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DECISÃO

O MPF atravessou petição nos presentes autos em razão da superveniência de fatos novos e
requereu tutela de urgência para que (id. 4058500.4371557):

a) em caráter de urgência, em prazo definido por esse Juízo, providencie serviço de vigilância
patrimonial noturna, garantindo, assim, que o imóvel esteja guarnecido em tempo integral e
em quantitativo suficiente (mínimo dois) para impedir a entrada de terceiros não autorizados;

 b) em caráter de urgência, em prazo definido por esse Juízo, providencie a colocação de
obstáculos físicos aptos a impedir o ingresso de terceiros não autorizados no imóvel,
promovendo a vedação das entradas (portas e janelas).

Relatou que:

Conforme se verifica dos documentos anexados a essa petição,  ,na última sexta-feira (11/12/2021)
a Polícia Federal em Sergipe encaminhou ao plantão do MPF/SE auto de prisão em flagrante
posteriormente autuado sob o nº 0805970-79.2020.4.05.8500 e distribuído à 2ª Vara Federal dessa
Seção Judiciária.

Na ocasião, foram presos em flagrante ANDERSON MANOEL LIMA E EDUSLANEI MOURA
DOS SANTOS, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4º, incisos I, II e IV, c/c art. 14,
II, ambos do Código Penal, em detrimento do INSS, uma vez que, através de câmeras de
monitoramento do CISOP, policiais militares presenciaram o momento em que esses portavam
esquadrias de alumínio subtraídas da antiga sede da autarquia, situada na Av. Carlos Firpo, nesta
Capital e objeto da presente Ação Civil Pública.

Observa-se que os materiais encontrados em poder dos flagranteados foram " perfis de alumínio de
janelas, sem vidros, com sinais de uso" .

Além disso, de suas qualificações, afere-se que se trata de moradores de rua e que se afirmam
viciados em drogas (crack), evidenciando que o local, pelo seu estado de abandono e ausência de

 é frequentado para consumo de drogas e para subtração de partes de sua estrutura evigilância
acessórios, ainda que em estado bastante deteriorado, como vem sendo exposto nessa ação civil
pública. Os flagranteados, em seus interrogatórios, também afirmam que o local é frequentado por
pessoas viciadas em drogas para retirada desses materiais.

Em audiência de custódia, os referidos réus foram postos em liberdade provisória mediante
imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Logo em seguida,  um nova prisão em flagrante (autos nºno dia 13/12/2020 (domingo),
0806026-15.2020.4.05.8500) fora realizada em termos semelhantes à anterior, em relação novamente
à pessoa de ANDERSON MANOEL LIMA, dessa vez recolhido junto com a pessoa de
FRANCELINO SOUZA DOS SANTOS. A prisão fora realizada por policiais militares em razão da
tentativa de subtração de  (cf. auto de"duas peças de esquadria de alumínio velhas e retorcidas"
apreensão 229/2020 anexo) do interior da antiga sede do INSS.

Em seu interrogatório colhido em audiência de custódia, ANDERSON MANOEL LIMA informou
que retornou ao local por ser morador de rua e não ter para onde ir. Informou que tentou acolhimento
em instituição para pessoas viciadas em entorpecentes, sem êxito, e que sua intenção era trocar as



referidas esquadrias por R$ 2,00, entregando-as a um catador de entulhos.

FRANCELINO SOUZA DOS SANTOS, de forma muito semelhante, também informou ser morador
de rua e viciado em drogas.

Após realizada Audiência de Custódia no dia 13/12/2020 (em anexo), o Juízo homologou o flagrante
e concedeu liberdade provisória sem imposição de novas medidas, por infrutíferas, considerando,
ainda, os requerimentos formulados pelo MPF e DPU, que requereram a não homologação do
flagrante por insignificância do valor do bem ( "duas peças de esquadria de alumínio velhas e

 ), pela situação de vulnerabilidade dos flagranteados (moradores de rua e usuários deretorcidas"
drogas), bem como em razão das circunstâncias em que se encontra o imóvel (em estado de
abandono e sem vigilância no período noturno).

