028-55P-RN e inscrito r 
no CPF/MF n° 057.591.164-60,, residente e domiciliado em Mossoro, RI\È GILSON UMA DE ' 
ARAUJO, brasileiro, èolteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  7.062.490-55P-PE 
e inscrito no CPF/MF n° 059.207.344-00, residente e domiciliado em Jaboatao dos Guararnpes, PE; 
GIRLEIDE DA SILVA 'ARAUJO, brasileira, \ casada, supervisora, 'portadora da cédula de identidade 
RG n°  2.152.620-5SP-PB e inscrita no CPF/MF n°  031.158.074-22, residente e domiciliado em 
Parnamirim, RN; GIVANILDA VIEIRA DA COSTA, brasileira, solteira, supervisora, portadora da 
cédula de identidade RG n°  7944902-55P-PE e inscrita no CPF/MF n°  089.531.514-90, residente e 
domiciliado em Ponta Grossa, PR; GIZANIA COSTA OLIVEIRA, brasileira, solteira, supervisora, 
portadora da cédula de identidade RG n°  721930506-55P-SP e •  • inscrita no CPF/MF n°  
282.697.018-66, residente e domiciliado em Irece, BA; GLADYS FERREIRA DE SOUZA, brasileira, 
solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  50.751.823-8-551;15p e inscrita no 
CPF/MF n° 041.330.106-04, •residente e domiciliado em Santos, SP; &RAZIELE MACHADO DE 
ABREU, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade, RG 

33.843.946-8-55P-Sp e inscrita no CPF/MF‘n° 298.017.548-00, residente e domiciliada em Sao José 
do Rio Preto, 5P; GUILHERMO EVARISTO TAPIA HERRENA NETO, brasileiro, casadoysuperyisor, 
portador da cédula de identidade RG (n°  32.827.981-X-SSP-SP e inscrito no CPF/MF n°  
338.944.318-57,, residente e domiciliado em Santa Berbere do Oeste, SP; GUSTAVO 
MARTINIANO REIS DA ROCHA, brasileiro, solteiro, supervisor,-portado da cédula de identidade - •( 
RG n° 3.069.236-55P-PB e inscrito no CPF/MF n° 059.183.024-8.e residente e domiciliado em , 
Morai°, SP; HAKLAYNI CHRISTINA PRUDENCIO DA PAZ, brasileira, solteira', supervisora, 

\ portadora da cédula de identidade RG n°  17413009-SSP-MG e inscrita no CPF/MF n°  
110.720.826-24, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ; HEBERT FIGUEIREDO ARAGAO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, supervisor; portador da cédula de identidade RG n° 

;42.838.797-4-SSP-SP e inscrito no CPF/MF 	343.960.608-23, residente e domiciliado em 
Campinas, SP; HENRIQUE BARROS DA SILVA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula 
de identidade RG n°  3.596.606-5SP-PB e inscrito no CPF/MF n°  093.058.294-22, residente e 
domiciliado em Santa Rita, PB; HERCULES CLEITON DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG (n° 1.314.206-2-5SP-MG e inscrito no CPF/MF n°  
069.156.306-35, residente e domiciliado em Nova Iguaçu, RJ; HEVILMA HERRODAK DA SILVA 
LIMA, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  2.071.813-5SP-RN e 
inscrita no CPF/MF n°  053.477.434-25, residente' e domiciliado em Jaboatao do Guararapes, PE; 

,HYDEYK AMARANTE AMORIM VERAS, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de 
identidade RG 	49.469.094-X-5SP-5P e inscrito no CPF/MF n°  378.093.218-03, residente e 
domiciliado em /Salvador, BA; IDALECIO SOUZA DA COSTA, brasileiro, solteiro, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n°  95015043050-55P-CÉ e inscrito no CPF/MF n° 
798.609.153-34, residente e domiciliado em Teresina, PI; IDIMA IRIS CARVALHO SILVÁ,/  
brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade R& n°1526562197-55P-94 e 
inscrita no CPF/MF n°  021.087.155-50, residente e domiciliado em Simaes Filho, BA; IORALISSON 
SILVA MOURA, brasileiro, solteiro, sUpe-rvisor, portador da,  cédula de identidade RG 
3.301.927-55P-PB e inscrito no CPF/MF n°  072.493.784-65, residente e domiciliado em Sao Pedro 
da Aldeia, RJ; IiiAN ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, supervisor, portador da ç 
cédula de identidade RG n° 34.122.083-8-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  906.921.017-72, residente 
e domiciliado em Campinas, SP; IRAN UNS DARIS, brasileiro, casado, supervisor, portador da 
cédula de identidade RG n°  1:330.835-55P-PB e inscrito no CPF/MF n°  713.966.674-15, residente e 
domiciliado em Natal, RN; ISAAC ALVES SOUZA, brasileiro, casado, sUpervisor, pOrtador da cédula 
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de identidade RG n° 40.167.331-5-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  342.291.448-06, resid te e 
domiciliado em São Paulo, SP; ISABELA FERNANDA GUIDELI, brasileira, solteira, supervis•rai 
portadora da cédula de identidade RG n° 46.063.771-X-S5P-512  e inscrita no CPF/MF ni 
387.159.648-50, residente e domiciliado em sao José do Rio Preto, SP; 'SAIAS AMARO DOS 
SANTOS, 'brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG nci 
27.967.282-2-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  288.966.208-05, residente e doMiciliado em Santo' 
André, SP; ISAQUE PACHECO LOPES, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de 
identidade RG n° 20.967.361-5-S5P-RJ e inscrito no CPF/MF n°  112.051.077-54, residente e 
domiciliado no Rio de Janeiro, RJ; ISAURINO GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, casado) 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  22.669.604-2-55P-SP e inscrito no CPF/MF n'i  
117.813.348-62, residente e domiciliado em sao Paulo, SP; ISMAEL DE ARAUJO MAXIM0,1  
brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  ,42.828.719-0-SSP-SP el 
inscrito no CPF/MF n°  307.951.378-93, residente e domiciliado em Barueri, SP; ISMAEL NERISI  
GONTIJO, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG no  947300-55P-T0: 
e inscrito no CPF/MF n°  036.234.371-31, residente e domiciliado em Valparaíso de Golas, GO;' 
ISRAEL DA SILVA MALA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
3.205.342-55P-PA e inscrito no CPF/MF n°  652.424.752-34, residente e domiciliado em Belém, PA; 
ISRAEL DA SILVA ROSSONI, brasileiro, casado, supervisor regional, portador da cédula de 
identidade RG n° 108.747.640-2-55NR5 e inscrito no CPF/MF n°  020.218.060-30, residente e 
domiciliado em Sapucaia do Sul, RS; IVAN CARLOS ALMEIDA, brasileiro, casado, supervisor, 
portador da cédula de identidade Ré n°  30.436.738-2-5SP-SP e inscrito no CPF/MF n°  
303.149.578-04, residente e domiciliado e‘'Pri Mogi das Cruzes, 5P; IVANDERSON DE OLIVEIRA 
CAVALCANTI, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
2306873-55P-RN e inscrito no CPF/MF é 070.957.454-12, residente e domiciliado no Rio de 
Janeiro, RJ; IVANETE CUSTODIO ANDRADE, brasileiro, solteira, supervisor, portadora da /cédula 
de identidade RG n°  13.296.833-55P-AM e inscrita no CPF/MF n°  622.284.802-82, residente e 
domiciliado em Manaus, AM; IVANILDE DOS PASSOS NASCIMENTO, brasileira, divorciada, 
supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  189815-S515-RR e inscrita no CPF/MF 
644.414.822-72, residente.  e domiciliado em' Boa Vista, RR; IZAEL DINIZ DOS SANTOS, 
brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  35095520-5SP-5E e inscrito 
no CPF/MF n°  069.300.575-09, residente e domiciliado em Bojai, SC; JACKSON LORRAN 
BARBOSA DIAS, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG 
2.204.056-55P-ES e inscrito no CPF/MF n°  120.882.147-47, residente e domiciliado em Vila Velha, 
ES; SAIR ROBERTO SANT ANNA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade 
RG 	27766978-5SP-5P e inscrito no CPF/MF n°  078.663.938-50, residente e domiciliado em 
Bauru, SP; JAIRA DAYANE DE SOUSA SILVA, brasileira, solteira, supervisorauportadora da 
cédula de identidade R6 n°  2971094-55P-PI e inscrita 'no CPF/MF n°  050.366.553-38, residente e 
domiciliado em Eusébio, CE; JAMILE ROCHA MOREIRA, brasileira, solteira, supervisora, portadora 
da cédula de identidade RG 	129.358742-55P-BA e inscrita no CPF/MF n°  030.585.975-76, 
residente e domiciliada em Feira de Santana, BA; JANDERSON DE CASTRO SILVA, brasileiro, 
solteiro/ supervisor, portador da cédula de identidade RG 	20071314150-55P-CE e inscrito no 
CPF/MF n°  046.981.443-88, residente e domiciliado em Caucaia, CE; JANDUHI PEDROSA DE MELO 
FILHO, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG 	6155226-5SP-PE e 
inscrito no CPF/MF n°  919.038.404-06, residente e domiciliado em Campina Grande, PB: JANICE 
MARIA BESSING, brasileira, solteira, supervisora regional, portadora da cédula de identidade RG 
n°  743.056-0-55P-M5 e inscrita no CPF/MF n°  559.893.571-68, residente e domiciliada em Brasília, 
DF; JAQUELINE SANTANA DA SILVA, brasileira, solteira, supervisora, portadora da ,cédula de 
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entidade RG n° 1325455431-5SP-8A e inS'crita no CPF/MF n°  014.253.475-76, residente e 
àomiciliada em Barreiras, BA; JEAN LIMA-DA SILVA, brasileiro, casado, supervisor, portador da 
cedula de identidade RG n°  1.861982-S513-DF e inscritO no CPF/MF n° 866.044.811-15, residente e 
domiciliado em Brasília, DF; JEFFERSON DE ARAUJO LIMA, brasileiro, solteiro, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG 	3094149-55P-PI e inscrito no CPF/MF n°  044.719.243-46, 
residente e domiciliado em Teresina, PI; JESSICA BASTOS CAMPOS, brasileira, solteira, 
supervisora, portadora da cédula de- identidade RG 	20.032.277-5SP-5P e inscrita no CPF/MF n°  ) 
013.544.791=73, residente e domiciliado em Cuiabá, MT; JHONATAN DOS SANTOS MACHEA, 
brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  21144362-SSP-MT e inscrito 
no CPF/MF n° 044.159.151-59, residente e domiciliado em Tangara de Serra, MT; JOAO LUIZ DE 
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade R6 n°  
26.113.551-X-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  286.949.978-78, residente e domiciliado em Petrolina, 
PE; JOAO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, supervisor, portador-  da cédula de 

, identidade R6 n°  1.143.083-5SP-TO e inscrito no CPF/MF n°  035279.811-44, residente e domiciliado 
em Araguaína, TO; JOICE DOS SANTOS FOGACI, brasileira, solteira, supervisora, portadora da 

'cédula de identidade RG n° 8.314.570-6-551-PR e inscrita no CPF/MF n°  042.695.159-81, residente 
e domiciliado em São José dos Pinhais, PR; JONAS DOS SANTOS FERREIRA, brasileiro, solteiro, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  395966048-S5P-BA e inscrito no CPF/MF 
018.997.145-29, residente e domiciliado em ,Alagoinhas, BA; JONAS SILVA RAMOS, brasileiro, 
solteiro, supervisor, portador dai  cédula 'de identidade RG n° 18724965-55P-MT 	inscrito no 
CPF/MF n° 044.400.871-32, residente -e-  domiciliado em Ji Parana, RO; JONATHA CARLOS 
CARNEIRO, brasilairo, solteiro, supervisorl, portador da cédula de identidade RG 
20.014.945-5SP-AM e inscrito no CPF/MF n°  531.164.022-72, residente e domiciliado em Manaus, 
AM; JOSE ADEILDE DE SOUZA, brasileiro:-  casado, supervisor, portador da cédula de identidade 
RG 	4.410.536-S5P-0F e inscrito no CPF/MF n°  501.232.705-53, residente e domiciliado em 
Brasília, DF;' JOSE AMERICO ARAUJO DA SILVA, 64-asneiro, casado, supervisor, portador da 

\--Cédula de identidade RG n°  5044989-55P-PE e inscrito no CPF/MF n° 028.274.854-78, residente e 
domiciliado em,  Arapiraca, AL; JOSE BENILTON CRESCENCIO, brasileiro, solteiro, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n° 3.160.745-55P-P8 &inscrito no CPF/MF n°  076.936.314-88, 
residente e domiciliado em J0(30 Pessoa, PB; JOSE ELIAS SILVA DOS SANTOS, brasileiro, 
casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  977.452.271-55P-8A e inscrito no 	, 
CPF/MF 	337.489.838-67, residente e domiciliado em Santo André, SP; JOSE ERMELINDO 7.  SILVA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  M8531422-S5P-M0 
e inscrito no CPF/MEn° 008.329.116-40, residente e domiciliado em Betim, MG; JOSE ETEVALDO • 
CERQUEIRA DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG 
n°  503.026.360-55P-8A e inscrito no CPF/MF n°  973.820.195-00, residente e domiCiliado em 
Sorocaba, SP; JOSE GILBERTO DA SILVA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de 
identidade RG n° 7.271.593-S5P-PE e inscrito no CPF/MF n°  072.621.714-02, residente e domiciliadó 
em João Pessoa, PB: JOSE LEANDRO BRAGA DE MELO)brasileíro, casado, super:visor, portador da 
cédula de identidade R6 n°  28.605.826-1-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  305.662.628-51, 
reSidente e clOmiciliado em Jandira, SP; JOSE LENILDO DA SILVA, brasileiro, casado, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n° 5.290.733.53-55P-PE e inscrito no CPF/MF n°  
902.192.444-72, residente e domiciliado em Patos, PB; JOSE MANOEL DO NASCIMENTO, 
brasileiro, casado', stipervisor, portador da cédula de identidade RG n° 03074744206-SSP-MA e ' 
inscrito no CPF/MF n° 042.925.173-47, residente e domiciliado em Anápolis, GO; JOSE RICARDO 
DE SOUZA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG 4216818-S5,PE 
e iticrito no CPF/MF n°  020:602.324-30, ¡residente' e domiciliado em Camaragibe, PE; JOSE 
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ROBERTO CARVALHO GRADE, brasileiro, casado', supervisor, portador dá cédula de identida RG 
n°  7.180.132-2-55P-PR e inscrito no CPF/MF 	042.027.319-05;, residente e domiciliado eni 
Londrina, PR; JOSE RODRIGO MARQUEZOLO, brasileiro, casáido, supervisor, portador da céduld 
de identidade RG n°  1.417.170-55P-M5 e inscrito no CPF/MF n° 729.942.311-15, residente e 
domiciliado.  em Campo Grande, MS; JOSIANO DA SILVA RODRIGUES, brasileiro, solteiro) 
supervisor, pOrtador da cédula de identidade RG n°  1.235.453-8-55P-MT e inscrito no CPF/MF nõr  
855.388.501-10, residente e domiciliado em Várzea Grande, MT; JOSIMAR DOM/CIANO DE 
OLIVEIRA, brasileiro, casado, coordenador, portador da cédula ,  de identidade RG ni 
27.404.765-2-55P-5P e inscrito no CPF/MF n° 186.057.468-82, residente e domiciliado em Sao 
Paulo, SP; JOSMESILVIO / ADRIANO DA SILVA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula' 
de identidade RG n° 33.067.761-5-55P-5P e inscrito no CPF/MF n° 278.452.128-14, residente el  
domiciliado em Limeira, SP; JULIANE DE FARIAS MEIRA, brasileira, solteira, supervisora) 
portadora da cédula de identidáde RG n°  2.451.901-S5P-P9 e inscrita no .CPF/MF n°043.278.324-56) 
residente e domiciliado em Campina Grande, PB; JULIO CESAR DE OUVEIRA, brasileiro, casado 
supervisor, portador da cédula de identidade Rd n° 6.945.249-S5P-PE e inscrito no CPF/MF n°  
071.855.154-08, residente e domiciliado em Igarassu, PE; JUNIOR DA CRUZ OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  28.822.439-5-5SP-SP e inscrito no 
CPF/MF n°  280.360.768-96, residente e _domiciliado em Sao' José do Rio Preto, SP; KARLA 

2 	VIGARIO GUEDES FONTE, brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula de identidade .RG 
3 	n°  33.671.996-6-55P-SP e inscrita no CPF/MF n°  359.281.308-05, residente e domiciliado em 

Presidente Prudente, SP; KEMPS DE JESUS MONTEIRO DE ALENCAR, brasileiro, casado, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  2868620-5SP-P8 e inscrito no CPF/MF n°  
053.742.914-08, residente e domiciliado em Santa Rita, PB; KERGINALDO NUNES DE LIMA, 
brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  33.024.690-2-S5P-5P e 

a 

inscrito no CPF/MF n°  653.846.794-68, residente e domiciliado em Parnamirim, RN; KLEBER DE 
CAMARGO DAL EVEDOVE, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG 
34.722.285-7-55P-5P e inscrito no CPF/MF n? 217.046.258-90, residente e domiciliado em Uberaba, 
MG; KLEBER LEONARDO SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de 
identidade RG n°  802545602-5SP-8A e inscrito no CPF/MF n°  010.747.855-25, residente e 
domiciliado em Feira de Santana, BA; KLEBERSON GOMES DE LUCENA NOBREGA, brasileiro, 

