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Secretaria Municipal de Educação
unicefíè

JUNTADA DE DOCUMENTOS

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 0401013/2021, os documentos da Sra.
Eliane dos Santos Ferreira portadora do RG n® 541.609.96-3 (SSP/MA) e CPF n® 772.754.893-69,
com vistas a deflagração de Dispensa de Licitação para locação de imóvel para o funcionamento
da Secretaria Municipal de Educação de São João dos Patos/MA.

São João dos Patos/MA, em 06 de janeiro de 2021.

Maríanna Lyra da Bocha Santos
Secretária Municipàl de Educação

Portaria n° 002/2021

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Rua Almirante Tanadaré, São Raimundo - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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Estado do Maranhão
Poder Judiciário

Comarca de São João dos Patos

PROCESSO N®. 622004.

DESPACHO,

Vistos etc.,

Trala-se de pedido de homologação de separação Judiciai consensual,
formulado por ELiANE FERREIRA DE CARVALHO e ROBERTO CARLOS DE
CARVALHO, ambos qualificados na inicial. '

Esvuimando-se os autos, observa-se que o processo fora sentenciado em

audiência (fls. 31), com ahomologação do pedido iniciai, declsum que transitou em Julgado
em 22 de novembro de 2004.

Aportou nos autos, pedido da parte ELIANE DOS SANTOS FERREIRA,
requestando a relíflcação da sentença,'para correção de Inexatidões materiais, a fim de
Incluir a qualificação completa da parte, bem como, da descrição minuciosa dos Imóveis
partilhados, sob opállo do art. 656\ do CPC.

Vieram-me conclusos, os autos.

DECIDO.

Cómpulsando-se os autos, corrclul-se que opedido não pode ser conhecido.
Isto porque, Já foi prestada a tutela jurisdlcional requerida pelas partes, sendo proferida
sentença que decretou a separação e homologou o acordo formulado, a -qual transitou em
Julgado, como dito anteriormente.

Assim, com a sentença, oJuiz cumpra e acaba o oficio Jurisdiolonal, e, uma

vez publicada, nos termos do art. 494, do CPC, só poderá alterá-la: I) para corrlgir-ihe, de
oficio cu a requerimento da parte, Inexatidões materiais ou erros de cálcuio; ou ií) por meio
de embargosde declaração.

Importante lembrar que, atutela jurisdlcional, aser prestada no curso da lide.

1Art. 656 Apartilha, mesmo depois de tranellada em julgado asentença, pode ser emendada nos mesmos autos do
Inventédo, convíndo todas as partes, quando tenha harfdo erro de falo na desaíçlo dos bens, podendo oJuiz, de
oficio ou a requerimento da parte, aqualquer tempo, corrigir-lhe asInexatidões materiais.
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Estado do Maranbão
Poder Judiciário

Comarca de São João dos Patos

é limitada pelo pedido (principio da demanda} e, nesse sentido, a tutela vlndlcada pelas

partes foi prestada, por sentença transitada em Julgado,

A homologação suscitada decorreu de pedido das partes, que não fizeram

Juntar, à época, as informações que hoje pretendem retificar, e não sofreu nenhuma

intervenção do Juízo, que acolheu a pretensão nos exatos termos propostos.

Por este viês, verífica-se que não há inexatidão material a ser retificada,

pois, o Juízo apenas se iimitou.a afedr eventual ilegalidade no pedido, ratificando o acordo

proposto pelas partes, não se confundindo, portante, com a círcunsfêncla prevista no art

656,doCPC.

Assim, não conheço do {pedido, porquanto, pelos motivos expostos, qualquer

-pretensão relativa ao direito material alegado pelo(a} requerente deve ser deduzida em ação

.própria,
Intlme-seifipsaíj^wt-

Autorizo o(a} Secretárid(a) Judicial a assinar "de ordem"as comunicações.

São JoãodosPatos (MA], 26de setembro de2017

RANIEX^RBDSAWNK,.^
Juizde Direito da Comarca da S3o^l35dos Patos
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ADVOCACIA it
CONSULTORIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITU DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Processo n® 62/2004
Ação deSeparaçãoJudicialConsensual
AutorRiberto Carlosde Carvalhoe Ellane Ferreira Carvalho

ELÍANE DOS SANTOS FERREIRA, ]á devidamente

qualificada nos autos da Ação de Separação Judicial Consensual,
vem perante Vossa Excelência, por seu advogado que esta

subscreve, também já devidamente qualificado, com escritório à
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 32, Sala 02, Centro, nesta

cidade de São João dos Patos/MA, CEP 65665-000, onde recebe
intimaçÕBS e avisos [e-mail: jIadvocaciaeconsultoria@gmaiLcom),
expor e requerer o seguinte:

Nâ partilha consensual, ficou constatado por evidente

lapso dó patrono, a falta de qualificação completa dos

divorciandos.