Por fim, é válido registrar que, durante a audiência, foram mantidos contatos com a Secretaria
Municipal de Assistência Social de Aracaju (SEMFAS), que viabilizou o encaminhamento de ambos

 (Freitas Brandão, na Rua Porto daos indiciados a um centro de acolhimento para moradores de rua
Folha, Aracaju/SE), uma vez que esses manifestaram interesse na medida, já que afirmaram serem
moradores de rua.

 , por volta das 23:00, foi realizada nova prisão emAinda nesse domingo pela noite (13/12/2020)
flagrante no local, mais uma vez por fatos da mesma natureza, dessa vez da pessoa de ROBERTO
CESAR SANTOS DA CONCEIÇÃO, formalizada nos autos de nº 0806034-89.2020.4.05.8500. O
custodiado foi recolhido por haver subtraído "nove peças de esquadria de alumínio velhas parecendo

 " (auto de apreensão nº 230/2020). Em seu interrogatório, o flagranteado informouportais de janela
estar desempregado, atuar como lavador de carros e ser usuário de drogas.

Em audiência de custódia, o Juízo da 2ª Vara Federal homologou o flagrante e aplicou ao preso
medidas cautelares diversas da prisão, conforme se observa do termo de audiência em anexo.

Diante da reiteração de tais ocorrências na antiga sede do INSS - objeto dessa demanda - a Polícia
Federal encaminhou na data de hoje ao MPF o  Dada a suaOfício 2015/2020-SR/PF/SE (em anexo).
relevância para corroborar os fundamentos fáticos e jurídicos ora sustentados, transcreve-se o seu
conteúdo:

"Cumprimentando-a, comunico que foram registradas, nos últimos dias, diversas ocorrências de
invasão e furto de objetos no antigo prédio do INSS, localizado na Av. Carlos Firpo, nesta Capital, a
s a b e r :

06/12/2020: BRUNO FONTES SANTOS, autuado pela Central de Flagrantes da Polícia Civil/SE
( B O  n .  9 1 7 9 4 / 2 0 2 0 ) ;
06/12/2020: JOSÉ HILDO DE JESUS SANTOS, autuado pela Central de Flagrantes da Polícia
Civi l /SE (BO n.  91800/2020,  APF n.  12321/2020);
11/12/2020: ANDERSON MANOEL DE LIMA e EDUSLANEI MOURA DOS SANTOS, autuados
pela  Pol ícia  Federal  ( IPL n.  027/2020-SR/PF/SE);
13/12/2020: ANDERSON MANOEL DE LIMA e FRANCELINO SOUSA DOS SANTOS, autuados
pela  Pol ícia  Federal  ( IPL n.  028/2020-SR/PF/SE);
13/12/2020: HEITOR HENRIQUE DA PAIXÃO MIZAEL, conduzido até a Polícia Federal e
l i b e r a d o  a p ó s  p r e s t a r  d e c l a r a ç õ e s ;
14/12/2020: ROBERTO CÉSAR SANTOS DA CONCEIÇÃO, autuado pela Polícia Federal (IPL n.
0 2 9 / 2 0 2 0 - S R / P F / S E ) .

Note-se que, em apenas dois dias, ANDERSON MANOEL DE LIMA foi preso em flagrante, solto
na audiência de custódia e novamente preso, por crime da mesma natureza, ainda que a autoridade
responsável pela primeira autuação tenha representado por sua prisão preventiva.



Ademais, a inexistência de vigilância patrimonial noturna e de obstáculos físicos aptos a impedir o

ingresso dos invasores facilita, enormemente, a prática dos ilícitos, ao ponto de inviabilizar a

a t u a ç ã o  d o s  ó r g ã o s  d e  s e g u r a n ç a  p ú b l i c a .

A título de conhecimento, a Polícia Militar de Sergipe conta com apenas uma viatura destacada

para o patrulhamento da região central de Aracaju e, nos últimos dias, as equipes designadas para

a atividades passaram diversas horas na Central de Flagrantes da Polícia Civil e nesta SR/PF/SE,

para  lavratura  dos  f lagrantes  ac ima descr i tos .