2 	solteiro, superviâor, portador da cédula de identidade R6 n° 2746798-55P-DF e inscrito no 'CPF/MF 
n°  026.481.061-97,- residente e domiciliado em Goiania, GO; LAERCIO AVILA RUIZ, brasileiro; 
casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG 302181076-55P-SP e inscrito no CPF/MF 
n°,355.183.058-42, residente e domiciliado em 56 Paulo, SP; LAERCIO GERMINO DE JESUS, 
brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de /iáentidade R6 n°  24.876.070-1-S5P-5P e 
inscrito no CPF/MF n°  147.366.528-02, residente e domiciliado em Sado Vicente, 5P; LEANDRA 
SILVA UMA GOMES, brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula de identidade R6 n°  
20.479.223-8-55P-RJ e !inscrita no CPF/MF n° 111.768.097-50, residente e domiciliado em Campos 
dos Goytacazes, RJ; LEANDRO ,APARECIDO ALVES, brasileiro, casado, supervisor, portador da 
cédula de identidade R6 n°  33.138.728-1-S5P-5P e inscrito no CPF/MF 	302.393.058-92: 
residente e domiciliado em Taubaté, SP; LEANDRO CARLOS DA SILVA, brasileiro, casado, 
superyisor, portador da cédula de:  identidade RG n°  24.740.725-2-5SP-SP e inscrito no CPF/MF n? 
278.817.478-03, residente e domiciliado em sao Paulo, SP; LEANDRO COSTA BOMF/M, brasileirío, 
solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n° 1319785603-SSP-BA e, inscrito no 
CPF/MF n°  053.936.175-50, résidente domiciliado ,em Ilhéus, BA; LEANDRO DE SOUSA LIMA, 
brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG 	10.097.508-5-55P-RJ e 
inscrito no CPF/MF n°  034.216 207-17, residente e domiciliado em buque de Caxias, RJ; LEANDRO 
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ENARILSON SANTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de 
,iàentidade RG n°  1903843-55P-RN e inscrito no CPF/MF n°  052.859.564-47, residente e domiciliade 
em Fortaleza, CE; LEANDRO GERMANO PEREDA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula 
de identidade RG n°  40.305.567-2-55P-SP e inscrito ,no CPF/MF n°  305.735.628-14, residente e 
domiciliado em Ribeira° Preto, '513; LEANDRO RIBEIRO DA SILVA, bresileiro, solteiro, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n°  1.458.195-55P-A5 e inscrito no CPF/MF n° 009.637.321-02, 
residente e domiciliado em Campo Grande, M5; LEANDRO ROBERTO DE SOUZA ZERBINATTI, 
brasileiro, casado, supervisor, portador; da cédula de identidade RG n°  76940738-55P-PR e inscrito 
no CPF/MF n°  030.799.079-65, residente e domiciliado em Maringá, PR; LEONARDO FERREIRA DO 
NASCIMENTO, brasileiro, %casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
2007010321576-55P-CE e inscrito no CPF/MF n°  051.589.773-64, residente e domiciliado em 
Eusebio, CE; LILIANO•DE LIMA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de,  
identidade RG n°  16309987-55P-AM e inscrito no CPF/MF 	698.668.482-72, \residente e 
domiciliado em Manaus, AM; LIZIONARE DE JESUS SILVA CAMPOS: brasileiro, casado, 
supervisor, portador da 'cédula de identidade' RG n°  1453751-55P-5E e inscrito no CPF/MF 'n°  
013.995.165-23, residente e domiciliado em Aracaju, 5E; LORELAYNE SILVA DO NASCIMENTO, 
brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  200755304-DETRAN-RJ e 
inácrita no CPF/MF n°  098.038.857-07, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ; LUCAS 
CERQUEIRA FONSECA, brasileiro„ solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
12.847:692-32-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  034.694.485-66, residente e domiciliado em 
Eunapolis„ BA; LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da 
cédula de(identidade RG n° 1439293139-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  857.907.225-55, residente 
e domiciliado em Teixeira,de Freitas, BA; LUCAS JHONATAN ESCUSIATO, brasileiro, casado, 
supervisei., portador da 'cédula de identidade Ré n°  12.426.683-1-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°  
081.312.559-64,, residente e »domiciliado em Curitiba, PR; LUCIANA CRISTINA DA SILVA, 
brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  29.808.330-9-55P-5P e 
inscrita no CPF/MF n° 370.761.458-12, residente e domiciliado em Guarulhos, 5P; LUCIANA GOMES 
DE SOUZA, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula 'de identidade RG n°  
35.231.446-1-55P-5P 'e inscrita no CPF/MF n°  330.356.658-50, residente e domiciliado em 58o 
Paulo, SP; LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula 
de identidade R6 n°  901975-55P-MT e inscrito not  CPF/MF n°  594.087.901-20, residente e 
domiciliado em Porto Velho, RO; LUCIANO PARTICHELI, brasileiro, casado, suPervisor, poriador da 
cédula de identidade RG rirà 61.255.434-28-55P-R5 e inscrito no CPF/MF n°  010.857.819-52, 
'residente e domiciliado em Porto Alegre, R5; LUCIANO SANTOS DO CARMO, brasileiro, casado, 
supervisor, portador da cédula de Fidentidade RG n°  3133879-8-55P-MT e inscrito no CPF/MF n°  
002.916.865-16, residente e domiciliado em Rondonópolis, MT; LUCILENE MARIA DA SILVA; 
brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  5821615-51)5-PE e inscrita 
no CPF/MF n°  039.445.084-16, residente e domiciliado em Boa Viagem, PE; LUCIMAR 
NASCIMENTO, brasileira, 'casada, supervisora, portadora da cédula de identidade ‘RG no  
1.765.517-55P-E5 e inscrita no CPF/MF ri°  096.683.947-12, residente e domiciliado no Rio de\ 
Janeiro, RJ; LUCIMEIRE RODRIGUES VILELA TOME, brasileira, casado, supervisora, portadora 
da cédula de identidade RG n°' 24.164.731-9-55P-5P e inseri/ia no CPF/MF n°  164.808.658-63, 
residente e domiciliado em Guarulhos, 5P; LUIS CARLOS FAGAGNOLO, JUNIOR, brasileiro, 
casado, supervisor, portador da cédula dejderitidade RG n° 45.685:531-2-55P-5P e inscrito no 
CPF/MF n°  364.925.568-52, residente e domiciliado em Sorocaba, 5P; LUIS EUGENIO BRANDI 
BARBOSA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG 
9.220.205-58-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  016.696.185-01, residente e domiciliado em Cuiaba, 
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052.543.345-76, residente e domiciliado em Irece, BA; MARCOS SILVA DE ALENCAR, brasileiro, 
solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG 10978569-55P-AC e inscrito no CPF/MF 

MT; LUIZ GUSTAVO PEDRA FERREIRA, brasileiro, casado, supervisor regional, portador da cé 
de identidade RG n°  21.055.157-8-55P-RJ e inscrito no CPF/MF n°  110.726.007-81, residente 
domiciliado no Rio de Janeiro, RJ: LUZIA DO CARMO SANTOS SANTANA, brasileira, casada 
supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  527.734-55P-M5 e inscrita no CPF/MF 
490.080.131-34, residente e domiciliado em Campo Grande, MS; MAIRA GABRIELA DE ARAUJO 
SOARES, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG • n°  
6.721.212-55P-GO e inscrita no CPF/MF n°  033.513.625-79, residente e domiciliado em Goiania, GO; 
MANOEL GOMES VIEIRA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG no  
38.160.467-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  073.829.456-00, residente e domiciliado em Aparecida 
de Goionia, GO; MANUEL FAUSTINO COSTA ARAUJO, brasileiro, casado, supervisor, portador da 
cédula de identidade RG n°  2.335.876-55P-PB e inscrito no CPF/MF n° 029.583.984-80, residente e. 
domiciliado em Governador Valadares, MG; MARCELO HENRIQUE SILVA, brasileiro, solteiro, 
supervisor, portador da cédula' de identidade RG n°  33.619.992-2-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  
317.424.768-30, residente e domiciliado em 5inop, MT; MARCELO MENDES ROSCO, brasileiro, 
solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  871134-55P-TO e inscrito no CPF/MF 
n°  016.335.071-06, residente e domiciliado em Valparaiso de Goias, GO; MARCIA DE AGUIAR 
SANTOS, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  
1439970-55P-AL e inscrita no CPF/MF n°  924.659.354-53, residente e domiciliado em Arapiraca, 
AL; MARCIA OLIVEIRA DE BRITO, brasileiro, solteira, supervisor, portadora da cédula de 
identidade RG n°  411432941-55P-5P e inscrita no CPF/MF n°  312.124.93E-00, residente e 
domiciliado em 5ao Bernardo do Campo, SP; MARCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, 
solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  35.187.959-6-55P-5P e inscrito no 
CPF/MF n° 339.774.668-01, residente e domiciliado em sao Paulo, SP; MARCO SEVERIANO, 
brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  1.113.818-55P-M5 e inscrito 
no CPF/MF n°  888.938.631-20, residente e domiciliado na em Porto Velho, RO; MARCO AURELIO 
DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG 
49.690.009-2-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  349.1-17.268-30, residente e domiciliado em Barretos, 
BA: MARCONE EDSON DE SOUZA BARBOSA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula 
de identidade RG n°  2455818-55P-DF e inscrito no CPF/MF n°. 013.004.691-45, residente e 
domiciliado em'Anápolis, GO; MARCOS ANTUNES NOGUEIRA, brasileiro, divorciado, supervisor, 
portador da cédula de identidade R& n°  35.249.966-7-55P-5P e inscrito no CPF/MF 
225.116.188-00, residente e domiciliado -em Campinas, SP; MARCOS AURELIO CARVALHO DE 
FREITAS, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
44.856.567-5-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  363.052.968-20, residente e domiciliado em 
Itapecerica da Serra, 5P; MARCOS CARDOSO DOS SANTOS, brasileiro, casado, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n°  4146211-55P-GO e inscrito no CPF/MF n°  937.018.531-34, 
residente e domiciliado em Itumbiara, GO; MARCOS FERNANDO DA SILVA, brasileiro, casado, 
superviior, portador da cédula de identidade RG 	36.969.429-0-55P-5P e inscrito no CPF/MF 
214.206.398-54, residente e domiciliado" em 5ao Paulo, SP; MARCOS PAULO DA SILVA 
SANTIAGO, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG 410503-55P-AC 
e inscrito •no CPF/MF n°  870.041.192-20, residente e domiciliado em Rio Branco, AC; MARCOS 
PAULO FERREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, supervisor regional, portador da cédula de 
identidade RG n°  1.398.828-55P-M5 e inscrito no CPF/MF n°  018.726.091-55, residente e 

# domiciliado em Campo Grande, •M5; MARCOS RENAN DOS SANTOS OLIVEIRA, 'brasileiro, 
solteiro, portador da cédula de.  identidade RG n°  1557231117-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  
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n°  018.539.932-04, residente e dorniciliado em Ji Paraná, RO; MARGARETE BARBOSA OLIYEIRA, 
brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula de identidade RG no  33.492.067-5SP-5P, e 
\inscrita no CPF/MF n°  299.227.498-40, residente e domiciliado em Ribeirão Preto, SP; MARIA 
,APARECIDA SOUZA DA SILVA, brasileira, casada, supervisor, portadora da cédula de identidade 
RG nt, 28.316.133-4-55P-5P e inscrita no CPF/MF n°  268.326.518-21, residente e domiciliado em Selo 
Paulo, SP; MARIA CLAUDIA GALDINO SILVESTRE, brasileira, divorciada, supervisora, poÉtadora 
da -cédula de identidade RG n°  11252993-8-5515-RJ e inscrita no CPF/MF n°  085.896.707-32, 

` residente é domiciliado no Rio de Janeiro, RJ; MARIA JUCIVANIA TAVARES ALVES, brasileira, 
casada, supervisora, portadora da cédula de identidade R& n°  39.090.051-5-5SP-5P e inscrita no 
CPF/MF n°  024.976.524-14, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP; MARILENE 
LISBOA DOS SANTOS, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  
1459515617-55P-8A e inscrita no CPF/MF n°  056.423.345-57, residente e domiciliado em Porto 
Velho, RO; MARILENE SANTOS SILVA, brasileira, divorciada, supervisora, portado?a da cédula de 
identidade RG n°  26.795.046-9-55P-SP e inscrita 'no CPF/MF 	299.461.388-32, residente e 
domiciliado em Praia Grande, SP; MARLY HELEN MUNHOZ COSTA, brasileira, solteira, 
supeniisora, portadora da cédula de identidade RG n°  4314428-55PPA e insérita no CPF/MF 
769.948:482-72, residente e domiciliado em Belém, PA: MARTA HELENA VIEIRA DE SOUZA, 
brasileira, divorciada, supérvisora, portadora da cédula de identidade RG In°  30.060.377-0-5SP-5P e 
inscrita no CPF/MF n°  246.371.938-93, residente e domiciliado em Barretos, BA; MAURICIO DE 
MELLO GONÇALVES, brasileiro, solteiro, supervisor regional, portador da cédula de identidade RG 
n° 41.074.701-81-5SP-RS e inscrito no CPF/MF n°  017.986.090-96, residente'e domiciliadO em Porto 
Alegre, R5; MAURICIO REGES PASSOS, brasileiro, casado, supervisor, portador da Cédula de 
identidade RG n°  1542538718-55P-BA i inscrito no CPF/MF n°  047.644.785-28, residente e 
domiciliado em Santo Antonio de Jesus, BA; MAYKON AMORIM DE UMA, brasileiro, casado, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  2006009154.736-S5P-CE e inscrito no CPF/MF 
n° 044.259.173-08, residente /e domiciliado em Sobral, CE; MAYKON KALIN0SKI,PE6RANGELO, 
E;rasileiro, 'casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  96:292414-SSP-PR e inscrito , „ 
no CPF/MF n° 075.912.829-48, residente e-domiciliado em Cascavel, PR; MEIRE SILVIA SILVA, 
brasileira, divorciada, supervisora, portadora da cédula de identidade R6 n°  429644-5SP-SP 
inscrita no CPF/MF n°  389.076.402-97, residente e domiciliado em Barra do Garços, MT; MIGUEL 
RENNAN SENA DE SOUSA, bírasileiro, solteiro, supervisor, portador 'da cédula de identidade PC n°  
5102654-BA e inscrito no CPF/MF n° 1956.882.342-53, residente e domiciliado em Ananindeua, PA; 
MILLER ROBSON CUNHA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula' de identidade SDS 
n°  7712746-PE e inscrito no CPF/MF n° 084.379.874-23, residente e domiciliado Si Boa Viagem, PE; 
MIQUEIAS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade 
R6 n°  15697473-55P-MG e insCrito no CPF/MF n°  086.533.206-10, residente e domiciliado em Duque 
de Caxias, RJ; MOACIR PARAIZO DE BRITO, brasileiro, solteiro, supervisor regional;portador da 
cédula de identidade RG n°  5.948.861-55P-PÈ e inscrito no CPF/MF n°  011.954.944-16, residente e 
domiciliado em Belém, PA; MOISES SOARES CARDOSO: brasileiro, solteiro, supervisor,' portador 
da cédula de identidade RG n°  11.178.208-23-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  067.825.705-00, 
'residente e domiciliado em Feira de Santana, BA; MOISES SOARES FERNANDES, brasileiro, 
casado, supervisor, portador da cédula...de i‘dentidade RG n°  1.633.839-SSP-RN e inscrito no CPF/MF 
n° 038.827.404-26, residente e domiciliado em Natal, RN; MOYSES SILVA DUQUE, brasileiro, 
casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n° 41.123.910-7-55P-5P e inscrito no 
CPF/MF •n°  311.894.328-97, residente e domiciliado em Maué, SP; MUNIR SAROUT, brasileiro, 
solteiro, supervisor regional, portador da cédula de identidade RG 	43.735.792-2-5SP-5P e 
inscrito no CPF/MF n°  354.861.858-80, residente e domiciliado em Piracicaba, 'SP; MURILO DA 
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COSTA SCRIVANTI, brasileiro, solteiro, supervisor regional, portador da cédula de identidade G 
n°  46.798.504-2-55P-5P e inscrito no CPF/MF n° 372.679.858-74, residente e domiciliado em 
Londrina, PR; NADIA SANTANA FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, solteira, supervisora regional 
portadora da cédula de identidade RG n°  09.073.128-02-55P-BA e- inscrita no CPF/MF n°  
982.156.635-91, residente e domiciliado em Fortaleza, CE; NAIANA NAGEM DE AZEVEDO 
brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  58.29991-55P-PA e inscritci 
no CPF/MF n°  969.395.402-53, residente e 'domiciliado em Boa Vista, RR; NICOLAS DOS SANTOS 
MARIANO, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n° 
474037113-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  381.399.428-71, residente e domiciliado em Osasco, SP;. 
NICOLAS MOTA SILVEIRA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG' 
n°, 6124704112-55P-R5 e inscrito no CPF/MF n° 037.453.050-51, residente e domiciliado ém Estrela, 
R5; NIEDJA TERESA DE UMA, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de 
identidade RG no  1.611.833-55P-AL e inscrita no CPF/MF n°, 008.352.474-65, residente e domiciliado 
em Manaus, AM; NIELTON CORREA DA SILVA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula 

a 	de identidade RG n°  1.395.743-55P-M5 .e inscrito no CPF/MF n°  005.056.551-60, residente e 
É 	domiciliado em Cuiabá, MT: NIVALDO COSTA ARAUJO, brasileiro, casado, supervisor, portador dai 

cédula de identidade RG n°  19.844.852.002-0-55P-MA e inscrito no CPF/MF no  019.023.563-22, 
residente e domiciliado em sao Luiz, MA; ODIMAR UMA DA SILVA, brasileiro, solteiro, 

g 	supervisor, portador da cédula de identidade 5PC n°  110402989-RJ e inscrito no CPF/MF 
3 	084.733.987-42, residente e domiciliado em sao Pedro da Aldeia, RJ; OLERINO MORAIS XAVIER 

FILHO, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  1.652.792-55P-RN e 
inscrito no CPF/MF n°  037.387.994-60, residente e domiciliado em Olinda, PE; OSIEL RODRIGUES 
COSTA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  1.677.722-55P-RJ. e 
inscrito no CPF/MF n°  030.809.914-19, residente e domiciliado em Fortaleza, CE; PABLO 
STHEFANI ROSSI CARVALHO, brasileiro, casado, supérvisor, portador da cédula de identidade 

- 	RG n°  426398932-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  362.682.298-27, residente e domiciliado em 
Ribeirão Preto, SP; PATRICIA DE CASSIA SOARES RODRIGUES, &rosnei°, solteira, supervisora, 