Também, se verifica falha na descrição, dos imóveis,

caracterização indispensável segundo norma insculpida no inciso

II do § 1® do artigo 176 da lei 6.015/73.
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Assim, para correção das InexatidSes materiais e

complementacão de dados faltantesjp_o_formal de partilha, requer-

se o seu aditamento nos termos do art. 656, do CPC, por analogia;

c/c o art. 225| da Lei 6.015/73, para constar do formal:

1] Demais dados qualificadores da requerente, à época.

constantes dos documentos anexos;

i] Ellane dos Santos Ferreira, brasileira, casada, do lar, portadora da
Cl.RG ns 000054160996-3 SSP/MA. inscrita no CPF/MF sob o_JiQ
772.754.B93--6B. residente e domiciliada na Rua Almirante

Tamandaré, 250, nesta cidade.

2] Descrição completa dos imóveis destinados à autora, na

mesma ordem constante da inicial, fls. 03, dos autos,

respeitando o contido no § 2^ de art. 225, da lei 6.015/73,

como segue;

a] Um salão onde funciona um ponto comercia], localizado na Av.
Presidente Mêdid, nesta cidade de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, medindo 6,05 [seis metros e cinco centímetros] de
frente, com igual largura de fimdos, por 13m (treze metros] de
extensão. Coberto de telhas, com paredes de alvenarias, piso de
cerâmica, com mnportão defrente, havido por construção própria,
i.íTTiitps e confrontações: Limitando-se ao norte com José, ao sul

com Av. Presidente Médici,ao leste com José Raimundo da Silva e
oeste comJoana. Avaliado, em dias dehoje,em R$1G0.000,00 (cem
mil reais), laudo anexo; devidamente registrado sob a matrícula
4.222, Livro 2, íL 01, da Serventia Extrajudicial desta Comarca.

b] Uma casa residencial localizada na Rua Almirante Tamandaré,
nesta cidade de SãoJoão dos Patos, Estado do Maranhão,medindo
lOm (dezmetros] de frente, com 21,70 (wnte e um metros e setenta
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ADVOCACIA &
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centânetros] de extensão. Coberta de telhas, paredes de alvenaria,
piso de cerâmica, com um portão e uma porta de frente, contendo
duas salas, quatro quartos, três banheiros, uma garagem, u,ma

cozinha e uma depende cia de empregada. Encravada no terreno
medindo 11,70 (onze metros e setenta centímetros) de frente, com
igual largura de íundos, por 44mlOcm (quarenta e quatro metros e
dez centímetros) de extensão. Limites e confrontações; Limitando-
se ao norte com João Claudino, ao sul com Francisco das Chagas, ao
leste com Rua Almirante Tamandaré e ao oeste com Antônio

Pereira de Oliveira. Avaliada, em dias de hoje, em R$190,000-,00
(cento e noventa mil reais), laudo anexo; devidamente registrado
sob a matrícula 4.223, Livro 2, fl. 01, da Serventia Extrajudicial

desta Comarca.

c) Um terreno localizado na Rua Noca Santos... situação já
regularizada e alienada a terceiro, conforme comprova inteiro teor

damatrícula5.588,do livro 2,íl. 01,da ServentiaExtrajudicialdesta
Comarca

d) Um terreno localizado na travessa Rui Barbosa., situação já
regularizada, com a transferência averbada a Autora, conforme

comprova inteira teor da matrícula 4.144, do livro 2, fL 01, da
Serventia Extrajudicial desta Comarca.