Na mesma esteira, o já escasso efetivo desta Polícia Federal - seja em razão do empenho em

atividades operacionais diversas, seja em razão da COVID-19 - vem sendo empregado, quase todas

as noites, na formalização dos procedimentos relativos aos furtos ocorridos no prédio do INSS,

gerando enormes transtornos na condução dos demais trabalhos e dispêndio de recursos materiais

e  h u m a n o s .

Diante disso, solicito gestões, perante a Gerência Executiva do INSS e a Justiça Federal, caso se

entenda pertinente, visando à adoção de medidas que incrementem as condições de segurança do

referido imóvel, em caráter imediato, uma vez que, além dos prejuízos causados ao INSS e à

atuação dos órgãos de segurança, tal situação vem colocando populares em risco, tendo em vista

que, durante a depredação, os invasores arremessam vidros e demais objetos, na via pública.

 

Desse modo, a documentação ora aportada aos autos evidencia que o  em que seestado de abandono
encontra o imóvel da antiga sede do INSS/Sergipe nesta capital, somado ao fato de que a Autarquia

  não dispõe de vigilância no período noturno , em quantitativo suficiente para garantir a segurança
 , vem dando ensejo à prática de delitos reiterados no local,do local e impedir a entrada de invasores

causando riscos à segurança pública (direito difuso) e provocando a mobilização do aparato estatal
(Polícia Militar, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Poder Judiciário), sem perspectiva de
que tal venha a cessar sem a adoção de providências urgentes.

II - DO COMPROVADO ABANDONO DA ANTIGA SEDE DO INSS/SE. AUSÊNCIA DE
VIGILANTES NO PERÍODO NOTURNO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
MOBILIZAÇÃO REITERADA DO APARATO ESTATAL (POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA
FEDERAL, MPF E PODER JUDICIÁRIO). DA NECESSIDADE DE NOVA TUTELA DE
URGÊNCIA.

A presente Ação Civil Pública foi proposta pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público
do Estado de Sergipe em face do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e do Município de
Aracaju-SE (já excluído do polo passivo - ID 4058500.4069059), com o objetivo de obter
provimento judicial que determine a realização de intervenções preventivas no antigo prédio do
INSS, localizado no bairro Centro, na cidade de Aracaju, para eliminação do risco à vida e à
incolumidade física daqueles que trafegam ao redor do edifício.

O referido imóvel, embora interditado e sem uso, conforme narrado em diversas manifestações
juntadas aos autos, vem sendo alvo de sucessivas invasões e saques por moradores de rua e usuários
de drogas que costumam frequentar o local, causando riscos à segurança pública, à incolumidade de
eventuais transeuntes, danos ao patrimônio público (ainda que já bastante deteriorado).

Além de tudo isso, as repetidas ocorrências policiais no local vem causando evidente prejuízo ao
bom funcionamento da Administração Pública, eis que, conforme relatado pela Polícia Federal no 

 as forças de segurança pública são escassas (tanto daOfício 2015/2020-SR/PF/SE (em anexo),
Polícia Militar, como da Polícia Federal), encontrando-se ainda mais reduzidas no período de



pandemia, e estão sendo mobilizadas para atender esses chamados e todas as providências deles
decorrentes. Não bastante, os fatos também ensejam mobilização do MPF e do Poder Judiciário, em
razão das consequências processuais no âmbito criminal, tendo sido realizadas 3 audiências de
custódia no período de 3 dias.

Em que pese mencionado no Relatório de Vistoria Técnica n. 022/2019, produzido pelo CREA/SE
(item 4.5, ID 4058500.2863939) de que o prédio conta com vigilantes que guarnecem o local, tal não
condiz com a realidade apurada na audiência de custódia realizada nos Autos de nº
0806026-15.2020.4.05.8500, na qual os custodiados foram expressamente inquiridos sobre o ponto,
informando que não há serviço de vigilância no período noturno.

A Polícia Federal corrobora tal informação no Ofício 2015/2020-SR/PF/SE (em anexo), no qual
afirma "(...) a inexistência de vigilância patrimonial noturna e de obstáculos físicos aptos a

impedir o ingresso dos invasores facilita, enormemente, a prática dos ilícitos, ao ponto de

inviabilizar a atuação dos órgãos de segurança pública".