.5 portadora da cédula de identidade RG n°  13.246.232-6-55P-RJ, e inscrita no CPF/MF 
100.011.137-01, residente e domiciliado em Benfica, RJ; PAULA ANDREA RODRIGUES DE e ARAUJO, brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  
5.840.371-55P-PE e inscrita no CPF/MF n°  053.523.454-67, residente e domiciliado em Caruaru, PE; 
PAULO ANDRE ROPELLI, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG 
5.025.327-9-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°  740.343.679-20, residente e domiciliado em Maringá, 
PR; PAULO ANDRE VILELA COSTA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de 
identidade RG n°  14663505-55P-MG e inscrito no CPF/MF n°  102.110.886-33, residente e 
domiciliado em Uberlândia, MG; PAULO GILBERTO IGIDIO, brasileiro, casado, supervisor, portador 
da cédula de identidade Ré n°  192820771-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  088.367.488-21, 
isesidente e domiciliadO em 5ão Paulo, SP; PEDRO ANDERSON TERTO DE SOUSA, brasileiro, 
solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n° 2008097029463-55P-CE e inscrito no 
CPF/MF n°  043.456.663-25, residente e domiciliado em Marabá, MA; PEDRO FILIPE CORDEIRO 
DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
446987980-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  361.438.148-05, residente e domiciliado em 
Carapicuiba, SP; PEDRO MORAES TRIUMPHO, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de 
identidade RG n°  40.301.866-3-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  346.319.308-61, residente e 
doniiciliado em Piracicaba, SP; RAFAEL DOS ANJOS FROTA, brasileiro, casado, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n°  304620-1;TC-AP e inscrito ho CPF/MF n°  771.906.372-49, 
residente e domiciliado em Marabá, MA; RAFAEL GONÇALVES PEDROSO, brasileiro, casado, 
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supervisor, portador da cédula de identidade RG n°)  30.796.983-6-55P-5P e inscrito no CPF/MF n° 	

, 

316.786.018-2i, residente e domiciliado em Guarulhos, SP; RAFAEL HOLANDA CAVALCANTI, r 	i 	 1 	 . 
brasileiro, casado, supervisor/portador da cédula de-identidade RG n°, 7.155.704-55P-PE e inscrito 
no CPF/MF'n° 070.777.374-11, residente e domiciliado em Caruaru' PE; RAFAEL SILVA LEITE, 

‘ 	 / 

brasileiro, casadO, superviío'r, portador da cédula de identidade RG n°  124735890-55P-PR e inscrito 
no CPF/MF n° 082.200.469-02, residente e domiciliado em Cascavel, PR; RAFAEL SORPRESO, 
brasileiro, solteiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG n°  8.436.526-2-5àP-PR einscrito.  
go CPF/MF n°  046.190.509-46, residente -e domiciliado em Sorocaba, 5P; RAFAEL VIEIRA- , . . 	

I RIBEIRO, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°,5.339.500255P-PAC/ i e inscrito no CPF/MF\  n° 000.853.272-98(residente e domiciliado em Belém, PA; RAFFAELLA ) 
'-BARBOSA GOMES DIAS, brasileira, casada, supervisora, portadora da Cédula de identidade RG n°  

66:342.699-6-55P-5P e inscrita no CPF/MF n°  646.685.332-20, residente e domiciliado em Macapá, 
AP; RAIMUNDO JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA, 67-aileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula 
de identidade RG 'ri? 2.675.972-55P-PI e,inscrito no CPF/MF n°  025.922.063-96, residente e „ 

--domiciliado em Teresina, PI; RAMON TEIXEIRA SANTOS, brasileiro, casado, supervisar, portador 
da cédula de identidade RG n°  7.018.851-30-55P-BAçeinscrito no CPF/MF 'n°  804.606.075-53, l 
residente e domiciliado em Vitória da ,Con-q-uista, BA; RANGEL GONÇALVES DO NASCIMENTO, 
brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de 'identidade RG n°  362150412-55P-5P e 
inscrito no CPF/MF n°, 411.638.688-09, residente e doMiciliodo em,r 5ao PauloTT5P; RANIERE' 	\ 
HENRIQUE PEREIRA, brasileiro, casaéo, supávisár, portador da/cédula de identidade RG n° 	

/ 

5785'743-55P-‘5P e inscrito no CPF/MF n° 040.213.574-16, ?esidente e domiciliado em Recife, PE; 
RAQUEL LIRA DE SANTANA brasileira, divorciada, supervisora, portadora ,da cédula de 
identidade RG n°(34.109.854-1-55P-5P /e inscrita no CPF/MF n°  297.146.818-63, 'residente e 
'domiciliado em Osdsco, 5P; REGINA THYENE VASCONCELOS, brosileiit, solteira, stikervisora, 
portadora dá cédula de identidade RG n°  77.779-7-55P-M5 e inscrita no ‘CPF/ii.rwn° 822.210.491-87, . .. , 
residente e domiciliado ,em Campo Grande, M5; REGINALDO ADAO LOPES ROPELLI, bfrasileiro, 
casado, supervisor regional, portador da cédula/de identidade RG n° 59.946.092-1-55P5P e inscrito 
no CPF/MF n°217.969.241-72, residente e domiciliado, em São Joáquim da'; Bicas, MG; REGIVAN r  
ALVES SARAIVA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador /da cédula' de identidade RG' n°  
959.102.981-55P-MA e '.inscrito no CPF/MF n°  837.360.423-53, residente e domicilia:16 em 
Imperatriz, MA; REINAL60 FERREIRA FELIX, brasileiro, solteiro, super-Visor, portador da cédula 
de identidade RGen°  26.743.07255P-5P e inscrito no CPF/MF n°  253.264.868-65, residente e \--
dorriiciliado em Boa Vista; RR;;REJANE DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, casada, supervisola, 
portadora da cédula de identidade RG n°  2001004000425-55P-AL e inscrita no CPF/MF n°  i 
051.910.914-77, residente e domiciliado em Maceio, AL; RENAN DA SILVA LIMA', brasileiro, , 

'solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  47.353.795-5-55P-513  e inscrito no 
s, CPF/MF n°  404.249.868-09:residente e dogliciliado em 'Franca, 5P; RENATA CRISTINA DE 

f 	 I 	k, 	 ) OLIVEIRA, brasileira, solteira, supervisora regional, portadora`da cédula de -identidade RG n°  , 
43.071.323-55P-5P ̀e inscrita no CPF/MF n°  322.642.518-83, residente e ddmiciliada em sao Paulo, `\ 
SP; RENATO SILVA FERREIRA, brasileiro, ca-sado, supervisOr; portador da cédula de identidade 

1 
 RG n° 08.390.372-01-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  003.287.915-63 residente e domiciliado em 	") , 	, 	 -i 	 , Vitoria da Conquista, BA; RICARDO BRASIL DE MORAIS, brasileiro, solteiro, supervisor, portador/ 

i 

dá cédula detidentidade RG n°  2001034064558-55P-CE'e inscrito •nál  CPF/MF n°  iiO4.796.823-05, 
residente e domiciliado em sao Láz, MA; RICARDO DA SILVA SANTOS, brasileiro, casado, 
supervièor, Portador:da cédulá sie identidade RG n°-5.263.122'255P-PE e inscrito no CPF/MF n°  
028.503.274-76, residente e dOmiciliado 'em CaruarCu, PE; RICARDO 'DE CARVALHO, brasileiro, 
divorciado, supervisor, portador da cédilla de identidade 'RG n°  29.681382-5-55P-5P e inscritO no 

f ' 	 R: Femao,OeS 

22 
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CPF/MF n°  297.409.808-80, residente e domiciliado em Santo André, SP; RICARDO DE CARVA 
DE SOUZA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG 
21.281.661-SSP-AM e inscrito no CPF/MF n° 925.721.202-59, residente e domiciliado em Manaus 
AM; RICARDO LUIZ JACOBY, brasileiro, casado, supervisor regional, portador da cédula de 
identidade RG n°  7.198.603-9-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°  007.086.069-62, residente e 
domiciliado em Maringá, PR; RICARDO TEIXEIRA DELA MARTA, brasileiro, casado, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n°  25.491.071-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  169.017.618-05, 
residente e domiciliado em Joao Pessoa, P8; RILDO GUEDES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  25.079.131-6-55P-5P e inscrito no CPF/MF nó  
149.106.958-93, residente -e domiciliado em sao Paulo, SP; ROBERTO ANTUNES MACIEL DE 
SOUZA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°19214162-55P-MT e 
inscrito no CPF/MF n°  037.328.151-02, residente e domiciliado em Vilhena„RO; ROBERTO DE 
SOUZA ANDRADE, brasileiro' casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
2331115-5SP-E5 e inscrito no CPF/MF n°  131.285.207-04, residente e domiciliado em Serra, ES; 
ROBSON BAPTISTA CHAVES, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade R6 
n°  4.779.229-6-55P-RJ e inscrito no CPF/MF n°  844.714.257-49, residente e domiciliado em Juiz de 

.7E 	Fora, MG; ROBSON DA SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula 
de identidade RG 	11491124-55P-MT e inscrito no CPF/MF n°  692.468.231-68, residente e 

--domiciliado em Tangera da Serra„ MT; ROBSON DIVINO DA SILVA FURQUIM, brasileiro, 
3 	solteiro, supervisor; portador da cédula de identidade RG n°  5.333.479-S5P-GO e inscrito no 

CPF/MF n°  036.685.081-43, residente e domiciliado em Palmas, TO; ROBSON FERNANDES 
MACHADO, brasileiro; casado, supervisar, portador da cédula de identidade RG n° 
44.133.506-8-5SP-5P e inscrito no CPF/MF n°  335.273.168-33, residente e dopiiciliado em 

rã.  Itapecericajda Serra, SP; ROBSON MARINHO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  26.732.409-1-5SP-SP e inscrito no CPF/MF 

g 	277.725.708-64, residente e domiciliado em Ribeirão Preto, SP; ROBSON MARQUES, brasileiro, 
casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  50.860-07-55P-PE e inscrito no CPF/MF 

h 	n°  030.529.464-47, residente e domiciliado em Igarassú, PE; RODOLFO ALVES DO NASCIMENTO, 
brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  1.270.102-S51)-MS e inscrito 
no CPF/MF n°  993.300591-04, residente e domiciliado em Dourados, MS; RODOLFO SILVA 
MARESTONE, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
42617749-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°  345.097.198-09, residente e domiciliado em Londrina, PR; 
RODRIGO BORTOLAZZO, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
33.761.650-4-55P-SP e inscrito no CPF/MF n° 324.630.678-88, residente 'e domiciliado em Três 
Lagoas, ,M5; RODRIGO i-  BRACISIEVICZ, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de 
identidade RG n°  123690389-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  079.199.579-82, residente e 
domiciliado em Ponta Grossa, PR; RODRIGO MENDES ARAUJO, brasileiro, solteiro, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG 	2657104873-55P-Rj e inscrito no CPF/MF n° 
143.575.657-66, residente e domiciliado em Noça Iguaçu, RJ; ,RODRIGO SECO DA SILVA, 
brasileiro, casado, supervisor, portador da -Cédula de identidade R6 n°  30.536.096-6-55P-5P e 
inscrito no CPF/MF n° 291.971.178-46, residente e domiciliado em getim, MG; ROGERIO DOS 
SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, supdrvisor, portador da cédula de identidadé R6 n°  
1376184761-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  049.465.465-10, residente- e domiciliado em Simães 
Filho, BA; ROGERIO GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, superviscir, portador da cédula de 
identidade RG n°  501.082-1-55P-MT e inscrito no CPF/MF n°  022.924.804-76, ,residente e 
domiciliado em Olinda, PE; RONALDO DE MELO SILVA, brasileiro, casado, supervisor, 'portador da 
cédula de ident dade RG n°  42.178.981-5-55P-SP e inscrito no CPF/MF n°  226.415.028-95, residente 
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e domiciliado em Maringá, PR; RONALDO MACHADO DA SILVA, brasileiro, solteiro, supervisor 
regional, portador da cédula de identidade RG n°  1.632.987-2-55P-MT e inscrito no CPF/MF 
005.371.571-31, residente e domiciliado em Cuiabá, MT; ROSA MARIA DA SILVA, brasileira, 
solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  32.291.457-7-55P-5P e inscrita no 
CPF/MF n° 285.180.348-41, residente e domiciliado em Taubaté, 5P; ROSILENE ALVES OLIVEIRA, 
brasileira, solteira, supervisora administrativo regional: portadora da cédula de identidade RG n°  
32.998.028-2-55P-5P e inscrita no CPF/MF 	296:538.248-80, residente e domiciliada em 52ío 
Paulo, .5P; ROSINEIDE IRISMAR DA SILVA, brasileira, solteirci, supervisora, portad-oça da cédula 
de identidade RG n° 2.095.017-55P-RN e inscrita no CPF/MF n°  052.552.784-24, residente e 
domiciliado em Macaé, RJ; ROTCHILD DOS SANTOS MATA, brasileiro, divorciado, supervisor, 

,portador da cédula de identidade RG n°  11.639.670-6-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  
'080.067.387-50, residente e domiciliado em Itaboraí, RJ; SADI FERREIRA, brasileiro, casado, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  26.511-7-55P-MT e inscrito no CPF/MF n°  
242.168.012-34, residente ,e domicilia& em Cuiabá MT; SAMIR REZENDE MOREIRA, brasileiro, 
casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  30176557-55P-5E e inscrito no CPF/MF 
n° 012.572.585-08, residente e domiciliado em Aracaju, 5E; SANDRA MARIA DA SILVA 
AMORIM, brasileira, casada, supervisora regional, portadora da cédula de identidade RG n°  
90.772-0-55P-M5 e inscrita no CPF/MF n°  861.820.131-68, residente e domiciliado' em Campo 
Grande, .ÁA.5; SAVIO NERY CARVECHI, brasileiro, casado, supervisar, portador da cédula de 
identidade RG n°  1.867.770-55P-M5 e (insCrito' no CPF/MF n°  384.655.728-52, residente e 
domiciliado em Juiz de Fora, MG; SERGIO FERREIRA PEREIRA, brasileiro, casado, supervisor, 
portador da cédula de identidade RG n°  130.074.907-94=55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  
029.462.805-35, residente e domiciliado em Vitória da Conquista, Bk SERGIO LUIS DE BARROS 
TORRES, brasileiro, Casado; supervisar regional, portador da cédula de identidade RG n°  
802.038-7-55P-PA e inscrito no CPF/MF n° 306.944.692-20,4esidente e domiciliado em 5antarétti: 
PA; SERGIO RICARDO DECARIO, brasileiro, casado,-supervisor, portador da cédula de identidade 
RG n°  29.464490-8-55P-5Rft inscrito no CPF/MF n°  256.297.418-29, residente e domiciliado em 52ío 
Carlos, 5P; SHARLANY MARIA , BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileira, ca'sada, supervisora, 
portadora da cédula de identidade RG n°  33017545-55P-AL e inscrita' no CPF/MF n°  
088.780.754-26, residente e domiciliado na em Maceió, AL; SHARY APARECIDA CAMPOS MELO, 
brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG'in°  13531649-55P-MG e 
inscrito no CPF/MF n°  079.638.916-06, residente e domiciliada no Rio de Janeiro, RJ; SIDNEI 
NOGUEIRA, brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  • 
11801148-55P-MG e inscrito no CPF/MF n°  046.755.896-50, residente e domiciliado em Jacarei, 5P; 
SILVIA ELAINE COSTA ALBINO, brasileira, casada, supervisora, portadora da cédula de 
identidade RG n°  1742535-55P-E5 e inscrita no CPF/MF n°  087.038.727-85: residente e domiciliado 
em Jacarepaguá, RJ; SILVIO ALVES CAMPOS JUNIOR, brasileiro, solteiro, supervisar , portador 
da cédula de identidade -RG n°  9.070.587-3-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°  059.661.499-33, 
residente e domiciliado eim Chapecá, 5C; SONAIDE MENDES, DE MELO, brasileira, casada, 
supervisora, portadora da cédula de identidade RG 	2.807.045-55P-Gde inscrita no CPF/MF 
499.929.531-87, residente e domiciliada em Rio Verde, GO; SUSANA SOBJAK, brasileira, solteira, 
supervisora, portadora da 'cédula de identidade RG n°  2079044687-55P2R5 e inscrita no CPF/MF n°  
007.257.950-18, residente e domiciliado em Novo Hamburgo, R5; TATIANE DA SILVA BORGES, 
brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  32.950.208-6-55P-5P e 
inscrita no CPF/MF n°  310.986.128-33, residente e domiciliado em 56 Paulo, 5P; TATIANE VIEIRA 
DA 	SILVA, brasileira, solteira, supervisar, , portadora da cédula de identidade RG n°  
2.293.420-55P-DF e inscrita no CPF/MF n° 986.843.611-72, residente e domiciliado em Brasília, DF; 

• I. • 	• 
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TAYRO JOSE DA SILVA BARROS, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de 
identidade RG n°  7.123.713-55P-PE e inscrito no CPF/MF n° 063.457.064-18, residente e domiciliado!  
em Camaragibe, PE; THIAGO CERQUEIRA DANTAS, brasileiro, solteiro, supervisor , portador dd 
cédula de identidade RG 	34.973.816-6-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  314.591.768-47, residente 
e domiciliado em sao Paulo, 5P; THIAGO HENRIQUE MEDEIROS BARBOSA, brasileiro, casado) 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  13164974-55P-RJ e inscrito no CPF/MF n°1  
100.645.337-78, residente e domiciliado em Campos dos Goytacazes, Pj; THIAGO TELES 
QUEIROZ, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade_ RG n°1 
5.501.728-5PTC-GO e inscrito no CPF/MF n°  036.907.071-29, residente e domiciliado em Itumbiara,I 
GO; TIAGO ELIAS DE UMA, brasileiro, casado, supervisor regional, portador da cédula dei  
identidade RG n°  346635445-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  315.405.398-06, residente ei  
domiciliado em Silo Paulo, 5P; TIAGO PAIXAO SANTOS, brasileirO, solteiro, supervisor, portador!' 
da cédula de identidade RG 	926120751-55P-3A e inscrito no CPF/MF 	013.402.835-06,1  
residente e domiciliado em Ilheus, BA; TULIO ANTONIO FELIPPE, brasileiro, casado, supervisori 
portador da cédula de identidade RG n° 49536764-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  380.060.508-21, 
residente e domiciliado em Campinas, SP; TYCIANE SANTOS CAMPELO ALVES, brasileira, 
divorciada, supervisora, portadora da cédula de identidade R6 n° 94002185731-55P-CE e inscrita no 
CPF/MF n°  756.056.003-20, residente e domiciliado em Fortaleza, CE; UZIEL DE SOUSA 
ALMEIDA, brasileiro, casado, supervisor regional, portador da cédula de identidade Re n°  
42.844.157-9-55P75P e inscrito no CPF/MF n°  230.207.648-66, residente e domiciliado em sao 
Paulo, 5P; VAGNER ROBERTO ALBANEZI, brasileiro, casado, supervisor regional, portador da 