Termos em que,
P, deferimento.

dos Patos (MA), 22 de setembro de 2017.

da Silva
fado OAB/MA ns 13,942
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TTifmti Sra. Dia. Juíza deDireito da Comarca de SSo JoSo dos Fatos^MA.
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ROBERTO CARLOS DE CARVALHO e EUANE EERREIRA CARVALHO,
brasilwos, casados, residentes aa Jtua Almiiante Tamaudaré 250, nestacídad^ vêm
através de sua advoitada Que está subscreve,peianteVossaexcelência, coxafundamento na
Lei n** 6.515/77, c/c o ait 1571,m e seguintes do Código Ctvilfiiasileiioe arts. 1.120 e
seguintes do CPC, xespeitosamente, à pxesenca de' Vossa Bxçelência roQuerer a

Uoxnolosâclo de sua SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL .expondo, .taraa final..
requerer o quese segue:

DO casamento dos requerentes foi realizado aos 15dias demarço de1990, noCartório de
Re^tro Gvil dasPessoasNaturais daComarcadeSSo JoSo dosPatos, deste^tado, sobo
n®1.442, fls. 10 do livro B-07, sob o regime, da comünhSo parcial do bens, oon&nne
certidão de casamento inclusa;

ZI)0 casal possui dois filhos RobetvanPexieixa deCarvalho, nasmdo em 10desetembro de*
1990cRonamFerreiraCarvalho, nascido emSO de novembro de1994;

9 ^

RDO separando pagará, a titulo de pensSo alimentícia, ovalor de RS 300,00 (trezentos
reais) tnonsais, cujo pagamento será realizado no día 15 de cada mês. Fica, ainda, omesmo
obngado afornecer uma cesta báMca qmnzenalmente, além das despesas com educação e
xnédico-hospitalares e tratamento odontoló^co;

IV)Que o genitor dos menores terá. direito à visita etê-los emsuacompanhia uma vezpor
semana;

<9-
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V)0 ca^sl possui os.sesuÍDte3 bens:

^Um salão comennal localizado na Avenida PresidenteMédici n?2947, medindo S,84de
fente, com igoal largurano iiindo,.por 12,65 de extenso; ^ •

'

Is â
8

b}Um imóvel lesidenoialmüiado naRua AlmiranteTamandaré n°250;

c)Umterreno localizado naRuaNoca Sarstos, medindo S,00m defient^ comign&l largura
deômdos. por40.00in deextensão; .*. • * '

d)Usit^reno locâlízodo na I^avessa daRuaRui Barbosa,' medindo 8,00m defteote com
iguallaxgara'de fimdos, com15,Ò0m deextensão;

e)XTm terreno localizado naAv« Presidenta Médid, medindo 5,00m defiente^ com igual
largurade filados, por30,00ffl de extensão;

^f)üm.çasaresidencial, localizada na Av. PresidenteMiédici:n^53.

Osrequerentes ftAnr-nrftam que opatrimônio seja'divrdidodasegointe fbima!
A separanda ficará comos imóveis referidos nas letras "a","b'\ "o"• "d^ e comtodps os
móveis e utensílios domésticos cpie guomecem a lesidénda, enquanto que o separando
ficará com os bens mencionados nasietras "e? e^.
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^sim sendo, lequenem a Vossa Excelência se diítne a ouvi-los na fbnna da lei,
detenninando sejam ledicãdas suas declaiaçSes a tenno e, após a oitíva do Douto
Sepresentanle do Mnistório Público, se digne homologar o acordo ora firpigdn,
decietando-se o ténnino dasociedade confugaL

•Requerem, ainda, que apôs o tzânsito em fulgado da sentença homologatória, seía
expedido mandado deavetbaçao paxa o Carióiio deRegistro Civil competente.

Dúà presente ovalordeRSI,200.00 (inn müe duzentos le^).

Nestes Tetmos,

FedemDe&nmento.

São João dos Patos 15 de iulho de 2004.

oferto Cados Carvalho

Eliaoe"Ferrara Carvalho

tSíiüR <5íí
AdvAgaif::
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ESTADO DO MARANHÃO
PODEB.JUDlGrÁHO

. . CQMARCADE^AO JOAO DOS PATOS .