Do mesmo modo, como apontado, a  é outro ponto queausência de obstáculos físicos à entrada
enseja a livre entrada de terceiros e a depredação do imóvel, o que pode ser confirmado nas imagens
das câmaras de monitoramento do CIOSP juntadas ao Auto de Prisão e Flagrante de nº
0805970-79.2020.4.05.8500.

Citou trechos da decisão anterior por mim proferida:

Rememore-se, por oportuno, que a decisão de ID 4058500.4119676,  , aoproferida em 16/09/2020
analisar os pleitos de urgência contidos na manifestação de ID 4058500.4084281, determinou que:

Diante do exposto, DEFIRO, parcialmente, a complementação da tutela de urgência, para determinar
ao INSS que, no prazo de até 60 (sessenta) dias, comprove a realização das seguintes intervenções de
necessidade imediata (grau de risco REGULAR):

a) dedetização de todo o prédio, a fim de dirimir a presença de vetores, roedores e morcegos;

b) revisão nas esquadrias, brises e fachadas, a fim de garantir o fechamento da edificação e
evitar o desprendimento de seus elementos;

c) garantir a impermeabilização de fachadas e coberturas, eliminando possíveis infiltrações das águas
pluviais;

d) nos pontos de infiltração com manchas de umidade deve ser retirada a camada de pintura e
passado um produto selador; após secagem, deve ser refeita a pintura, a área com mofos deve ser
limpa com produtos desinfetantes, que evitem a proliferação desses fungos novamente no local;

e) reposicionamento de telhas, substituição das peças danificadas e remoção de placas de gesso
quebradas (penduradas); e

f) remoção da corrosão nas armaduras visando a recuperação da anomalia, com mão de obra
especializada, na limpeza, apicoamento de concreto solto ou fissurado, análise criteriosa da possível
redução de seção transversal das armaduras atacadas, corrigindo de maneira adequada ao caso, e
posterior reconstrução do cobrimento das armaduras, visando garantir a funcionalidade de seus
elementos na estrutura de concreto;

(grifo nosso)

Sustentou que:

Diante de tal quadro, tem-se que a situação fática trazida aos autos evidencia que a autarquia ré



não está adotando medidas mínimas que garantam a segurança do bem público que já vem, a
consecutivos anos, em estado de progressiva deterioração por omissão da própria ré.

A omissão da demandada agora vem ensejando, além dos riscos à incolumidade física de
terceiros que circulam no local - como já apontado nessa demanda - também problemas que
resvalam no Sistema de Segurança Pública, colocando em risco não apenas a integridade do
bem público (seguidamente submetido a subtrações) mas mobilizando o já escasso aparato
policial e o Sistema de Justiça, dada a ocorrência de três flagrantes num período de 72 horas.

Forçoso sinalizar que nada indica que tais situações cessarão sem a adoção de medidas efetivas
para a melhoria da segurança do local. É certo que as forças policiais não podem permanecer,
em caráter exclusivo e ininterrupto, realizando a vigilância da antiga sede do INSS. Há
evidências, por outro lado, de que a Polícia Militar e Polícia Federal vem atuando na área, a
partir de chamados via CIOSP, que identificam as movimentações através de câmaras de
monitoramento. Ocorre que tal situação não pode se prolongar indefinidamente, sob pena de:

a) progressiva deterioração do bem público (reiteradas subtrações

b) risco a eventuais transeuntes, decorrentes da frequência no local de usuários de drogas e
pessoas em flagrante delito;

c) mobilização do aparato policial em ocorrências repetidas decorrentes da omissão do INSS
em adotar medidas suficientes para garantir a preservação de seu patrimônio, concentrando
esforços policiais em tais medidas em detrimento de outros problemas também relevantes de
interesse da sociedade sergipana.