5. cédula de identidade RG n°  41.263.927-0-55P-5P e inscrito rio CPF/MF n°  340.564.948-00, 
residente e domiciliado em Cuiabá, MT; VAGNER VALENCA VISCARTE, brasileiro, solteiro, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  34.914.770-X-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  
316.551.418-64, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP; VALDIR APARECIDO LELE 
ALVES, brasileiro, solteiro, supervisar, portador da cédula de identidade RG n°  809507-55P-RO e 
inscrito no CPF/MF n°  768.185.272-72, residente e domiciliado em Vilhena, PO; VANDERLEIA 

È 	ARRUDA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, supervisora, portadora da cédula de identidade RG n°  
21249610-55P-MT e inscrita no CPF/MF n°  041.972.891-03, residente e domiciliado em Lucas do Rio 
Verde, MT; VANESSA PEREIRA SOARES, brasileira: solteira, supervisora, portadora da cédula de 
identidade RG n°  11.780.710-90-55P-BA e inscrita no CPF/MF n°  018.176.165-36, residente e 
domiciliado em Eundpolis, BA; VANIA CRISTINA VILAS BOAS DA SILVA, brasileira, solteira, 
supervisor, portadora da cédula de identidade R6 n° 428257872-55P-5P e inscrita norCPF/MF n°  
325.741.638-50, residente e domiciliado em Campinas, SP; VERIDIANO SOARES BATISTA, 
brasileiro, casado, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  1.933.964-55P-AL e inscrito 
no CPF/MF n° 051.393.584-33, residente e domiciliado em Maceió, AL; VICENTE DE PAULA 
GASPAR NETO, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
41.180.106-5-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  371.195.458-84, residente e domiciliado em Limeira, 
SP; VICTOR ABREU DINIZ, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG 
34.896.129-7-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  348.500.308-58, residente e domiciliado no Guarujá, 
SP; VICTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, solteiro, supervisor regional, portador 
da cédula de identidade RG n°  26.164.529-9-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  165.005.608-76, 
residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ; VICTOR HUGO TOMAZIN CRUZ, brasileiro, casado, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  40.216.750-8-S5P-5P e inscrito no CPF/MF 
355.226.538-41, residente e domiciliado em sa-0 José dos Campos, 5P; VICTOR VINICIUS DE 
AZEVEDO FREITAS, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
26.866.777-1-55P-RJ e inscrito no CPF/MF n°  142.469.057-98, residente'e domiciliado no Rio de 
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Janeiro, RJ; VITOR HUGO DE SOUZA FERREIRA PINTO, brasileiro, casado, supervisor, portador 
da È cédula de identidade RG n°  41.438.410-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  312.865.058-60, 
residente e domiciliado em-  5irto Paulo, SP;' WAGNER ROGERIO HONORIO„ brasileiro, solteiro, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  45.132.757-3-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  

/ 362 574
' 778-24, residente e domiciliado em Ribeira° Preto, 5P; WALDINEY MAXIMIANO' DA 

SILVA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
40.055.509-8-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  370.152.018-60, residente e domiciliado em sao José 

,do Rio 'Preto, 5P; WALNEA MARIA MACEDO CAMPOS, brasileira, casada, supervisora, portadora 
da Cédula de identidade RG n°  7.501.903-53-55P-BA e inscrita no- CPF/MF n°  9715.679.064=49, 
residente e domiCiliada em Juazeiro, BA; WALTER RODRIGUES PEREIRA, brasileiro, solteiro; 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  1.064.882-8-55P-MT e inscrito no CPF/MF n°  
,695.976.181-68, residente e domiciliado em Cuiabá, MT; WANDERSON SALES MACHADO, 
lirasileiro, solteiro, supervisor administrativo, portador da cédula-  de identidade RG n°  
1.711.700-55P-E5 e inscrito no CPF/MF n° 095.087.007-26, residente e domiciliado em Serra, ES; 
WASHINGTON DA SILVA• SANTOS, brasileiro‘, casado, supervisor, portador da cédula de, 
identidade RG n°  5.376.208-55P-PE e inscrito no CPF/MF n°  028.037.574-35, residente e' 
domiciliado em Palmas, TO; WASHINGTON LUIZ PEREIRA SANTA [ROSA, brasileiro, casado, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG n° ;7677-55P-E5 é inscrito no CPF/MF,n° 

, 042.347.557-61, residente e domiciliado em Benfica, RJ; WEBER OLIVEIRA FERREIRA, brasileiro, 
solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  27.436.180-2-55P-SP e inscrito no 
CPF/MF n° 279.162.448-10, residente e domiciliado,em Maud, SP; WELLINGTON DE PAULA 
ANDRADE UMA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
539574740-55P-BA e inscrito no CPF/MF n°  932.249.665-72, residente e domiciliado em Lauro de 
Freitas, BA: WELLINGTON LUCIANO DA SILVA, brasileiro, casado, supervisor, portador da • 
cédula de identidade RG 42.416.984-8-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  304.312.118-09, residente 
e domiciliado em Itapevi, SP; WELLINGTON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, supervisor, 
"portador de cédula de identidade RG 	43.795.558-8-55P-5P e inscrito no CPF/MF n°  
370.278.558-28, residente e domiciliado em 5uzáno, 5P; WEYNNER SANTANA RATTES', 
brasileiro, solteiro, supervisar, portador da cédula de identidade RG n°  5.018.996-5540 e inscrito 
no CPF/MF n° 031.279.801-67, residente e domiciliado em Brasília, DF; VVILIAN APARECIDO DOS 
SANTOS, brasileiro, divorciado, ; supervisor, portador da cédula de identidade RG 
8.190.209-7-55P-PR e inscrito no CPF/MF n°  035.780.159-89, residente e domiciliado em 5go José 
dos Pinhais, PR; VVILIAN AUGUSTO FERREIRA MELO TRINDADE GOMES: brasileiro, casado, 
supervisor regional, portador da cédula de identidade RG n°  16244199-55P-MG e inscrito no 
CPF/MF n°  095.604.216-38, residente e domiciliado em Governador Valadares, MG; WILLIAM ACIR 
XUSTER, brasileiro, solteiro, superviSlor, portador da cédula de identidade RG n°  1.801.807-55P-M5 
e inscrito no CPF/MF n°  032.060.711-94, residente e domiciliado em Dourados, MS; WILLIAM 
PINHEIRO BEZERRA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula de identidade RG n°  
92096700-55P-PR e,inscrito no CPF/MF n°  043.785.509-03, residente e domiciliado em Blumenau, r. 
SC; WILSON DOS SANTOS GONÇALVES, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da cédula. de  
identidade RG n° 51.006.110-36-55P-R5 e inscrito no CPF/MF n°  026.506.800-24, residente e 
domiciliado em Porto Alegre, RS; YURI UMA ROCHA, brasileiro, solteiro, supervisor, portador da 
cédula de identidade' RG 	2002009030910-55P-CE e inscrito no CPF/MÈ, n°  004.888.803-60, 
residente e domiciliado em Caucaia, CE; YURI PIMENTEL DE SANTANA, brasileiro, solteiro, 
supervisor, portador da cédula de identidade RG 	6435b01-55P-PA e inscrito no-  CPF/MF n°  
011.741.022-50, residente e domiciliado em Macapá, AP e YURY CRISTINA FERREIRA UMA, 
brasileira, solteira, supervisora, portador da cédula de identidade RG n°  3192407-55P-RR e inscrito" 
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11,111fill, 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 100  SUBDISTRITO DE 
BELENZINHO 

DISTRITO DE SÃO PAULO 
SA45 PAULO-SP 

COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO 
OFICIAL JESSE ALVES DOS SANTOS . 

' 
no CPF/MF n° 012.858.912-44, residente e domiciliado em Boa Vista, RR; aos quais cánfere po. 'res 
para: ISOLADAMENTE INDEPENDENTEMENTE DA ORDEM DE NOMEAÇÃO sempre de acordo 
com as determinaçães contratuais dela OUTORGANTE, praticarem os seguintes atos, em caráter 
gratuito: a) representar a outorgante em municípios e Estados da Federação, perante quaisquer 
órgãos, departamentos e repartiçô'es públicas federais, estaduais e municipais, autarquias 

sociedades de economia mista, bem como suas delegacias e departamentos, incluindo as empresas de 
serviços público em geral, 'tais' como de eletrificação, de telefonia, de saneamento e abastecimento 

de água e quaisquer outras afins e os órgãos e departamentos integrantes do Sistema Nacional de 
Previdência Social (SINPAS), como INSS, INAMPS E IAPAS, podendo assinar documentos 

relacionados ao vínculo empregatício de seus empregados; inclusive Ministérios e Secretarias 
Governamentais; perante o Departamento de Comércio Exterior - DECEX, do Banco do Brasil S/A, 
requerendo, alegando e assinando tudo o que seja necessário aos interesses da OUTORGANTE; b)i  
repre'sentar a OUTORGANTE perante a Caixa Econômica Federal, podendo assinar documentação 
relativa ao PIS, especialmente cadastro de empregados e relação anual de salários, assinar 

comunicaçães de férias; c) representar a outorgante em juízo ou fora dele, em todos os foros, 
instâncias e tribunais do Poder Judiciário Estcidual, Federal.  e Justiça Especializada do Trabalho, 
incluindo Juizados Especiais Cíveis et  Criminais Estaduais e Federais, podendo receber intimaçães, 
notificaçães, citação judicial, outorgar carta de preposição a terceiros, tomar ciência de decisães; 
nomear funcionários e/ou funcionar como preposto da OUTORGANTE, em quaisquer foros, instâncias 
e Tribunais; representar a outorgante perante quaisquer órgãos, departamentos e repartiçães 
públicas, Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, sociedades de .economia mista e entidades 
paraestatais e quaisquer outras inclusive ministérios e secretarias governamentais, bem como junto 
ao Departamento de Comércio Exterior - bECEX, do Banco do Brasil S.A.; assinar pedidos de 
autorização para impressão de notas fiscais junto à Secretaria da Fazenda do Estado e Prefeitura 
Municipal e quaisquer órgãos subordinados a estas secretarias, inclusive perante postos fiscais 
podendo assinar autos de infração, autos de apreensão e termos de liberação de bens e mercadorias 
e termos de fiel depositário; d) autonomia para contratar, demitir e estabelecer os horários de 
trabalho dos funcionários dos departamentos e setores da filial; assinar contratos de trabalho e 
demais documentos relativos à admissão e demissão de empregados; assinar Carteiras de Trabalho e 
Previdência Social, Guias de FGTS, de Seguro - Desemprego; assinar documentação relativa a 

recolhimento de encargos sociais e impostos; e) representar a outorgante perante Sindicatos e 
órgãos de classe representativos de empregados e empregadores, ficando expressamente vedada a 
assinatura de acordos coletivos; f) promover a cobrança amigável ou judicial de créditos da 
outorgante de qualquer natureza, representados ou não por títulos de crédito; celebrar confissEes 
de dívida com devedores, ajustar o recebimento de garantias das dívidas em,cobrança, aceitando 

prazos, cláusulas e conáiçães; levar títulos a protestos; fazer recebimentos parciais; receber daçães 

em pagamento, garantias reais ou fidejussória& por intermédio de escritos públicos ou particulares; 
g) cumprir e fazer cumprir integralMente as disposiçães contidas nas Leis 1521 de 26/12/1951 
(crime contra a economia popular); 6938 de 31/08/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente); 8078 

de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e 8.137 de 27/12/1990 (Crimes contra a ordem 
tributária); 12.846 de 1/08/2013 (Lei Anticorrupção) e demais disposiçães aplicáveis, sob pena de 
não o fazendo, incidir nas reprovaçães penais previstas íi.os :textos legais, além de responder 
civilmente perante terceiros e diante da própria OUTORGANTE, mesmo que regressivamente. Fica 
expressamente vedada a representação da OUTORGANTE frente a contratos de qualquer natureza 
ou prorroga0es, inclusive rescisães, das respectivas filiais, fica expressamente vedada a assinatura 
de termos de ajustamento de conduta e/ou assunção de compromissos e/ou responsabilidades com 
órgãos da Administração Pública, judiciais, de defesa do consumidor, sindicatos e órgãos de classè 

• 

11111101111111111111111111111111111111 

RUA FERNANDES VIEIRA 265- BELENZINHO 
SÃO PAULO SP CEP: 03059-023 

10892602032719.000023868-4 	
FONE: 11-26944328 FAX:11-26944328 

P:09896 R:012868 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado de São Paulo 

FICA EXPRESSAMENTE VEDADO O SUBSTABELECIMENTO, A CONCESSÃO DE AVAIS, 

FIANÇAS DE FAVOR E GARANTIAS ANÁLOGAS E CONCESSÃO DE PERDÃO DE DÍVIDAS. 

Os procuradores, nomeados no presente instrumento de procuração, poderão exercer os poderes 

outorgados somente enquanto mantiveram vículo empregatício com a outorgante, considerando-se 
automaticamente revogados os poderás daqueles que, por qualquer motivo, tiverem seu contrato de 

trabalho rescindido, não obstante a revogação formal que será realizada perante o Cartório onde foi 

lavrada. O PRESENTE MANDATO TERÁ VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2020 COM PRAZO DE 

VALIDADE ATÉ 31/12/2020, EXCETO PARA 05 PODERES DA CLÁUSULA "AD JUDICIA" E 

SEUS RESPECTIVOS PODERES ESPECIAIS, CUJO PRAZO É INDETERMINADO, DE ACORDO 

COM O ARTIGO 31, PARÁGRAFO SEGUNDO ESTATUTO CONSOLIDADO SUPRACITADO. O 

representante fica advertido que os elementos declaratórios deste instrumento, fornecidos por ele, 

após assinatura são inalteráveis; eventuais correçães somente serão levadas a efeito mediante a 

lavratura de novo ato. E, de como assim disse, pediu-me e lavrei este instru ento o qual feito e 

sendo lido, achou conforme, aceitou e assina, em seus expressos termos, o que tudyCLI 	fé. 

(Emolumentos: R$ 269,90: Ao Estado: R$ 76,70; A Carteira Prev.: R$ 52,48; mistério Ublico R$ 

12,96; Fundo Lei 10199/98: R$ 14,20; Tribunal de Justiça: R$ 18,52; A Santa 	• 1$ 2 	R$ 

5,76; Total: R$ 453,22). Selos pagos por verba na guia n° 287/2019. Eu, 	 3,5 ME 

BRANDÃO CRUZ FILHO, Substituto, digitei, conferi, assino e subscrevo. a.a.5 Jp5ExROBÉRTO 

FILHO. Nada mais. Estava devidamente 

1151391TR0004)0067931191 - Valor R$: 

453,22 ara conferir a procedência deste 

sso 	a esse o endereço eletrônico 

MEISTER MUSSNICH 1 JAIME BR1ANDA0 CRUZ 
ti margeada. Trasladada em ato sucessiv . Selo digit I n°: 

a 0,00 11151391PRO000000067923191  - Valor R.: R$ 

documento efetue a leitura do R Code impre 

https://selodigital.tjsp.jus.br. 

Em tes emunho 

IME BRA DÃO C UZ FILHO 

Substituto 

  

 

10° REGISTRO CIVIL- BELENZINHO 
R: Fernandes Vielra,265 

S. Paulo SP Tel: (11) 2695-9133 
Jaime Bramido Cruz Filho 

 

  

PARTE EM BRANCO 
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8 de n 	de 2017. 

CH 

SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO 

Substabeleço, com reserva de iguais para mim, aos Drs. Djair Arruda de 

Mendonça Junior, brasileiro, inscrito na OAB/PE sob n° 22.645; Carlos Eduardo de Lira 

Martins, brasileiro, inscrito na OAB/PE sob n° 21.350; Tércio de Paiva 'Figueiredo, 

brasileiro, inscrito na 0/1/413/PE sob n° 36.849; Greice Bandeira das Mercês, brasileira,. 

inscrita na 0A13/PE sob n° 37.195; Lucia Cardozo, brasileira, inscrita na 0A13/PE sob n° 

16.579; Bruno Falcão, brasileiro, inscrito na OAB/PE, sob n°24.458 e Tilais .Paiva Barbosa, 

brasileira, estagiária, doc Identidade 7840926 SDS/PE., todos com endereço comercial na Rua 

Barão de &WS Leão, 75 sala 08, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51030-300, os seguintes 

poderes constantes da procuração anexa: representar a outorgante no Foro em geral, com os 

poderes da Cláusula "ad judicia", em qualquer Juizo, Instância ou Tribunal, podendo propor 

contra quem de direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras 

até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, 

poderes especiais para transigir, confessar, reconhecer a procedência do pedido, desistir;  

receber, dar quitação e firmar compromissos, excetuados: acordos judiciais e extrajudiciais 

com Ministério Público do Trabalho, Ministérios Públicos Estaduais e Federal e 

Prefeituras Municipais; propor interpelações, acompanhar perícias ou vistorias, prestar caução 

em medida cautelar nominada ou inominada, assinando o respectivo termo, assinar termos de 

penhora e outros de qualquer natureza, levantar depósitos judiciais feitos em quaisquer 

processos em que a outorgante seja parte, inclusive trabalhistas e, obrigatoriamente, 

depositando-os em quaisquer das seguintes contas bancárias da outorgante: 12704-3, do Banco 

Bradesco S/A, Agência 2374-4; 4014-2 do Banco do Brasil S/A, Agência 3070-8 e 3.000.998-

2 da Caixa Econômica Federal, Agência 0270; representá-la, ainda, em processos 

falimentares, tomar parte de assembléia de credores, requerer falências de terceiros, receber 

intimações, apresentar queixa criminal, representá-la perante autoridades policiais, apresentar 

noticia criminal, acompanhar inquéritos policiais, assinar o que for necessário, tomar ciência do 

que lhes for apresentado e prestar informações ou esclarecimentos; representá-la perante as 

Secretarias da Receita Federal, das Fazendas Estaduais e Municipais, INSS, Promotorias, 

Procuradorias e Prefeituras, bem como 	suas respectivas Delegacias; representá-la em todos 

e quaisquer Ministérios, tais co 	 a, Trabalho, Justiça, etc., Delegacias do Trabalho, 

bem como em todas as R partições 	hlicas, Federais, Estaduais e Municipais e suas 

respectivas autarquias, em todo o i'errittt  i Nacional O presente substabelecimento revoga 

qualquer outro, porventura outorgado 

São 

O 	3.750 
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Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Petrolina

PÇ SANTOS DUMMONT, S/N, Forum Dr. Manoel Souza Filho, Centro, PETROLINA - PE - CEP: 56302-000 - F:(87)
38669519

Processo nº 0003134-11.2020.8.17.3130

IMPETRANTE: ATACADAO S.A.