TEtavto rmAvmÈNCSA bèbàtmcacAo

Aos quatro (04) dias--do mSs-de novembro de 2004, às 11:00 horas, nesta
Comarca de SSo Toão dos Patos, Estado do Maranhão, no Prédio do Pórum, onde presente se
encontrava a MM Juiza de dirdto desta^Comarca,-Dxa; Stela Pereira Muoi^ o Representante do
Ministério Público respondendo Df. FrandscoFernando de MoraisMeneses FiÜio, compareceram os
referentes ROBPStTO CARLOS CARVALHO e KLIANE FERREIRA CARVAX^O,
devidamente qualificados nos temms da inicial acompanhados da advo^da Dra. Vânia l^as Silva
Sá, nos antos de Separação Judicial Consensual, processo n'* 62/2004. Pela MM. Juíza fi)l dito
(pie faz a propostade ratificação entreas-partes. Ouvidosos separados,nin de cada vez e depois
em conjnnto, ambosse nsanifestaram pcSa separação, tendoem^dsta cpie estãoseparados de&to,
nadaTnaíQ tendo o que acrescentar e quenão desgammais viver sob o mesmo teto. Em sqgmda, a
MM. Juíza deu ap^vra ao Representante do Miiustério Público: 'MM. Juíza, estando devidamente
03 fiitos na exordial e com base nes& audiência o Mutistéiio Publkm se manifesta fevorável a
homologação dapresente separação". Emseguida, deddiu aMM. Juíza: "V^XOS EXO;. Roberto
Carlos Carvalho e Bliane Ferreira Carvalho, ambos já qualificados, requererarp emJuíâ) a presente
separação jtaia os fins de homologação a fim de ^ssolver os laços do matrimônio fbturamente.
Alegam que não desejam conviver sob o m^mo teto e que do casamento tiveram 02 filhos,
pinHs menores e cxinstibiíram bens, ficando a partilha destes assim como a guarda defilhos e pensão
de alimentos já fixados na inicnal, e manifestaram apenas o d^ejo deálierar a cláusula quanto ao
pagamento dapensão alimentícia, ficando o requerente com o dever de pagar a título depensão a
quantia de(02) dois salários mhnmos e a quantia de RS -1.20,00 (cento evinte reais) em despesa
com supermercado, além das demais despesas com médico-ho^itálar, educado e.tratamento
odontoló^co, e que ábremmão do prazo deTccurso. Pedem aratificação. Juntaram documentos de
fls. OS a 27, ouvido o Representante do Ministério Público se manifestou fevorável pela
homologação da separado consensual. É RELATÓRIO. DECIDO. Tendo ouvido as partes que se
manifestmam emfevor do dcvôrcic^ verifico que de acordo com suas manifestações e documentos
acostados a são estes elementos suficiràtes para conceder-lhes a separação, homologando-se
oacordo de vontádes^Isto posto aos termos do art. 34 epaiágrafes da Lw do Divórmo (Lei n.®
6.515/77), c/c art. 1.571 do 00 e 1.120 a 1.124 do CPC HOMOLOGO a separa^ consen^
requerida por Roberto Carioa Carvalhp e Eüane Ferreira Carvalho a fim que surta seus legais e
jurídicos efeitos. Publicada esta em audiência e dela intimadas as partes. Re^tre-se. Custas finais de
leT'. Nada mais mandou aMM Jo^ que encerrasso o presente termo que Udo oachado conforme
vflT rffividamflnteaa5Ípfldo.jEn escrivão Subscrein.

Muni».
JüIZADEDIRErl^^

/ Juízoda Ofiolro
C '

PROMOTORDH JUSTIÇA:

REQUERENTE^
r

ADVQGADANOMEADA:

Si



REGISTRO GERAL-irVRO2
h^tiículan^

4223
Date: 22/12/2004

REGISTRO DE IMÓVEIS DE
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA X. vw ?

Frbpríetãrio: ROBERTO CARLOS CARVALHO, biasileiio, casado, despachante, lesideníe- e*
dnmiftíHfldft T>fl J^jia Almiranta Tamandaié, nesta cidade. //Transiniteiiies MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO DOS PATOS, estado do'Maraiihao, com CGC lí, digo: Filomeoo Barbosa de Carvalho e sua
TnnihpT Maria Liuza da Costa Coalho, bra8ilé!ios;.'casados, ele fimciOBário público federal, portador

do CPFD? 040.283.173-04 e 0. Id 11° 108.741-SSP/PI, ela do lar, portádora da Cédulade Identidade n°
1.001.025-SSP-MA, residentese domiciliadosnestá cidade'de São JoSodos Patos •< Maranhão. Tttiilo
de Domínio: Compra e venda, con&ime EscrituiaPública, lavrada nasnotas do cartóno do 1^òficfo
no liviD n? 14 às fis. 195 em data de 08 de janeiro de 1999.Adquirida por comprafeita aos senhores
Sabino Mendes Vieira e sua mulher RmíHnnfl Pereira Mendes. Registro Anterior: Tendo seu registro
^anterior sob n® de matrícula3,650às fls. 50 do livro 2-N ÇRegistio Geral), em datade 08 de janeiro de
1999, noCRI desta comarca. Valor: R$ 1,000,000 (um iml'rèàis), São Mo dos Patos, 22dedezembro
de 2004.