Isso porque, da detida análise dos autos de prisão em flagrante, não restam dúvidas de que a situação
 constatada revela o iminente risco de dilapidação do patrimônio público, além de implicar em

risco à própria segurança pública (prática dos crimes de furto e consumo de drogas, por
exemplo) por conta da ausência da colocação de obstáculos físicos que impeçam o acesso ao
local e da ausência de serviços de vigilância em tempo integral e em quantitativo suficiente para
guarnecer bem público de titularidade do INSS.

Tal quadro expõe a risco diversos bens jurídicos (o patrimônio público, a segurança pública, a
eficiência da Administração Pública (aqui representada pela alocação de esforços policiais em fatos
que decorrem da mesma origem), bem como o próprio resultado útil da presente ação civil pública já
que, além do CREA/SE ter atestado grau de risco crítico da estrutura elétrica do prédio bem como o
alto risco de incêndio no prédio decorrente das irregularidades identificadas, pessoas não autorizadas
estão adentrando no local, seja para recolher materiais, seja para o consumo de drogas.

Em situações como a presente, necessária a invocação, pelo Juízo, de seu poder geral de cautela, de
 Para tanto, previu oforma a impedir novos danos e para garantir o resultado útil do processo.

CPC em seu art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando, havendo elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano:

Art. 300.  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.

A probabilidade do direito refere-se à plausibilidade dos fundamentos de fato e de direito que
respaldam o pedido de tutela de urgência formulado. Ou seja, a fumaça do bom direito se refere aos
elementos que evidenciam a verossimilhança dos fatos narrados (forte probabilidade) e à subsunção
destes ao ordenamento jurídico. O perigo da demora, por sua vez, justifica-se pela impossibilidade de
aguardar o término da demanda para entregar a tutela jurisdicional (tutela antecipada/satisfativa) ou
mesmo pela necessidade de adoção de medidas que garantam o resultado útil da ação (tutela
cautelar), uma vez que a demora processual certamente acarretará dano irreversível ou de difícil
reparação à parte.



No caso dos autos, a fumaça do bom direito está exaustivamente demonstrada a partir dos autos de
prisão em flagrante recentemente lavrados pela PF/SE, dando conta da prisão de pessoas que foram
apanhadas retirando materiais dentro do prédio do INSS/SE, sem que se tenha notícia da presença de
vigilantes na área sob a administração da autarquia previdenciária.

O perigo da demora, por sua vez, exsurge do risco iminente de novas e sucessivas invasões ao prédio
do INSS/SE, conforme narrado acima, devendo a autarquia adotar as medidas necessárias para fins
de proteção ao patrimônio público, a exemplo da contratação de serviços de vigilância e a colocação
de obstáculos de acesso  , visando, assim, guarnecer o patrimônio público e evitar a invasão de

terceiros na área.

Ato contínuo, colacionou documentos relativos aos flagrantes narrados (id.
4058500.4371589/4058500.4371617).

A Defesa Civil apresentou relatório de vistoria (id. 4058500.4372703/4058500.4372714).

No referido relatório de inspeção visual, bem como no ofício do id. 4058500.4372703,
constam registros fotográficos do imóvel, por meio dos quais se depreende o estado de
deterioração do prédio.

No referido relatório, a Defesa Civil concluiu:

Com base na inspeção visual dos sistemas construtivos, os técnicos dessa coordenadoria entendem
que a edificação não apresenta risco de colapso estrutural e que as anormalidades descritas
enquadram a edificação em GRAU DE RISCO REGULAR (IMPACTO PARCIALMENTE
RECUPERÁVEL) - Podendo provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio
ambiente, perda excessiva do desempenho e funcionalidade causando aumento significativo de custo
de manutenção e recuperação, e comprometimento sensível de vida útil dos equipamentos.

Como fatores de risco relevantes e que justifica a permanência da INTERDIÇÃO da edificação, a
Defesa Civil pontua a possibilidade de desprendimento de materias de construção das fachadas e da
cobertura da edificação; ausência de dispositivos de combate a incêndio e elevada combustível.