IMPETRADO: SECRETÁRIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

 

DESPACHO

 

                         Constata-se que as custas processuais ainda não foram recolhidas, não havendo motivo a
justificar a análise da inicial antes do pagamento das custas.

        

                     Assim, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas
processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC.

 

PETROLINA, 14 de abril de 2020

Juiz(a) de Direito
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Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PETROLINA

PÇ SANTOS DUMMONT, S/N, Forum Dr. Manoel Souza Filho, Centro, PETROLINA - PE - CEP: 56302-000

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Petrolina
Processo nº 0003134-11.2020.8.17.3130
IMPETRANTE: ATACADAO S.A.

IMPETRADO: SECRETÁRIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

INTIMAÇÃO DE DESPACHO

Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vara da Fazenda Pública da Comarca de Petrolina, fica(m) a(s)
 do inteiro teor do Despacho de ID: 60639163, conforme segue transcrito abaixo:parte(s) intimada(s)

Constata-se que as custas processuais ainda não foram recolhidas, não havendo motivo a justificar a análise daDESPACHO: "

inicial antes do pagamento das custas.   

                    Assim, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC".

 

PETROLINA, 15 de abril de 2020.

LARISSA A. POSSIDIO NASCIMENTO
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PETROLINA
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
PETROLINA – ESTADO DE PERNAMBUCO

  0003134-11.2020.8.17.3130         PROCESSO Nº

                

                         ATACADÃO S.A., já qualificado nos autos do processo supra, vem nesta e na melhor
forma de direito perante este MM. Juízo, através do seu advogado infra-assinado, com endereço único
para recebimento de todas as notificações do processo à Rua Barão de Souza Leão n.75, loja 08, Boa
Viagem, CEP 51.030-300, Recife, Estado de Pernambuco, vem requerer a juntada do comprovante de
pagamento das custas, conforme despacho .60656528

 

Nestes termos,

Espera deferimento.

Petrolina,   17 de abril de 2020 

_______________________________

DJAIR ARRUDA DE MENDONÇA JR

OAB/PE 22.645
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Agência / Código do Cedente

Nosso NúmeroNº do documento Espécie DOC Aceite Data Process.

Local Pagamento

Cedente

001-9

Carteira

Data do Documento

Espécie

Vencimento

Quantidade xValor

Instruções

(=) Valor do Documento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

(-) Outros Acréscimos

Sacado

ATACADAO S.A. / CNPJ 75315333024474
Sacador / Avalista

Uso do Banco

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Tribunal de Justiça de Pernambuco / Processo Judicial Eletrônico - Petrolina

N

17 R$

DS

00190.00009 03106.434008 00543.863179 1 84860000033918

31/12/2020

3234 / 354800

15/04/2020 543863 31064340000543863

R$ 339,18

15/04/2020

R$ 339,18

Qtd Descrição Valor Unit. Valor Total
R$ 239,18R$ 239,18Em todos os processos cíveis1
R$ 100,00R$ 100,00Taxa Judiciária 1%1

Total R$ 339,18
Tarifa Banco R$ 0,00

(-) Outras Deduções

- Sr. caixa, não receber após o vencimento.
- O boleto pode demorar em torno de 1 hora e 30 minutos para ser reconhecido pelo banco para que assim você possa efetuar o pagamento.

MANDADO DE SEGURANÇA 00031341120208173130Natureza da Ação: Nº do Processo: Valor Declarado: R$ 10.000,00

Agência / Código do Cedente

Nosso NúmeroNº do documento Espécie DOC Aceite Data Process.

Local Pagamento

Cedente

001-9

Carteira

Data do Documento

Espécie

Vencimento

Quantidade xValor

Instruções

(=) Valor do Documento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

(-) Outros Acréscimos

Sacado

ATACADAO S.A. / CNPJ 75315333024474
Sacador / Avalista

Uso do Banco

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Tribunal de Justiça de Pernambuco / Processo Judicial Eletrônico - Petrolina

N

17 R$

DS

00190.00009 03106.434008 00543.863179 1 84860000033918

31/12/2020

3234 / 354800

15/04/2020 543863 31064340000543863

R$ 339,18

15/04/2020

R$ 339,18

Qtd Descrição Valor Unit. Valor Total
R$ 239,18R$ 239,18Em todos os processos cíveis1
R$ 100,00R$ 100,00Taxa Judiciária 1%1

Total R$ 339,18
Tarifa Banco R$ 0,00

(-) Outras Deduções

- Sr. caixa, não receber após o vencimento.
- O boleto pode demorar em torno de 1 hora e 30 minutos para ser reconhecido pelo banco para que assim você possa efetuar o pagamento.

Nº do Processo:MANDADO DE SEGURANÇA 00031341120208173130Natureza da Ação: Valor Declarado: R$ 10.000,00

Agência / Código do Cedente

Nosso NúmeroNº do documento Espécie DOC Aceite Data Process.

Local Pagamento

Cedente

001-9

Carteira

Data do Documento

Espécie

Vencimento

Quantidade xValor

Instruções

(=) Valor do Documento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

(-) Outros Acréscimos

Sacado

ATACADAO S.A. / CNPJ 75315333024474
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Uso do Banco

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Tribunal de Justiça de Pernambuco / Processo Judicial Eletrônico - Petrolina

N

17 R$

DS

00190.00009 03106.434008 00543.863179 1 84860000033918

31/12/2020

3234 / 354800

15/04/2020 543863 31064340000543863

R$ 339,18

15/04/2020

R$ 339,18

Qtd Descrição Valor Unit. Valor Total
R$ 239,18R$ 239,18Em todos os processos cíveis1
R$ 100,00R$ 100,00Taxa Judiciária 1%1

Total R$ 339,18
Tarifa Banco R$ 0,00

(-) Outras Deduções

- Sr. caixa, não receber após o vencimento.
- O boleto pode demorar em torno de 1 hora e 30 minutos para ser reconhecido pelo banco para que assim você possa efetuar o pagamento.

Nº do Processo:MANDADO DE SEGURANÇA 00031341120208173130Natureza da Ação: Valor Declarado: R$ 10.000,00
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Emissão de comprovantes

G3311618160244431
16/04/2020 18:42:08

16/04/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:41:49
307003070                                   0120
                                               
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS       
                                               
CLIENTE: ATACADAO S.A                          
AGENCIA: 3070-8          CONTA:          4.014-2
================================================
BANCO DO BRASIL                                
------------------------------------------------
00190000090310643400800543863179184860000033918
BENEFICIARIO:                                  
FUNDO E R M PODER JU                           
NOME FANTASIA:                                 
TJPE- FERM SICAJUD                             
CNPJ: 18.335.922/0001-15                       
PAGADOR:                                       
ATACADAO S.A.                                  
CNPJ: 75.315.333/0244-74                       
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             41.601
NOSSO NUMERO                   31064340000543863
CONVENIO                                03106434
DATA DE VENCIMENTO                    31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO                     16/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO                        339,18
VALOR COBRADO                             339,18
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.488.C2B.105.AD0.762
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Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Petrolina

PÇ SANTOS DUMMONT, S/N, Forum Dr. Manoel Souza Filho, Centro, PETROLINA - PE - CEP: 56302-000 - F:(87)
38669519

Processo nº 0003134-11.2020.8.17.3130

IMPETRANTE: ATACADAO S.A.

IMPETRADO: SECRETÁRIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

 

DESPACHO

 

Reservo-me para apreciar o pedido liminar após manifestação da parte
contrária.

Intimem-se a autoridade coatora e o Município de Petrolina para se
manifestarem sobre o pedido liminar, no prazo de 48 (quarenta e oito horas).

Após, voltem-me conclusos.

Notifique-se a autoridade coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias,
preste as informações necessárias.

 

Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito.

Registro que, em face da natureza urgente da demanda, o prazo correrá
inclusive em dias não úteis. Ressalta-se que não se aplica a suspensão de prazos
determinada no art. 5º da Resolução nº 313, de 19/03/2020, do CNJ (prevenção ao
contágio pelo COVID-19), consoante exceção prevista no parágrafo único do próprio
dispositivo. 

 

 

Cumpra-se com urgência.
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Cumpra-se com urgência.

 

PETROLINA, 18 de abril de 2020

Juiz(a) de Direito
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Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PETROLINA

PÇ SANTOS DUMMONT, S/N, Forum Dr. Manoel Souza Filho, Centro, PETROLINA - PE - CEP: 56302-000

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Petrolina
Processo nº 0003134-11.2020.8.17.3130
IMPETRANTE: ATACADAO S.A.
IMPETRADO: SECRETÁRIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

MANDADO DE INTIMAÇÃO – URGÊNCIA

O(A) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Cível acima epigrafada, em virtude de lei, MANDA que o(a) Senhor(a)
Oficial(a) de Justiça, em cumprimento ao presente, extraído do processo acima indicado, EFETUE A INTIMAÇÃO
das pessoas a seguir relacionadas, do  cuja cópia segue em anexo, como parte(s)DESPACHO/DECISÃO
integrante(s) deste, para cumprimento da tutela de urgência concedida nos autos.

Despacho: (...) Reservo-me para apreciar o pedido liminar após manifestação da parte contrária.

Intimem-se a autoridade coatora e o Município de Petrolina para se manifestarem sobre o pedido liminar, no prazo de 48
(quarenta e oito horas).

Registro que, em face da natureza urgente da demanda, o prazo correrá inclusive em dias não úteis. Ressalta-se que não se
aplica a suspensão de prazos determinada no art. 5º da Resolução nº 313, de 19/03/2020, do CNJ (prevenção ao contágio pelo
COVID-19), consoante exceção prevista no parágrafo único do próprio dispositivo.

Cumpra-se com urgência.

Para acessar a Petição Inicial, siga os passos abaixo:
1 – Acesse o link: https://www.tjpe.jus.br/contrafe1g

2 – No campo “Número do Documento”, digite: COPIAR O NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRAS DA CONTRAFÉ DA

PETIÇÃO INICIAL

Obs.: O presente processo tramita de forma eletrônica através do sistema PJe. Independentemente de cadastro
prévio, a parte/advogado poderá realizar consulta através do seguinte endereço eletrônico: 
https: / /p je. t jpe. jus.br/1g/Consul taPubl ica/ l is tView.seam
Toda a tramitação desta ação deverá ser feita através do referido sistema, sendo necessária a utilização de
Certificação Digital. As instruções para cadastramento e uso do sistema podem ser obtidas através do seguinte
endereço na internet: http://www.tjpe.jus.br/web/processo-judicial-eletronico/cadastro-de-advogado

D e s t i n a t á r i o ( s ) :
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Nome: MUNICÍPIO DE PETROLINA

Nome: SECRETÁRIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE 

Eu, MARIA ROSANA NUNES FONSECA, o digitei e o assino. PETROLINA, 20 de abril de 2020.

MARIA ROSANA NUNES FONSECA
Chefe de Secretaria

Assina por ordem do(a) Juiz(a) de Direito da Vara

: a ofensa, através de palavras ou atos, que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ouADVERTÊNCIA
irreverência ao oficial de justiça poderá configurar o . (Instrução Normativa nº 9/2006, art. 41.)crime de desacato

A validade da assinatura deste documento poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco: www.tjpe.jus.br – PJe-Processo Judicial Eletrônico – Consulta Documento [

], utilizando o número do documento (código dehttps://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
 barras) abaixo identificado.
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Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PETROLINA

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Petrolina
PÇ SANTOS DUMMONT, S/N, Forum Dr. Manoel Souza Filho, Centro, PETROLINA - PE - CEP: 56302-000

Processo nº 0003134-11.2020.8.17.3130
IMPETRANTE: ATACADAO S.A.

IMPETRADO: SECRETÁRIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

 MANDADO DE NOTIFICAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA

O(A) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Petrolina, em virtude de lei,
MANDA que o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, em cumprimento ao presente, extraído do processo acima indicado, 

 da(s) pessoa(s) a seguir relacionada(s) para prestar(em) as respectivas informações, noEFETUE A NOTIFICAÇÃO
prazo de , nos moldes do art. 7º, I, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009. Tudo conforme decisão10 (dez) dias
prolatada e diante da petição inicial, cujo teor pode ser consultado por meio do endereço eletrônico fornecido neste
documento.

 Notifique-se a autoridade coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações necessárias.Decisão:

Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que,
querendo, ingresse no feito.

Registro que, em face da natureza urgente da demanda, o prazo correrá inclusive em dias não úteis. Ressalta-se que não se
aplica a suspensão de prazos determinada no art. 5º da Resolução nº 313, de 19/03/2020, do CNJ (prevenção ao contágio pelo
COVID-19), consoante exceção prevista no parágrafo único do próprio dispositivo.

Cumpra-se com urgência

Para acessar a Petição Inicial e Documentos, siga os passos abaixo:
1 –  Acesse o  l ink :  .ht tps : / /www. t jpe . jus .br /cont ra fe1g
2 – No campo “Número do Documento”, digite: COPIAR O NUMERO DO CÓDIGO DE BARRAS DA CONTRAFÉ
DA PETIÇÃO INICIAL E DOCUMENTOS

O processo tramita de forma eletrônica através do sistema PJe. Independentemente de cadastro prévio, a
parte/advogado poderá realizar consulta através do seguinte endereço eletrônico: 

. Toda a tramitação desta ação deverá ser feita por meio dohttps://pje.tjpe.jus.br/1g/ConsultaPublica/listView.seam
referido sistema, sendo necessária a utilização de Certificação Digital. As instruções para cadastramento e uso do
s i s t e m a  p o d e m  s e r  o b t i d a s  n o  e n d e r e ç o :  

.http://www.tjpe.jus.br/web/processo-judicial-eletronico/cadastro-de-advogado
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D e s t i n a t á r i o s :
Nome: SECRETÁRIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA/PE, através de sua Procuradoria.

Eu, MARIA ROSANA NUNES FONSECA, o digitei e o assino. PETROLINA, 20 de abril de 2020.

 MARIA ROSANA NUNES FONSECA
Chefe de Secretaria

Por ordem do(a) Juiz(a) de Direito da Vara

 a ofensa, através de palavras ou atos, que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ouADVERTÊNCIA:
irreverência ao Oficial de Justiça poderá configurar o . (Instrução Normativa nº 9/2006, art. 41.)crime de desacato

A validade da assinatura deste documento poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco: www.tjpe.jus.br – PJe-Processo Judicial Eletrônico – Consulta Documento
[https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam], utilizando o número do documento (código de
barras) abaixo identificado.
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ANEXADA EM PDF.
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PETROLINA – PE. 

 

 

 

Processo nº 0003134-11.2020.8.17.3130 

 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sra. Margareth 

Pereira Costa, inscrita no CPF sob o nº 508.885.016-68, com exercício profissional na 

Avenida 31 de Março, s/n, Centro, Petrolina – PE, CEP nº 56302-970 (Centro de 

Convenções Senador Nilo Coelho, 2º Piso), nomeada através da Portaria nº. 

01551/2018, vem, através do Procurador do Município, in fine assinado, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho retro, 

apresentar manifestação acerca do pedido liminar, com base nos fundamentos a seguir 

aduzidos: 

 

I. DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA E DO COMBATE AO COVID-19 

 

Sabe-se que a requisição traduz ato administrativo justificado pela 

prevalência do interesse público sobre o interesse privado, autorizando a utilização 

compulsória e temporária de propriedade particular por parte da Administração, no caso 

de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver 

dano, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal. 

Trata-se de um importante instrumento de intervenção na propriedade, 

vez que autoriza o Estado a utilizar bens imóveis, móveis e serviços particulares que, 

Num. 60958972 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE JORGE TORRES SILVA - 22/04/2020 19:46:54
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042219465442100000059896447
Número do documento: 20042219465442100000059896447



 

 
 

      PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

2 
Av. Guararapes, 2114 - Centro - CEP: 56302-905 - Petrolina - PE 

Fone: (87) 3862-9114 - Fax: (87) 3862-9130 
www.petrolina.pe.gov.br 

diante do atual estado de calamidade pública, em razão da pandemia global 

ocasionada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), junto com as demais medidas 

previstas para este momento excepcional, têm-se revelado como auxílio ao Poder 

Público para enfrentamento da situação e proteção da coletividade. 

Diante disso, foi editada a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Novo Coronavírus, tais como o isolamento 

social, a determinação compulsória de exames médicos e a referida requisição de bens 

e serviços, previstas respectivamente no art. 3º, incisos I, III, alínea “a” e VII. 

No âmbito do Município de Petrolina, o Decreto nº 011, de 17 de 

março de 2020, visando estabelecer medidas temporárias de prevenção e combate ao 

contágio pelo Novo Coronavírus, instituiu, também, o Comitê de Operações de 

Emergência em Saúde Pública – COE. Veja-se: 

 

Art. 14. Com o objetivo de garantir o monitoramento de ações de 
prevenção, fica instituído o Comitê de Operações de Emergência em Saúde 
Pública – COE, que será formado pela Secretária Municipal de Saúde, pelo 
Chefe do Gabinete do Prefeito, pela Assessoria de Comunicação, pelo 
Procurador-Geral do Município, pelo Diretor presidente da Agência 
Municipal de Vigilância Sanitária, pelo Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, pela Secretária Municipal 
de Educação, e por mais dois representantes, a ser indicado pela 8ª 
GERES e pelo Hospital Universitário Dr. Washington Antônio de Barros; 
(sem grifos no original)   

 

Vale ressaltar, também, que o Decreto nº 012, de 17 de março de 2020, 

decreta estado de emergência da saúde pública no âmbito do Município de 

Petrolina – PE e autoriza, em seu art. 5º, o fornecimento de kits de alimentação por 

aluno, a ser regulamentado pela Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de 

compensar a ausência de fornecimento de merenda que, para muitos, é considerada a 

principal refeição do dia. 
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De qualquer forma, verifica-se que a legítima requisição de produtos junto 

à impetrante encontra-se devidamente amparada nos Decretos Municipais nº 011 e 

012/2020, bem como no art. 3º, da Lei Federal nº. 13.979/2020, tanto que alguns dos 

produtos e insumos requisitados já foram fornecidos pela impetrante, conforme 

demonstram os documentos em anexo.  

Ademais, não há que se falar em incompetência da autoridade que 

praticou o ato, vez que a Secretária Municipal de Educação é membro do Comitê de 

Operações de Emergência em Saúde Pública – COE e, portanto, responsável por 

garantir e monitorar as ações de prevenção e combate ao contágio.  

  

II. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSESSÃO DE MEDIDA LIMINAR 

 

Sabe-se que o art. 294, do Código de Processo Civil, preceitua que a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência e, assim, que a tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental.  

A seu turno, o art. 300, caput, do citado código, disciplina que: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Vê-se, pois, 

que são dois os requisitos indispensáveis à concessão da referida tutela de urgência 

antecipada.  

Todavia, a impetrante não logrou êxito ao tentar demonstrar a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de modo que inexistem os pressupostos necessários à concessão de tutela de 

urgência, pelo que deve ser indeferida. 
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Frise-se que parte dos produtos e insumos requisitados já foram 

fornecidos pela impetrante, inexistindo, assim, perigo de dano que justifique concessão 

de medida liminar nos autos. 

Vale destacar, também, que diante da complexidade e relevância da 

questão em debate, bem como do estado de iminente perigo que se revela no cenário 

atual, a simples análise superficial da demanda não é suficiente, vez que é necessário 

tempo para apresentação de provas indispensáveis à solução da lide, incompatíveis com 

o rito. 

Portanto, ponderando-se os fatos apresentados e o texto da legislação de 

regência, é medida que se impõe o indeferimento da medida liminar pretendida, pois a 

questão clama pela análise em juízo de cognição exauriente. 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Petrolina, 22 de abril 2020. 

 

 

Alexandre Jorge Torres Silva 

Procurador do Município 

Matrícula nº. 8.117 

OAB/PE 12.633 
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Versão eletrônica disponı́vel em: http://petrolina.pe.gov.br

Num. 60958977 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE JORGE TORRES SILVA - 22/04/2020 19:46:54
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042219465489000000059896452
Número do documento: 20042219465489000000059896452



 

 

 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE 

CEP 56.304-919 – Fones: (87) 3862.3744  (87) 3861.9500/ 3861.8113 
CNPJ:  10.358.190/0001-77 

seducpetrolinape@gmail.com 

 
 

 

 

 

Ofício N. º 036/2020. 
 
Petrolina (PE), 07 de abril de 2020. 
 
AO ATACADÃO PETROLINA 
BR 407 – Jardim Amazonas,   
Petrolina - PE, 56318-525 
 

 
Senhor Gerente, 
 
  Vimos por meio do presente REQUISITAR ADMINISTRATIVAMENTE 
produtos alimentícios a serem utilizados por esta municipalidade na aplicação 
das medidas de garantia ao isolamento social e ao combate ao Novo 
Coronavírus (COVID-19). 
 
  Informamos que esta requisição administrativa se encontra 
amparada por força do Artigo 2º, Inciso VII, do Decreto Municipal N. º 
012/2020, que teve seus efeitos prorrogados por força do Artigo 2º, do Decreto 
Municipal N. º 022/2020, e ainda, com base no Artigo 3º, Inciso VII, da Lei 
Federal N. º 13.979/2020. 
 
Esclarecemos que os produtos que forem apreendidos por força desta 
requisição administrativa será precedida de lavratura de termo circunstanciado, 
com informações pormenorizadas dos produtos, do qual uma cópia ficará em 
poder da gerência dessa empresa. 
 
Os produtos requisitados serão acondicionados nesta Secretaria Municipal de 
Educação, que ficará responsável pela respectiva guarda e distribuição, 
garantida a justa indenização a essa empresa posteriormente.  

 
 
 
 
 

Saudações. 
 
 
 

________________ 
MARGARETH PEREIRA COSTA  

Secretária Municipal de Educação 

Portaria n.º 01.551/2018 
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Avenida Guararapes, nº 2288- Centro – Petrolina – PE/ CEP. 56.302-300 
Telefone: (87) 3862-9216/9214 / Fax: (87) 3863-9050 

                                                                     E-mail: seducpetrolina@hotmail.com 
 

 

 

 
 
 
 
 

TERMO CIRCUNSTÂNCIAL DE REQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
 
 
 

 
DESTINO: ATACADÃO PETROLINA 
 
Att: GERÊNCIA ATACADÃO PETROLINA 
 
        
 
DATA: 09/04/2020 
 

 
Solicitamos a V.Sa. os gêneros alimentícios abaixo descritos, para serem utilizados por 
este município na aplicação das medidas de garantia ao isolamento social e ao combate 
ao Novo Corona Vírus, devidamente amparada no Decreto Municipal 012/2020 e com 
base no Artigo 3º da Lei Federal nº 13.979/2020. 
 
 
 
FEIJAO  – 53.000 kg 
 
ARROZ  - 110.000 kg  
 
AÇÚCAR - 55.000 kg  
 
FLOCOS DE MILHO - 55.000 kg 
 
MACARRÃO ESPAGUETE – 55.000 kg 
 
LEITE EM PÓ – 110.000 pacotes de 200gr 
 
BISCOITODOCE/SALGADO – 110.000 pacotes de 400 gr 
 
CEREAL PARA MINGAU – 55.000 pacotes de 230gr 
 
 
 
 
 
 

 
   Georgia Tereza F. Mourão 

Secretária Executiva de Alimentação Escolar 
Portaria nº  3280/2020 
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Av. Guararapes, 2114 - Centro - CEP: 56302-905 - Petrolina - PE 

Fone: (87) 3862-9114 - Fax: (87) 3862-9130 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PETROLINA – PE. 

 

 

 

Processo nº 0003134-11.2020.8.17.3130 

 

 

 

MUNICÍPIO DE PETROLINA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 10.358.190/0001-77, com sede na Av. 

Guararapes, nº. 2114, Centro, nesta cidade, vem, através do Procurador do Município, in 

fine assinado, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho 

retro, requerer seu ingresso do feito e apresentar manifestação acerca do pedido liminar, 

com base nos fundamentos a seguir aduzidos: 

 

I. DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA E DO COMBATE AO COVID-19 

 

Sabe-se que a requisição traduz ato administrativo justificado pela 

prevalência do interesse público sobre o interesse privado, autorizando a utilização 

compulsória e temporária de propriedade particular por parte da Administração, no caso 

de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver 

dano, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal. 

Trata-se de um importante instrumento de intervenção na propriedade, 

vez que autoriza o Estado a utilizar bens imóveis, móveis e serviços particulares que, 

diante do atual estado de calamidade pública, em razão da pandemia global 

ocasionada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), junto com as demais medidas 
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previstas para este momento excepcional, têm-se revelado como auxílio ao Poder 

Público para enfrentamento da situação e proteção da coletividade. 

Diante disso, foi editada a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Novo Coronavírus, tais como o isolamento 

social, a determinação compulsória de exames médicos e a referida requisição de bens 

e serviços, previstas respectivamente no art. 3º, incisos I, III, alínea “a” e VII. 

No âmbito do Município de Petrolina, o Decreto nº 011, de 17 de 

março de 2020, visando estabelecer medidas temporárias de prevenção e combate ao 

contágio pelo Novo Coronavírus, instituiu, também, o Comitê de Operações de 

Emergência em Saúde Pública – COE. Veja-se: 

 

Art. 14. Com o objetivo de garantir o monitoramento de ações de 
prevenção, fica instituído o Comitê de Operações de Emergência em Saúde 
Pública – COE, que será formado pela Secretária Municipal de Saúde, pelo 
Chefe do Gabinete do Prefeito, pela Assessoria de Comunicação, pelo 
Procurador-Geral do Município, pelo Diretor presidente da Agência 
Municipal de Vigilância Sanitária, pelo Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, pela Secretária Municipal 
de Educação, e por mais dois representantes, a ser indicado pela 8ª 
GERES e pelo Hospital Universitário Dr. Washington Antônio de Barros; 
(sem grifos no original)   

 

Vale ressaltar, também, que o Decreto nº 012, de 17 de março de 2020, 

decreta estado de emergência da saúde pública no âmbito do Município de 

Petrolina – PE e autoriza, em seu art. 5º, o fornecimento de kits de alimentação por 

aluno, a ser regulamentado pela Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de 

compensar a ausência de fornecimento de merenda que, para muitos, é considerada a 

principal refeição do dia. 

De qualquer forma, verifica-se que a legítima requisição de produtos junto 

à impetrante encontra-se devidamente amparada nos Decretos Municipais nº 011 e 

Num. 60960194 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE JORGE TORRES SILVA - 22/04/2020 19:51:08
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042219510804300000059897519
Número do documento: 20042219510804300000059897519



 

 
 

      PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

3 
Av. Guararapes, 2114 - Centro - CEP: 56302-905 - Petrolina - PE 

Fone: (87) 3862-9114 - Fax: (87) 3862-9130 
www.petrolina.pe.gov.br 

012/2020, bem como no art. 3º, da Lei Federal nº. 13.979/2020, tanto que alguns dos 

produtos e insumos requisitados já foram fornecidos pela impetrante, conforme 

demonstram os documentos em anexo.  

Ademais, não há que se falar em incompetência da autoridade que 

praticou o ato, vez que a Secretária Municipal de Educação é membro do Comitê de 

Operações de Emergência em Saúde Pública – COE e, portanto, responsável por 

garantir e monitorar as ações de prevenção e combate ao contágio.  

  

II. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSESSÃO DE MEDIDA LIMINAR 

 

Sabe-se que o art. 294, do Código de Processo Civil, preceitua que a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência e, assim, que a tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental.  

A seu turno, o art. 300, caput, do citado código, disciplina que: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Vê-se, pois, 

que são dois os requisitos indispensáveis à concessão da referida tutela de urgência 

antecipada.  

Todavia, a impetrante não logrou êxito ao tentar demonstrar a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de modo que inexistem os pressupostos necessários à concessão de tutela de 

urgência, pelo que deve ser indeferida. 

Frise-se que parte dos produtos e insumos requisitados já foram 

fornecidos pela impetrante, inexistindo, assim, perigo de dano que justifique concessão 

de medida liminar nos autos. 
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Vale destacar, também, que diante da complexidade e relevância da 

questão em debate, bem como do estado de iminente perigo que se revela no cenário 

atual, a simples análise superficial da demanda não é suficiente, vez que é necessário 

tempo para apresentação de provas indispensáveis à solução da lide, incompatíveis com 

o rito. 

Portanto, ponderando-se os fatos apresentados e o texto da legislação de 

regência, é medida que se impõe o indeferimento da medida liminar pretendida, pois a 

questão clama pela análise em juízo de cognição exauriente. 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Petrolina, 22 de abril 2020. 

 

 

Alexandre Jorge Torres Silva 

Procurador do Município 

Matrícula nº. 8.117 

OAB/PE 12.633 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO. 

 

 

 

 

 

  Processo N.º. 0003134-11.2020.8.17.3130 

 

  A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA/PE, no uso de 

suas atribuições legais, vem, perante Vossa Excelência, nos Autos do MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO impetrado pela empresa ATACADÃO S/A, apresentar 

INFORMAÇÕES, com supedâneo nas razões a seguir expostas. 

 

  Tenciona o Mandado de Segurança impetrado pela empresa ATACADÃO S/A, 

obstar na verdade a prática de uma prerrogativa legítima e constitucional conferida ao Poder 

Público em época de calamidade pública que é a possibilidade de requisitar administrativamente 

bens para salvaguardar o interesse público. 

 

  Conforme se encontra preconizado pelo Artigo 5º, Inciso XXV, da Constituição da 

República, “no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 

propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”, 

estendendo esse conceito de propriedade particular a qualquer bem, seja ele imóvel, móvel ou até 

mesmo um serviço. 

 

  Com base no Artigo 5º, Inciso XXV, da Constituição da República, foi que a União 

editou a Lei Federal N.º 13.979/2020, estabelecendo que para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderiam 

adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, “a requisição de bens e serviços de 

pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 

indenização justa”, e justamente isso se encontra preconizado no Artigo 3º, Inciso VII. 

 

  Por força da Lei Federal N.º 13.979/2020, o Município de Petrolina/PE editou o 

Decreto Municipal N.º 012/2020, conferindo possibilidade de adoção da medida de 

requisição administrativa para atendimento de ações diretas ou indiretas de emergência em 
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saúde pública no combate ao Novo Coronavírus (COVID-19), conforme disposto no Artigo 2º, 

Inciso VII. 

 

  Observe-se que as regras preconizadas no Decreto Municipal N.º 012/2020 foram 

regularmente prorrogadas por força do Decreto Municipal N.º 022/2020, e, posteriormente pelo 

Decreto Municipal N.º 025/2020, uma vez que como é do amplo conhecimento público não 

somente este Município (por força do Decreto N.º 020/2020, que foi homologado pela 

Assembleia Legislativa de Pernambuco, através do Decreto Legislativo N.º 36/2020), mas 

todo o país (conforme Decreto Legislativo N.º 6/2020, homologado pelo Congresso 

Nacional), se encontra em situação de calamidade pública até 31/12/2020. 

 

  Muito embora a situação de calamidade pública se enquadre por crise na saúde 

pública, é incontestável que serviços considerados essenciais e sensíveis para a população 

como educação e assistência social não fossem atingidos, principalmente por conta de que 

a única ferramenta hoje disponível para combate ao Novo Coronavírus (COVID-19) está 

sendo o isolamento social por conta do reconhecimento de transmissão comunitária em 

todo o país que restou reconhecido pelo Ministério da Saúde, através da Portaria N.º 454/2020. 

 

  O isolamento social foi a medida adotada em todo o país para que se pudesse 

conter o nível de propagação do Novo Coronavírus (COVID-19), de modo que o contágio 

não refletisse em superlotação dos leitos de UTI em hospitais, fornecendo condições para 

que os profissionais de saúde pudessem dispor de ferramentas adequadas para cuidar dos 

infectados com a estrutura adequada. 

 

  Em face do isolamento social, praticamente todos os estados e municípios deste 

país adotaram medidas para restringir a locomoção de pessoas para se evitar a propagação do 

aludido vírus. Com a restrição de locomoção veio a dificuldade de entregas por parte de 

fornecedores das prefeituras de todo o país, dada a existência de barreiras sanitárias, da 

restrição de funcionamento de empresas e de indústrias. 

 

  Mesmo em virtude da suspensão das aulas para os alunos da rede municipal de 

ensino, que restou determinado por força dos Decretos Municipais N.ºs. 012, 022 e 025/2020, 

houve determinação por parte do Governo Federal para que a merenda continuasse a ser 

fornecida para os alunos em suas respectivas residências, e bem assim para idosos em 
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situação de risco, tudo no sentido de que todos ficassem em casa para que a ferramenta do 

isolamento social convertesse em eficiência no combate ao Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

  Em face da necessidade de fornecimento da merenda aos alunos da rede 

municipal de ensino, ainda mais por ser considerada para muitos estudantes a principal 

refeição do dia, esta Secretaria Municipal de Educação teve dificuldades de fornecimento 

com fornecedores, dada a dificuldade de locomoção, a dificuldade de obter produção, e até 

mesmo diante da restrição de funcionamento de empresas de logísticas neste período, não 

restando outra alternativa senão recorrer à expedição de requisição administrativa para 

salvaguardar uma urgência que restou atingida por decorrência da crise em saúde pública, 

refletida direta e indiretamente nas áreas educacionais e até mesmo de assistência social. 

 

  O Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE, ciente do reflexo 

da crise em saúde públicas nas áreas de educação e de assistência social, resolveu regular por 

meio da Portaria COE N.º 01/2020, de 01/04/2020, que em se tratando de ações de educação e 

de assistência social necessárias ao enfrentamento  ao Novo Coronavírus (COVID-19), o 

cumprimento de requisições administrativas dessas áreas seriam procedidas 

respectivamente pelos Secretários de Educação e/ou Assistência Social. 

 

  A razão dessa regulação decorreu do fato de que no âmbito da Administração 

Pública Municipal de Petrolina/PE, por força do Decreto Municipal N.º 015/2017, já existe a 

desconcentração de poder das mãos do Prefeito Municipal para cada Secretário Municipal, 

que os torna ordenadores de despesas de suas respectivas áreas de atuação, e em havendo 

necessidade de requisição administrativa para as áreas de educação ou até mesmo 

assistência social, estas deveriam ser conduzidas por seu respectivo Secretário Municipal, 

por ser obviamente o gestor dos recursos e das próprias ações. 

 

  E de outra forma não haveria de ser, uma vez que em sendo o Prefeito a 

autoridade competente para administrar todo o Município, jamais ele conseguiria converter 

sua administração em eficiência sem a delegação ou mesmo sem a desconcentração de 

competências para outros servidores. 
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  É preciso reconhecer que o instituto da desconcentração de poderes não 

representa uma utopia, mas sim uma realidade para alcance da eficiência administrativa, 

e nesse sentido pontua claramente o C. STJ, ao estabelecer que: 

 

“Nos termos da teoria do órgão, a vontade da pessoa jurídica deve ser  atribuída  aos 

órgãos que a compõe, por meio da desconcentração administrativa.  Nessa 

perspectiva, corolário da teoria do órgão é a teoria  da  imputação  volitiva,  cuja 

consequência é a imputação da vontade  do  órgão  público  à  pessoa  jurídica 

correlata. Os entes federativos  manifestam,  pois,  sua  a  vontade  por meio de 

órgãos públicos. Por sua vez, os órgãos públicos são plexos de atribuições, que,   por  

não  serem  dotados  de  estrutura  biopsicológica,  são integrados  pelos  agentes  

públicos,  nos termos da teoria eclética para  caracterização  do  órgão  público. Por 

conseguinte, a atuação administrativa  dos  agentes  públicos,  por  integrarem os 

próprios órgãos  públicos, manifestam a própria vontade do ente federativo (...)” (STJ, 

AgRg no RHC 48222/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/02/2017) 

(grifos e destaques nossos) 

 

  Ainda que a empresa ATACADÃO S/A tenha argumentado no sentido de que 

apenas ao Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE detinha a prerrogativa 

de impor requisição administrativa, observa-se que referida assertiva não prospera, haja vista a 

existência de regulação adotada pelo referido Comitê como forma de permitir o alcance da 

eficiência administrativa na adoção de ferramentas no combate ao Novo Coronavírus 

(COVID-19), ainda mais porque conforme disposto no Artigo 7º, da Portaria N.º 356/2020, do 

Ministro da Saúde, “(...) a medida de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e 

jurídicas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus Covid-19 será determinada pela autoridade competente da esfera 

administrativa correspondente, assegurado o direito à justa indenização”. 

 

  Nesse sentido foi que a Secretaria Municipal de Educação de Petrolina/PE 

requisitou produtos alimentícios não somente ao ATACADÃO S/A, mas também ao MAKRO, 

conforme demonstram os ofícios de requisição ora anexados, por entender que esses eram 

as duas maiores empresas sediadas no âmbito do território deste Município de Petrolina/PE 

na área de atacarejo, não havendo qualquer tipo de perseguição. 
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  Em se tratando da requisição administrativa efetivada junto ao MAKRO, cuja cópia 

segue anexa, esta Secretaria Municipal de Educação tem a esclarecer que a mesma foi procedida 

com volume inferior ao que tratado para a impetrante ATACADÃO S/A, pois que a primeira se 

encontrava na ocasião em encerramento de suas atividades nesta cidade de Petrolina/PE, não 

dispondo de materiais suficientes em seu estoque. 

 

No caso da requisição administrativa elaborada em face da impetrante 

ATACADÃO S/A, que é o objeto desta ação, pode se observar que a mesma foi expedida 

através do Ofício N.º 036/2020, que foi assinado eletronicamente por esta Secretária 

Municipal de Educação, acompanhada do Termo Circunstancial de Requisição de Gêneros, 

assinada pela Secretária Executiva de Alimentação Escolar, no caso a Dra. Geórgia Tereza F 

Mourão, não tendo havido qualquer elaboração por meio de “caneta” como alegado pela 

parte adversa. 

 

  Muito embora a impetrante ATACADÃO S/A questione irresignação com a 

requisição administrativa praticada por esta Secretaria Municipal de Educação, e por essa razão 

tenha requisitado a Vossa Excelência a concessão de liminar para que o Poder Público Municipal 

se abstivesse de efetivar requisição administrativa, observa-se na verdade que esta Secretaria 

Municipal de Educação já efetivou a referida requisição administrativa mediante consenso 

com a referida empresa, como se pode observar diante das notas fiscais de liberação dos 

produtos ora anexadas. 

 

   A efetivação da requisição administrativa decorreu de consenso por parte da 

própria impetrante ATACADÃO S/A, que solicitou a redução de quantidades e que de pronto 

foi atendida por esta Secretaria Municipal de Educação, como inclusive se pode observar 

diante do Termo Circunstancial de Requisição de Gêneros que restou assinada pela 

Secretária Executiva de Alimentação Escolar e pelo próprio Gerente Comercial da 

Impetrante, no caso o Sr. Edílson Alencar, datado de 14/04/2020, seguida das notas fiscais 

dos produtos recolhidos. 

 

  Importante também aqui pontuar, que os bens requisitados e recolhidos 

mediante consenso entre as partes não importou em arbitrariedade alguma, pois que como 

dito anteriormente estão sendo utilizados no fornecimento de alimentos aos alunos da rede 

municipal de ensino, como forma de garantir que eles tenham acesso à principal 
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alimentação do dia e a um só tempo possam permanecer em casa, contribuindo com o 

isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde. 

 

  A medida imposta e adotada não importou em desvio de finalidade, como 

alhures demonstrado, e nem tampouco representou ofensa às regras constantes da Lei Geral de 

Licitações, já que foi efetivada para suprir uma deficiência pontual de fornecimento de 

produtos que não foi causada pela vontade dos fornecedores da Prefeitura Municipal de 

Petrolina/PE, mas sim em razão da dificuldade de obtenção de produtos e até mesmo de 

operação de logística decorrente da pandemia que está assolando nosso país. 

 

  Insta também rememorar, que até mesmo a deflagração de processos de 

dispensa de licitação em caráter de emergência se demanda tempo por conta do 

levantamento do chamado preço de mercado perante fornecedores da região, que diante da 

pandemia está havendo oscilações, do encontro de locais aonde os produtos alimentícios 

estejam disponíveis nas especificações e quantidades necessitadas pela Administração 

Pública, tempo do qual não poderia ser aguardado para implementar o fornecimento de 

alimentos para crianças. 

 

  De outra banda, no que tange ao pagamento pelos produtos requisitados, tanto nos 

ofícios de requisição quanto no próprio Decreto Municipal N.º 012/2020 ou até mesmo na Lei 

Federal N.º 13.979/2020, em todas elas restou garantido o direito a indenização justa, o que vai ser 

procedido por esta Secretaria Municipal de Educação. 

 

  Forte nessas razões, pugna pelo INDEFERIMENTO do pedido liminar. 

 

Petrolina (PE), 23 de Abril de 2020. 

 

__________________________________________ 

MARGARETH PEREIRA COSTA 

Secretária Municipal de Educação 
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Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE 

CEP 56.304-919 – Fones: (87) 3862.3744  (87) 3861.9500/ 3861.8113 
CNPJ:  10.358.190/0001-77 

seducpetrolinape@gmail.com 

 
 

 

 

 

Ofício N. º 036/2020. 
 
Petrolina (PE), 07 de abril de 2020. 
 
AO ATACADÃO PETROLINA 
BR 407 – Jardim Amazonas,   
Petrolina - PE, 56318-525 
 

 
Senhor Gerente, 
 
  Vimos por meio do presente REQUISITAR ADMINISTRATIVAMENTE 
produtos alimentícios a serem utilizados por esta municipalidade na aplicação 
das medidas de garantia ao isolamento social e ao combate ao Novo 
Coronavírus (COVID-19). 
 
  Informamos que esta requisição administrativa se encontra 
amparada por força do Artigo 2º, Inciso VII, do Decreto Municipal N. º 
012/2020, que teve seus efeitos prorrogados por força do Artigo 2º, do Decreto 
Municipal N. º 022/2020, e ainda, com base no Artigo 3º, Inciso VII, da Lei 
Federal N. º 13.979/2020. 
 
Esclarecemos que os produtos que forem apreendidos por força desta 
requisição administrativa será precedida de lavratura de termo circunstanciado, 
com informações pormenorizadas dos produtos, do qual uma cópia ficará em 
poder da gerência dessa empresa. 
 
Os produtos requisitados serão acondicionados nesta Secretaria Municipal de 
Educação, que ficará responsável pela respectiva guarda e distribuição, 
garantida a justa indenização a essa empresa posteriormente.  

 
 
 
 
 

Saudações. 
 
 
 

________________ 
MARGARETH PEREIRA COSTA  

Secretária Municipal de Educação 

Portaria n.º 01.551/2018 
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Avenida Guararapes, nº 2288- Centro – Petrolina – PE/ CEP. 56.302-300 
Telefone: (87) 3862-9216/9214 / Fax: (87) 3863-9050 

                                                                     E-mail: seducpetrolina@hotmail.com 
 

 

 

 
 
 
 
 

TERMO CIRCUNSTÂNCIAL DE REQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
 
 
 

 
DESTINO: ATACADÃO PETROLINA 
 
Att: GERÊNCIA ATACADÃO PETROLINA 
 
        
 
DATA: 09/04/2020 
 

 
Solicitamos a V.Sa. os gêneros alimentícios abaixo descritos, para serem utilizados por 
este município na aplicação das medidas de garantia ao isolamento social e ao combate 
ao Novo Corona Vírus, devidamente amparada no Decreto Municipal 012/2020 e com 
base no Artigo 3º da Lei Federal nº 13.979/2020. 
 
 
 
FEIJAO  – 53.000 kg 
 
ARROZ  - 110.000 kg  
 
AÇÚCAR - 55.000 kg  
 
FLOCOS DE MILHO - 55.000 kg 
 
MACARRÃO ESPAGUETE – 55.000 kg 
 
LEITE EM PÓ – 110.000 pacotes de 200gr 
 
BISCOITODOCE/SALGADO – 110.000 pacotes de 400 gr 
 
CEREAL PARA MINGAU – 55.000 pacotes de 230gr 
 
 
 
 
 
 

 
   Georgia Tereza F. Mourão 

Secretária Executiva de Alimentação Escolar 
Portaria nº  3280/2020 
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Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Petrolina

PÇ SANTOS DUMMONT, S/N, Forum Dr. Manoel Souza Filho, Centro, PETROLINA - PE - CEP: 56302-000 - F:(87)
38669519

Processo nº 0003134-11.2020.8.17.3130

IMPETRANTE: ATACADAO S.A.

IMPETRADO: SECRETÁRIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE
 

 

 

DECISÃO

 

Vistos, etc...

  

  O ATACADÃO S.A. impetra o que intitula  MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em
face de ato da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PETROLINA/PE, MARGARETH FERREIRA COSTA,  devidamente
qualificada, aduzindo, em síntese, que: a) Em 07/04/2020, a Requerente tomou
ciência de requisição administrativa de produtos alimentícios como medida de
garantia ao isolamento social, devido a pandemia pelo COVID19, em seu
estabelecimento localizado na cidade de Petrolina/PE. Segundo relatado, o
Município está buscando insumos para lidar com a pandemia instalada, com base
no Decreto Municipal n° 012/2020, Art. 2°, inciso VII, que teve seus efeitos
prorrogados por força do Art. 2° do Decreto Municipal n° 022/2020, e ainda com
base no Art. 3°, inciso VII, da Lei Federal n° 13.979/2020; b) a autoridade coatora
requer quantidades absurdas, a saber: - 53 TONELADAS DE FEIJÃO; - 110
TONELADAS DE ARROZ; - 55 TONELADAS DE AÇUCAR; - 55 TONELADAS
DE FLOCOS DE MILHO - 55 TONELADAS DE MACARRÃO ESPAGUETE; - 110
MIL PACOTES DE 200GR DE LEITE EM PÓ; - 110 MIL PACOTES DE 400GR
DE BISCOITO DOCE/SALGADO; - 55 MIL PACOTES DE 230GR DE CEREAL
PARA MINGAU; - - 55 MIL UNIDADES DE 250GR DE MARGARINA; - 55 MIL
UNIDADES DE OLÉO DE 900ML; - 55 TONELADAS DE FARINHA DE
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MANDIOCA; c) tal requisição seria impossível de cumprir, face às quantidades
exorbitantes requeridas, tal estoque de mercadorias ocuparia grande parte do
depósito da loja requerida. O fornecimento de tais quantidades para a Prefeitura
garantir o cumprimento da requisição no período da pandemia desabasteceria os
consumidores de Petrolina por bastante tempo; d) uma quantidade de produtos
requeridos de caneta esferográfica no corpo do TERMO CIRCUNSTACIAL DE
REQUISIÇÃO DE GÊNERO, fato que apresenta grande insegurança jurídica para
a empresa impetrante, uma vez que não se sabe quem colocou aquelas
quantidades num documento oficial; e) a Secretária Municipal de Educação não
possui competência para realizar tal requisição, uma vez que o Decreto Municipal
n. 012/2020 determina, no caput do Art. 2º, que as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), serão
adotadas pelo Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE, e
não por Secretários Municipais.

Requer, em caráter liminar, que seja determinada à autoridade
coatora que se abstenha de efetuar a presente apreensão de produtos, conforme
descrito na requisição combativa, bem como, preventivamente, que também seja
impedida de apreender produtos oriundos de novas requisições de bens
consumíveis pertencentes à Impetrante. E, na hipótese de entre a distribuição do
presente Mandado de Segurança e a concessão da liminar tiver havido a
apreensão dos alimentos, que fique determinada a ordem de devolução imediata.

Intimados para se manifestarem sobre o pedido liminar, a Secretária
Municipal de Educação e o Município de Petrolina, em sintonia argumentativa,
alegaram que: a) foi editada a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Novo Coronavírus, tais como o
isolamento social, a determinação compulsória de exames médicos e a referida
requisição de bens e serviços, previstas respectivamente no art. 3º, incisos I, III,
alínea “a” e VII; b) No âmbito do Município de Petrolina, o Decreto nº 011, de 17
de março de 2020, visando estabelecer medidas temporárias de prevenção e
combate ao contágio pelo Novo Coronavírus, instituiu, também, o Comitê de
Operações de Emergência em Saúde Pública – COE; c) O Decreto nº 012, de 17
de março de 2020, decreta estado de emergência da saúde pública no âmbito do
Município de Petrolina – PE e autoriza, em seu art. 5º, o fornecimento de kits de
alimentação por aluno, a ser regulamentado pela Secretaria Municipal de
Educação, com o objetivo de compensar a ausência de fornecimento de merenda
que, para muitos, é considerada a principal refeição do dia; d) A legítima
requisição de produtos junto à impetrante encontra-se devidamente amparada
nos Decretos Municipais nº 011 e 012/2020, bem como no art. 3º, da Lei Federal
nº. 13.979/2020, tanto que alguns dos produtos e insumos requisitados já foram
fornecidos pela impetrante, conforme demonstram os documentos em anexo; e)
não há que se falar em incompetência da autoridade que praticou o ato, vez que a
Secretária Municipal de Educação é membro do Comitê de Operações de
Emergência em Saúde Pública – COE e, portanto, responsável por garantir e
monitorar as ações de prevenção e combate ao contágio. 
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 É o que basta relatar. Tudo bem visto e analisado, decido.

  A outorga de liminar em ação de Mandado de Segurança
pressupõe violação de direito líquido e certo, havendo ainda duas exigências
legais impostas para que se efetive esta antecipação, quais sejam, a relevância
dos motivos sobre os quais se fundamenta o pedido inicial e a probabilidade da
ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante, ou dano de reparação
difícil, caso mantido o ato coator até sentença final. Vejamos a dicção do inciso III,
do art. 7º, da nº 12.016/09:

 

"Art. 7º -Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo
facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, com o
objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica."

 

Nesta sede, que é sumária, como se sabe, ao magistrado compete
verificar, para efeito de deferimento da medida urgente, a existência dos
pressupostos usualmente denominados de   – aqui denominado defumus boni iuris
fundamento relevante - e de   – quando do ato impugnado puderpericulum in mora
resultar a ineficácia da medida.

  , num prévio juízo de delibação, considerando aIn casu
documentação trazida aos autos pelo impetrante, ao menos nesta quadra
processual, vislumbro a presença da probabilidade do direito.

A requisição administrativa é um ato de império do poder público,
discricionário quanto ao objeto e oportunidade da medida, mas condicionado à
existência de perigo público iminente (CF, arts. 5º, XXV, e 22, III) e vinculado à lei
quanto à competência da autoridade requisitante, à finalidade do ato e, quando
for o caso, ao procedimento adequado.  Esses quatro últimos aspectos são
passíveis de apreciação judicial, notadamente para a fixação do justo valor
da indenização”  (HELY LOPES MEIRELLES em “Direito Administrativo
Brasileiro”, 37ª edição, 2011, Malheiros Editores, p. 678).

No caso dos autos, no tocante ao objeto e à oportunidade da
medida de requisição ora combativa, tudo está a indicar a sua pertinência. Não há
qualquer dúvida quanto à gravidade da Covid-19, amplamente reconhecida no
mundo, tendo a OMS, em 11/03/2020, reconhecido a situação de pandemia. A
Portaria nº 188/2020 do Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional - ESPIN, tendo o seu art. 2º e 3º, II criado o
Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COEnCoV) para o trato
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da COVID-19 em âmbito nacional, estabelecendo que tal centro deve se articular
com os gestores estaduais, distritais e municipais para o combate da pandemia
em evidência.

No mais, malgrada a alegação de excessiva quantidade de
mercadorias, verifica-se, pelos documentos acostados aos autos, que a
Secretária de Educação vem realizando paulatinamente as apreensões de
mercadorias, não havendo nada nos autos a indicar risco de desabastecimento
do município ou patente impossibilidade do cumprimento da medida.

Presente, de igual modo, o requisito da finalidade do ato, porquanto
as mercadorias requisitadas, conforme se extrai das manifestações, tem por
objetivo o fornecimento de kits de alimentação por aluno, com o objetivo de
compensar a ausência de fornecimento de merenda escolar.

No tocante à formalidade que o ato requer, não há como admitir
como forma válida a adição, à caneta, de mercadorias, conforme se observa no
documento de id. 60588808, sem o cuidado necessária para afastar dúvidas
quanto à segurança jurídica do ato.

Noutro vértice, em relação à competência da autoridade
requisitante, os decretos e as leis que regem a matéria não conferem
competência para a Secretária Municipal de Educação promover atos de
requisição de mercadorias.

A requisição administrativa é medida excepcional prevista na
Constituição Federal em seus arts. 5º, XXV, e 22, III. Trata-se, portanto, de
matéria legislativa reservada à competência privativa da União.          

Em atenção aos supracitados dispositivos constitucionais, a Lei
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019, assim prevê:

Art. 3º   Para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, as
autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências,
dentre outras, as seguintes medidas:   

(...)