Característicos; Uma casa residencial localizada na Rua Almirante Tamandaré, nesta ddaâe de São
João dos Patos, Estado do Maranhão, medindo lOm (dez metros) de fiente, com 21,7Qm (vinte e um
metros e setenta centímetros) de extensão. Coberta de telhas, paredes de alvenaria, piso decerâmica,
com um portão e porta de ôente, contendo duas salas, quatro quartos, três banheiros, uma
garagem, uma cndnhae umadependência de empregada. Encmvada noteneno medindo 11,70 (onze
meâ:os e setenta centímetros) de firente, com igual largura nos "fimdos, por 44ml0cmr (quárenta e*^
quatro metros e dez centümetros) de extqnsão^^Lizoites e Confiroznações: Linútando-se ao norte com*
JoSo Claudino, ao sul com Francisco das les^;Com Rua AlmiranteTamandaré e ao oeste
comAntordo PereiradeOliveira, (aa) Aldzído TupmânibáMBcêdo Costa,Kotáno eRe^strador.

OBS: OS REGISTROS ACIMA FORAM FEITOS PELOS OHCÍÀIS ANTECESSORA.

Av-1-4223 -TRANSPORTE - Emvirtude da substituição dosistema delivro pelo sistema deficha,
conforme fnr.nttq a lei 6.015/73, bemcomo, artigo 538 do Código denormas da CQJ-MA, procede-se
a esta anotação) de oficio, para&zer constar^que apresebte matricula fi)i tian^ortada do Hvro 2*Q, fls.
23, destaserveàtiaeiii30/06/20I5.Doufé. Õofícial: SabrJraWsfap» Subofítüta

SERVENTIA BCIBAlUOIOAlOACOMARCAOEsaOJOAo DOS PATOS-fyJA
RigfmiierenbtajiuClmalAlenatf&AtaBírfian
PA>UU:<MBAKO£lRA,(/N-a({ntO-SJlOJOUOOSPATOS*AU-CZP6556MOO
Tíletati(99] >S51>29St»£«Tu[tieentats6a(tarlM]p.Eec&br

CERTIFICO, que a(veicnte cdplfi, ajrtraírfa not formw da Artiío 19 Slfl da
Icí 6.015/73 éreprodufffo flei do orifllnsl aque se rafem. Cortiflco quo o
ImdVBl obleto desta matricula foi adquirido por Aforartjwitü Perpetuo,
estando pendente oResgate/Ramlçao. oREfERlDOiArem^E. DOU fé.
SlIoJflaodospatoi,3DdeMaiçodcMlT.Ü ollclali

Emo!:R$31,fiOFERâR$
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ESTADO DO MARANHAO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA JUDICIAL

Rua Marechal Hermes da Fonseca, s/n, SSo Raimundo
FONE: 99 3551 2770

CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ

CERtIPXCO, em virtude do que me faculta a lel e a
requerimento verbal da parte interessada que, analisando os
feitos em tramitação nesta Vara Judiciai, verifiquei a
existência dos autos processuais po 16-81.2018,8,10,0126,
Ação Declaratória Retiflcadora de Formal de Partilha dos
seguintes Imóveis: salão onde funciona um ponto comercia),
iocalizadc na Av. Presidente Médic! e urtia casa residencial
localizada na Rua Almirante Tamandaré, São João dos Patos,
distribuído na data de 12.01.2018, tendo como parte autora
Eilane dos Santos Ferreira, ao analisá-Jo, constatei que o
processo fora concluso na data de 18.01.2018 (fis. 18-v).
Atualmente os autos encontra-se em fase de conclusão para
primeiro despacho. O referido é verdade e dou fé. O referido é
verdade e dou fé.

5^

Wm

São João doâ Patos, 01 de fevereiro de 2018.

GUILHERME HÊN
Se :retarl

MADEIRA SAMPAIO

Judiciai

ParBm.;(tr.r^j;elh1dB8 custos júdielals para o FCRJ, conforme õõjelõ Bancário n«18.057710^00.176. lE 6-0
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