Assim, além da necessidade de correção de todas as anormalidades descritas, os técnicos dessa
coordenadoria apontam e recomendam as seguintes medidas de segurança:

 . Instalação de tela de proteção em todas as fachadas;

 . Remoção de todo material combustível em caráter de emergência;

. Remoção dos materiais que estão sobre a cobertura e sem fixação;

. Descupinização;

. Revisão de todas as esquadrias;

. Revisão do sistema de impermeabilização da cobertura.

No que tange ao pedido de tutela de urgência, assim dispõe o Código de Processo Civil
Brasileiro - Lei nº 13.105/2015:

Art. 300. 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.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou



fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, o MPF requer que se determine ao INSS/SE, por meio da sua Gerência
Executiva, que "providencie serviço de vigilância patrimonial noturna, garantindo,
assim, que o imóvel esteja guarnecido em tempo integral e em quantitativo suficiente
(mínimo dois) para impedir a entrada de terceiros não autorizados" e "a colocação de
obstáculos físicos aptos a impedir o ingresso de terceiros não autorizados no imóvel,
promovendo a vedação das entradas (portas e janelas)."

De fato, há o iminente risco de dilapidação do patrimônio público, comprovado por meio das
sucessivas prisões em flagrante, na última e na corrente semana, de agentes que subtraíram
esquadrias de alumínio ("   daperfis de alumínio de janelas, sem vidros, com sinais de uso" )
antiga sede da autarquia.

Os documentos colacionados aos autos evidenciam que há vigilância no local, mas somente
no período diurno (f. 6 do id. 4058500.4180393). A própria sucessão de flagrantes demonstra
a ausência de vigilância no local no período noturno.

Cabe ressaltar que na decisão do id. 4058500.4119676, diante do Relatório de Vistoria
Técnica n. 002/2020, deferi parcialmente a tutela de urgência para determinar ao INSS que,
entre outras providências, comprove a realização de " b) revisão nas esquadrias, brises e
fachadas, a fim de garantir o fechamento da edificação e evitar o desprendimento de
seus elementos;"

Além disso, no relatório do id. 4058500.437271, foi recomendada, entre outras providências,
"a revisão de todas as esquadrias".

Assim, resta evidenciado que a ausência de vigilância no local vem causando a ocorrência de
delitos praticados contra o patrimônio público. Além disso, o prédio está interditado e a
entrada de pessoas no local poderá causar acidentes, com elas ou com terceiros, tendo em
vista que no relatório do id. 4058500.4372714 há a menção de "possibilidade de
desprendimento de materias de construção das fachadas e da cobertura da edificação; ausência
de dispositivos de combate a incêndio e elevada combustível."

Desse modo, diante do evidente risco à vida e à saúde das pessoas que transitam nos arredores
do prédio do INSS, ou mesmo dos moradores de rua que vêm subtraindo as esquadrias de
alumínio, incontestável a urgência das medidas requeridas pelo MPF.

Cabe ressaltar que a ausência de providências pela autarquia das medidas que visam a garantir
a integridade física de transeuntes poderá resvalar em responsabilidade civil, administrativa e,
inclusive, criminal, do ente e/ou dos responsáveis.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida pelo MPF para determinar ao INSS
que, no prazo de até 10 dias corridos:

a) p rovidencie serviço de vigilância patrimonial noturna que garanta que o imóvel esteja guarnecido



em tempo integral e em quantitativo suficiente para impedir a entrada de terceiros não autorizados;

 b) providencie a colocação de obstáculos físicos aptos a impedir o ingresso de terceiros não
autorizados no imóvel, com a vedação das entradas (portas e janelas).

Acompanhar e certificar o transcurso do prazo da decisão do id. 4058500.4069059 e
4058500.4119676, principalmente o do INSS.

Intimar o MPF desta decisão e dos documentos colacionados pela Defesa Civil (id.
4058500.4372703/ 4058500.4372714).

Após, designar perícia.

 

Telma Maria Santos Machado

Juíza Federal

 

 

 

 

20121705532890800000004390488

Processo: 0803416-45.2018.4.05.8500
Assinado eletronicamente por: 
Denise de Sousa Montalvão Monteiro - Diretor de Secretaria
Data e hora da assinatura: 17/12/2020 05:54:46
Identificador: 4058500.4379074
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam