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,
hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa; e

(...)

§ 7º  As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
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(...) 

III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III,
IV e VII do  deste artigo.caput

 

A partir de uma simples leitura do dispositivo legal reproduzido,
observa-se que a Secretária Municipal de Educação não foi investida no poder de
requisição.

De outro lado, mesmo que se admita a possibilidade de delegação
pelo prefeito municipal da requisição administrativa, o Decreto Municipal n.
012/2020 determina, no caput do Art. 2º, que as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrentes do Novo Coronavírus (COVID-19)
poderão ser adotadas pelo Comitê de Operações de Emergência em Saúde
Pública – COE, o qual é presidido pela Secretária Municipal de Saúde.

Nesse sentido, não há qualquer norma a legitimar a competência da
Secretária Municipal de Educação para requisitar administrativamente as
mercadorias do impetrante, motivo pelo qual está presente a probabilidade do
direito.

O perigo da demora igualmente se faz presente, uma vez que já
ocorreram apreensões de mercadorias por determinação de autoridade
incompetente e outras apreensões estão na iminência de acontecer.

Por fim, no que tange às mercadorias apreendidas, não há se falar
em devolução daquelas que já foram distribuídas para atender a finalidade da
requisição, por ser impossível, na atual conjuntura, o restabelecimento do status

 salvaguardado, nesse caso, ulterior compensação financeira aoquo ante,
impetrante.

Ante o exposto,   para determinar que aDEFIRO o pedido liminar
Secretária de Educação do Município de Petrolina se abstenha de efetuar a
apreensão de produtos da impetrante, conforme descrito na requisição combativa,
bem como se abstenha de apreender produtos oriundos de novas requisições de
bens consumíveis pertencentes à impetrante; e, no tocante às apreensões já
realizadas, devolva, no prazo de 05 (cinco) dias, as mercadorias que se
encontram em poder do Município e que ainda não foram distribuídas para 
atender a finalidade da requisição, tudo sob pena de multa no valor de R$

.5.000,00 (cinco mil reais) por tonelada de mercadoria apreendida

Intimem-se as partes.

Oficie-se ao Comitê de Operações de Emergência em Saúde
Pública – COE, na pessoa da Secretária de Saúde do Município de Petrolina,
para dar ciência desta decisão e adotar as medidas que entender
pertinentes.
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 Ciência ao Ministério Público.

Aguarde-se o decurso dos prazos estabelecidos no despacho de id.
60824575 e, após, ,dê-se vista ao Ministério Público para emissão de parecer
no prazo de 10 (dez) dias.

 

Cumpra-se com urgência.

 

 

 Petrolina/PE, 23 de abril de 2020.

 

 

João Alexandrino de Macêdo Neto

Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PETROLINA

PÇ SANTOS DUMMONT, S/N, Forum Dr. Manoel Souza Filho, Centro, PETROLINA - PE - CEP: 56302-000

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Petrolina
Processo nº 0003134-11.2020.8.17.3130
IMPETRANTE: ATACADAO S.A.

IMPETRADO: SECRETÁRIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE, MUNICIPIO DE
PETROLINA
PROCURADOR: ALEXANDRE JORGE TORRES SILVA

INTIMAÇÃO DE DECISÃO

Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vara da Fazenda Pública da Comarca de Petrolina, fica(m) a(s)
parte(s) intimada(s) do inteiro teor da Decisão de ID 61021941, conforme segue transcrito abaixo:

(...) Ante o exposto,   para determinar que a Secretária de Educação do MunicípioDEFIRO o pedido liminar
 se abstenha de efetuar a apreensão de produtos da impetrante, conforme descrito na requisição combativa, bemde Petrolina

como se abstenha de apreender produtos oriundos de novas requisições de bens consumíveis pertencentes à impetrante; e, no

tocante às apreensões já realizadas, devolva, no prazo de 05 (cinco) dias, as mercadorias que se encontram em poder do

Município e que ainda não foram distribuídas para atender a finalidade da requisição, tudo sob pena de multa no valor de R$

.5.000,00 (cinco mil reais) por tonelada de mercadoria apreendida

PETROLINA, 24 de abril de 2020.

MARIA ROSANA NUNES FONSECA
Chefe de Secretaria
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ANEXADA EM PDF.
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      PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

1 
Av. Guararapes, 2114 - Centro - CEP: 56302-905 - Petrolina - PE 

Fone: (87) 3862-9114 - Fax: (87) 3862-9130 
www.petrolina.pe.gov.br 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PETROLINA – PE. 

 

 

 

Processo nº 0003134-11.2020.8.17.3130 

 

 

MUNICÍPIO DE PETROLINA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 10.358.190/0001-77, com sede na Av. 

Guararapes, nº. 2114, Centro, nesta cidade, vem, através do Procurador do Município, in 

fine assinado, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, oferecer 

CONTESTAÇÃO, o fazendo com base nos fundamentos a seguir aduzidos: 

 

I. DOS FATOS E DA PRETENSÃO RESISTIDA 

 

 Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela empresa ATACADÃO 

S/A, no intuito de obstar a prática de uma prerrogativa legítima e constitucional conferida 

ao Poder Público em época de calamidade pública, que é a possibilidade de requisitar 

administrativamente bens para salvaguardar o interesse público.  

 

 Instados a oferecer manifestação sobre o pedido liminar, tanto a autoridade 

reputada coatora, quanto o Município de Petrolina ofereceram manifestação, refutando a 

antecipação pretendida pela impetrante. Contudo, mesmo tendo restado demonstrado a 

legalidade do ato de requisição, bem assim que este fora previamente ajustado com 

prepostos da impetrante, vossa excelência entendeu por acolher o pedido liminar.       
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      PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

2 
Av. Guararapes, 2114 - Centro - CEP: 56302-905 - Petrolina - PE 

Fone: (87) 3862-9114 - Fax: (87) 3862-9130 
www.petrolina.pe.gov.br 

 Data máxima vênia, conforme se encontra preconizado pelo Artigo 5º, 

Inciso XXV, da Constituição da República, “no caso de iminente perigo público, a 

autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário 

indenização ulterior, se houver dano”, estendendo esse conceito de propriedade particular 

a qualquer bem, seja ele imóvel, móvel ou até mesmo um serviço.  

  

 Com base no Artigo 5º, Inciso XXV, da Constituição da República, foi que 

a União editou a Lei Federal N.º 13.979/2020, estabelecendo que para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as 

autoridades poderiam adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, “a 

requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será 

garantido o pagamento posterior de indenização justa”, e justamente isso se encontra 

preconizado no Artigo 3º, Inciso VII.  

  

   Por força da Lei Federal N.º 13.979/2020, o Município de Petrolina/PE 

editou o Decreto Municipal N.º 012/2020, conferindo possibilidade de adoção da medida 

de requisição administrativa para atendimento de ações diretas ou indiretas de emergência 

em saúde pública no combate ao Novo Coronavírus (COVID-19), conforme disposto no 

Artigo 2º, Inciso VII.  

 

 Observe-se que as regras preconizadas no Decreto Municipal N.º 012/2020 

foram regularmente prorrogadas por força do Decreto Municipal N.º 022/2020, e, 

posteriormente pelo Decreto Municipal N.º 025/2020, uma vez que como é do amplo 

conhecimento público não somente este Município (por força do Decreto N.º 020/2020, 

que foi homologado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, através do Decreto 

Legislativo N.º 36/2020), mas todo o país (conforme Decreto Legislativo N.º 6/2020, 

homologado pelo Congresso Nacional), se encontra em situação de calamidade pública 

até 31/12/2020.  
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 Muito embora a situação de calamidade pública se enquadre por crise na 

saúde pública, é incontestável que serviços considerados essenciais e sensíveis para a 

população como educação e assistência social não fossem atingidos, principalmente por 

conta de que a única ferramenta hoje disponível para combate ao Novo Coronavírus 

(COVID-19) está sendo o isolamento social por conta do reconhecimento de transmissão 

comunitária em todo o país que restou reconhecido pelo Ministério da Saúde, através da 

Portaria N.º 454/2020.  

  

 O isolamento social foi a medida adotada em todo o país para que se 

pudesse conter o nível de propagação do Novo Coronavírus (COVID-19), de modo que 

o contágio não refletisse em superlotação dos leitos de UTI em hospitais, fornecendo 

condições para que os profissionais de saúde pudessem dispor de ferramentas adequadas 

para cuidar dos infectados com a estrutura adequada.  

  

   Em face do isolamento social, praticamente todos os estados e municípios 

deste país adotaram medidas para restringir a locomoção de pessoas para se evitar a 

propagação do aludido vírus. Com a restrição de locomoção veio a dificuldade de entregas 

por parte de fornecedores das prefeituras de todo o país, dada a existência de barreiras 

sanitárias, da restrição de funcionamento de empresas e de indústrias.  

  

   Mesmo em virtude da suspensão das aulas para os alunos da rede municipal 

de ensino, que restou determinado por força dos Decretos Municipais N.ºs. 012, 022 e 

025/2020, houve determinação por parte do Governo Federal para que a merenda 

continuasse a ser fornecida para os alunos em suas respectivas residências, e bem assim 

para idosos em situação de risco, tudo no sentido de que todos ficassem em casa para que 

a ferramenta do isolamento social convertesse em eficiência no combate ao Novo 

Coronavírus (COVID-19).  
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  Em face da necessidade de fornecimento da merenda aos alunos da rede 

municipal de ensino, ainda mais por ser considerada para muitos estudantes a principal 

refeição do dia, esta Secretaria Municipal de Educação teve dificuldades de fornecimento 

com fornecedores, dada a dificuldade de locomoção, a dificuldade de obter produção, e 

até mesmo diante da restrição de funcionamento de empresas de logísticas neste período, 

não restando outra alternativa senão recorrer à expedição de requisição administrativa 

para salvaguardar uma urgência que restou atingida por decorrência da crise em saúde 

pública, refletida direta e indiretamente nas áreas educacionais e até mesmo de assistência 

social.  

  

  O Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE, ciente 

do reflexo da crise em saúde públicas nas áreas de educação e de assistência social, 

resolveu regular por meio da Portaria COE N.º 01/2020, de 01/04/2020, que em se 

tratando de ações de educação e de assistência social necessárias ao enfrentamento  ao 

Novo Coronavírus (COVID-19), o cumprimento de requisições administrativas dessas 

áreas seriam procedidas respectivamente pelos Secretários de Educação e/ou Assistência 

Social.  

  

 A razão dessa regulação decorreu do fato de que no âmbito da 

Administração Pública Municipal de Petrolina/PE, por força do Decreto Municipal N.º 

015/2017, já existe a desconcentração de poder das mãos do Prefeito Municipal para cada 

Secretário Municipal, que os torna ordenadores de despesas de suas respectivas áreas de 

atuação, e em havendo necessidade de requisição administrativa para as áreas de educação 

ou até mesmo assistência social, estas deveriam ser conduzidas por seu respectivo 

Secretário Municipal, por ser obviamente o gestor dos recursos e das próprias ações.  

  

   E de outra forma não haveria de ser, uma vez que em sendo o Prefeito a 

autoridade competente para administrar todo o Município, jamais ele conseguiria 
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converter sua administração em eficiência sem a delegação ou mesmo sem a 

desconcentração de competências para outros servidores.  

 

 É preciso reconhecer que o instituto da desconcentração de poderes não 

representa uma utopia, mas sim uma realidade para alcance da eficiência administrativa, e 

nesse sentido pontua claramente o C. STJ, ao estabelecer que:  

  

“Nos termos da teoria do órgão, a vontade da pessoa jurídica deve ser atribuída aos 

órgãos que a compõe, por meio da desconcentração administrativa.  Nessa perspectiva, 

corolário da teoria do órgão é a teoria da imputação volitiva, cuja consequência é a 

imputação da vontade do órgão público à pessoa jurídica correlata. Os entes federativos 

manifestam, pois, sua a vontade por meio de órgãos públicos. Por sua vez, os órgãos 

públicos são plexos de atribuições, que,   por  não  serem  dotados  de  estrutura  

biopsicológica,  são integrados  pelos  agentes  públicos,  nos termos da teoria eclética para  

caracterização  do  órgão  público. Por conseguinte, a atuação administrativa  dos  agentes  

públicos,  por  integrarem os próprios órgãos  públicos, manifestam a própria vontade do 

ente federativo (...)” (STJ, AgRg no RHC 48222/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, DJe de 24/02/2017) (grifos e destaques nossos)  

  

   Ainda que a empresa ATACADÃO S/A tenha argumentado no sentido de 

que apenas ao Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE detinha a 

prerrogativa de impor requisição administrativa, observa-se que referida assertiva não 

prospera, haja vista a existência de regulação adotada pelo referido Comitê como forma 

de permitir o alcance da eficiência administrativa na adoção de ferramentas no combate 

ao Novo Coronavírus (COVID-19), ainda mais porque conforme disposto no Artigo 7º, 

da Portaria N.º 356/2020, do Ministro da Saúde, “(...) a medida de requisição de bens e serviços 

de pessoas naturais e jurídicas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
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internacional decorrente do coronavírus Covid-19 será determinada pela autoridade competente da esfera 

administrativa correspondente, assegurado o direito à justa indenização”.  

  

   Nesse sentido foi que a Secretaria Municipal de Educação de Petrolina/PE 

requisitou produtos alimentícios não somente ao ATACADÃO S/A, mas também ao 

MAKRO, conforme demonstram os ofícios de requisição ora anexados, por entender que 

esses eram as duas maiores empresas sediadas no âmbito do território deste Município de 

Petrolina/PE na área de atacarejo, não havendo qualquer tipo de perseguição.  

  

   Em se tratando da requisição administrativa efetivada junto ao MAKRO, 

cuja cópia seguiu anexada, temos a esclarecer que a mesma foi procedida com volume 

inferior ao que tratado para a impetrante ATACADÃO S/A, pois que a primeira se 

encontrava na ocasião em encerramento de suas atividades nesta cidade de Petrolina/PE, 

não dispondo de materiais suficientes em seu estoque.  

  

No caso da requisição administrativa elaborada em face da impetrante 

ATACADÃO S/A, que é o objeto desta ação, pode se observar que a mesma foi expedida 

através do Ofício N.º 036/2020, que foi assinado eletronicamente por esta Secretária 

Municipal de Educação, acompanhada do Termo Circunstancial de Requisição de 

Gêneros, assinada pela Secretária Executiva de Alimentação Escolar, no caso a Dra. 

Geórgia Tereza F Mourão, não tendo havido qualquer elaboração por meio de “caneta” 

como alegado pela parte adversa.  

  

   Muito embora a impetrante ATACADÃO S/A questione irresignação com 

a requisição administrativa praticada pela Secretaria Municipal de Educação, e por essa 

razão tenha requisitado a Vossa Excelência a concessão de liminar para que o Poder 

Público Municipal se abstivesse de efetivar requisição administrativa, observa-se na 

verdade que a Secretaria Municipal de Educação já efetivou a referida requisição 
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administrativa mediante consenso com a referida empresa, como se pode observar diante 

das notas fiscais de liberação dos produtos que foram anexadas.  

  

    A efetivação da requisição administrativa decorreu de consenso por parte da 

própria impetrante ATACADÃO S/A, que solicitou a redução de quantidades e que de 

pronto foi atendida pela Secretaria Municipal de Educação, como inclusive se pode 

observar do Termo Circunstancial de Requisição de Gêneros, que restou assinado pela 

Secretária Executiva de Alimentação Escolar, e pelo próprio Gerente Comercial da 

Impetrante, no caso o Sr. Edílson Alencar, datado de 14/04/2020, seguida das notas 

fiscais dos produtos recolhidos.  

  

   Importante também aqui pontuar, que os bens requisitados e recolhidos 

mediante consenso entre as partes não importou em arbitrariedade alguma, pois que 

como dito anteriormente estão sendo utilizados no fornecimento de alimentos aos alunos 

da rede municipal de ensino, como forma de garantir que eles tenham acesso à principal 

alimentação do dia e a um só tempo possam permanecer em casa, contribuindo com o 

isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde.  

  

   A medida imposta e adotada não importou em desvio de finalidade, como 

alhures demonstrado, e nem tampouco representou ofensa às regras constantes da Lei 

Geral de Licitações, já que foi efetivada para suprir uma deficiência pontual de 

fornecimento de produtos que não foi causada pela vontade dos fornecedores da 

Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, mas sim em razão da dificuldade de obtenção de 

produtos e até mesmo de operação de logística decorrente da pandemia que está 

assolando nosso país.  

  

   Insta também rememorar, que até mesmo a deflagração de processos de 

dispensa de licitação em caráter de emergência se demanda tempo por conta do 
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levantamento do chamado preço de mercado perante fornecedores da região, que diante 

da pandemia está havendo oscilações, do encontro de locais aonde os produtos 

alimentícios estejam disponíveis nas especificações e quantidades necessitadas pela 

Administração Pública, tempo do qual não poderia ser aguardado para implementar o 

fornecimento de alimentos para crianças.  

  

   De outra banda, no que tange ao pagamento pelos produtos requisitados, 

tanto nos ofícios de requisição quanto no próprio Decreto Municipal N.º 012/2020 ou 

até mesmo na Lei Federal N.º 13.979/2020, em todas elas restou garantido o direito a 

indenização justa, o que vai ser procedido pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Portanto, a impetrante não logrou êxito ao tentar demonstrar a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de modo que inexistem os pressupostos necessários à concessão de tutela de 

urgência e muito menos da segurança postulada, que haverá de ser negada, ponderando-

se os fatos apresentados e o texto da legislação de regência. 

 

II. DOS PEDIDOS  

 Diante do exposto, requer o Município:  

a) Seja reconhecida a admissibilidade das informações já prestadas pela autoridade 

reputada coatora, ante a sua tempestividade;  

b) Seja DENEGADO o presente writ, uma vez que o ato administrativo em análise não 

implica em qualquer ilegalidade, ante ao permissivo legal contido na legislação de regência.  
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Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

Petrolina, 29 de abril 2020. 

 

Alexandre Jorge Torres Silva 

Procurador do Município 

Matrícula nº. 8.117 

OAB/PE 12.633 
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