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DIÁRIO OFICIAL

MELVINA CHOUERI
natural

SEGUNDA-FEIRA, 28 JUN 1982

SHERBEL IBRAHIM KHALIL BOULEH

aQ Egito

,

de 1960
de George:te Yanni Choueri
reidente no Estado de São

nascida a...12. de PUt)4b.ZO,

filha,
,
de
Paulo

Nicolau...Chou.eri

(Processo 16

169/82.

MISSAKYAROUSSALIAN
.................... ......... .........._ ...........
natural da Sina
, nascido a 12 de janei
no de 1945
filh o de Kivork Aghia
yaroussalian e de Mari Georgi Batbatian
residente no Estado de São Paulo
..(Processo 16 125/82);
NEUZA HITOKO IUTAKA
natural clQ Jap .ão
KR de . ),933

nascida a 2.6
, filh_e de Soichi Mabe e

de...Haru - Mgbe

residente no Estado de São Paulo

.(Processo

16 -179/82 );

NOBUJI TANAKA .
natural do Japão ,
bro de 1957
• rilb.p. de Koichiro. 2anaka.
m....de_14AtMUe TanAka

residente no Estado de -São Paulo (Processoi$ 103/0__);
PASQUALE RECCHIA
natural. da Itãlia
nascidP a 24 de dQAPK9...
bro de 1954
, filh dó reliCe )eochia
e de Maria Giuseppa'Evangelista Recchia
Páni.9

natural. de . Jordânia

nascid.Q... a.. ... 4.wn
to de _1951
, filho., de ...Ibrahim
lii Bouleh e de Victoria. Gadallah Hcich
residente no Estado da Bahia (Processo 15 5751,82
TAKENORI KÁHAKANI.
natural dg Japão

nascid.2. a' ..... . .. ...... ..
filh9.. de Nobuki Kawa

de 1990

kami e de Takeyo Kawakami
residente no Estado de São' Paulo - (Processo...3.3

...

TAN HAUW LIAM
, nasoid.Q. a
bro de 19Ç O , filha.. de aan....Tik...Ho
e de Liem Gwat Tjing
residente no Estado de São Paulo (Prooesso...15. ................
TOSHIFUMI SUYAMA
natural d9 • AP...j 9
de 1920
•

, nascido, a ..2.11...dé....iunhO.:
,
de Ch 9 z 4?.1,1K9... ......
Suyama e de Mine suyama
residente rio Estado de São Paulo

(Processo 1§ 261/13.2....);

íÁHIM ABI-ACREL
- Ministro da Justiça

( Processo...16...205/8.2.j ;

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
PAULA LUISA DUARTE GONÇALVES
Portugal
'natural...,
' ro de 1961
filh.4. de Gas.tão .Alberto
ÇOAÇA1V0P.
.. Pe r M4 Duarte GOAÇAIYOP
residente no Estado ' de Minas Gerais (Processo 17 029/82 );.
,

PORTARIA N9 241, .DE 25 DE JUNHO DE 1982.

•

O PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, no uso
de suas atribuições legais; tenda em vista
o disposto nas Leis . n 9 s 1.341, de 1951 •e

6.672, . de 1979; considerando a necessidade

REGINA MNÁTSAKANIAN- '

natural

da

MOYA

China

, nascida a
de.. :G 417)4e1 Mnatsa
IçaniarLÀ de Anoush Átoiantz -Mantsakanian
residente no Estado de São Paulo
(Processo 5 9V 82
);
IODERT'' 5ARIUS
nátural . do Egito

hascido. a 11.4e...outu.......
brp ...
. filh..9. de Henri Sarkis e
de LuCie Karrnann
residente no Estado de 'São Paulo ...(Processo 35 263/81 );
ROGER AORIEN JON
naturai...dA.X.rança, nascia:, a 03 de junho
de.4915
,
.. ReggP
Jon,..e . de Maria Jylia'
'
Cantaingts Jen

residente no Estadc, de São -Paulo (Processo .. ),.9_9.0.3/.9 ..... );
MEED PERVAIZ
, nascido a
bxo de 1944
filh
,
o de Badar-Ud-Din e
de Noor Jehan Begua
residente -• no 'Estado de Alagoas
.(Processo 36 337/81 )
"SHACA ABDALLAir
natural_ da Jordãnia

R3 - 4e agQet9..
filh.a.. de Abed.A4del,Azi.z
Sul:tan_e de Habsen Abu Idhame Abdel Jawad
residente 119 Effit.AdO_Sle .Rip....0r.ansle do Su1...(Processo...15....511a2..,);
de 1938-

de disciplinar a distribuição de processos

na Procuradbria Geral da República; e atendendo a sugestões que, unanimemente, lhe fi
zeram os Subprocuradoreá - Gerais da Repúbli.

Ca, resolve:

1.
Nenhum processo Será enCaminhado aos Procuradores da. Repilbiica, a não ser mediante regular distribuição.
2.
A distribuição serã feita, por escrito,
Subprocuradores-Gerais , observado ' o seguinte critério:

pelos

a) ao Dr. FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO incumbir'
distribuição dos proceSsos penai da competên
cia das Turmas do Supremo Tribunal Federal-,
b) ao Dr. MAURO LEITE SOARES, a distribuição dos
demais processos da competência das Turmas do
Supremo Tribunal Federal;
c) ao Dr. GERALDO ANDRADE FONTELES, a distribuição dos processos da competência do Plenãrio
do Tribunal Federal de Recursos ;
d) ao Dr. HELIO PINHEIRO DA SILVA, a distribuição dós . processos penais, de números pares,
da competência do Tribunal Federal de Recursos;

e)- ao Dr. ANTAQ . , GOMES-VALIN TEIXEIRA, a distribui
ção dos prOcessos , penais , de nrünetos impares,
.da competância do Tribunal Federal de Recursos;
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f) ao Dr. PAULO ANDRÉ FERNANDO SOLLBERGER, a dis
tribuiçÃo dos processos da área de especial,iza
çae da primeira Seção do Tribunal Federal , de
Recursos, .eceto os penais;

Ministério .do Exército

ao Dr. JOSE ARNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, a
distribuição dos processos da área de especialização da Segunda Seção do Tribunal Federal
de Recursos,

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA MINISTERIAL N9 0568, DE 23 DE JUNI-10 DE 1982.

bs proce g sos atualmente existentes nos Gabinetes
3,
dos P-rõcuradores da República serão relacionados, nesta daç;a, en
caminharidoSe a relaçãO--ao Procurádor-0e-ral da República.

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO
() Ministro de Estado do Exército,
tendo em vista o que facultam os artigos 11 e 12 do Decreto-lei
n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o Decreto n9 83.937, *de
06 de setembro de 1979,-e de acordo com o que propõe o Estado

Os Subprocuradores-Gerais -da República, observadas
4,
a§ áreas de especialização em que atuam, oficiarão noa limites
das átribuiçãêá ' cón~as peWPortaria n 9 186, de 27 de Maiô
de 1 1982•salW ACsiiiaai expressa feita pelo Procurador-Geral
da República.

Maior do Exército,

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu5.
•
blicação, revogadas as disposiçOes em contrario.
-(0f. ol;!,--?5-182)

11:8291,

RE 8 OLV

INOCENCIO MARTIRES COELHO
. Delegar competência ao Comandante , do ' 1_9 drilpainentb
de Engenharia de Construção para, em nome 'do. MIkiSÉIo ijo EXÉRCITO, assinar Convênio. e 'Termos Aditivos com o GOVERNO DOESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, objetivando a execução da T Obras . roclovriA,
rias, aeroportuãrias, de açudagem e de perfuração de pinos na

Ministério da Marinha

quele Estado.

WALTER PIRES
1111~1~119~111111~0111~

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
PORTARIA N B 0013 DE 17 DE JUNHO DE 1982.

O i-JI.R -FQR.` DE PORTOS E COSTAS, no uso das

Ministério da Fazenda

atribuiçães

GABINETE po iyuNisTRo

.conferidas-palo Art. '317 § le do. Decreto n g 5798, de 11 de junho de
1940:, :-niterado pelo - Decreto nst 50 .114,. de' 26 de janeiro de 1961,

Processo •n9; 0168-007811/82-58

RE:501:E: •
Prorrogar por tres (3) meses, a contar de 08 de
de 1982, o prazo concedido, pela Capitania dos_ Portos do Estado

junho
do

Ceará:, atras dp Edital publicado em 08 de dezembro de 1981, no Jor
- nal "Tribuna do'Ceará", em Fortaleza, ao proprietário do N/M "AMAZõ
;
o
NUA", _de nacionalidade brasileira', ^ pera faZer flutuar ou removei
referido navio, que se encán-tra encalhado nas imediaçães do Porto de
Mucuripe, situado na jurisdição daquela Capitania.

Assunto: Operação de crãdito externo, era importãncia etiO ivalente a. até',
US$- 42,700,000.00 (quarenta e dois Milhães e setecentóS Ai dó-lares norte-americanos), de principal, a ser celebrada entre a
Repij blica Federativa do Brasil e o Banco Internacional dJ Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD, para aplicação no _Projeto
.
„ de
Desenvolvimento Rural Integrado do Estado do Maranhão, figUrando como Agente da Operação o Banco Central do Brasil.

Declarar .que se ao fim do prazo ora concedido não tiver
o proprietiário cumprido o " Edital supra-referido, será o N-Am liAmAZó.
NI"A"' 'consideádo aba.ndonadEr e- providenciada sua /emovio„, 'de conformi
dade com a legislaçãO em- vigor.
EMP.185/81

LUIZ FERNANDO DA SILVA SOUZA
Contra-Almirante

TOPICA E JURISPRUDÊNCIA
theodor Viehweg
Tradução e prefácio do Professor
Tercio Sampaio Ferraz Jr.
. DIVULGAÇÃO -N? 1.367
- Cr$ 350,00

Desapcho:

APROVO o parecer da Procuradoria-Geral -do Fazenda Naciendí.
Com fundamento no Decreto-lei n9 1.-312, de 15 de fevereiro„ de
i974, com as alteraçEes posteriores., autorizo a. dontratação., Fi
ca. o Banto Central. do Brasil autorizado a ,representar -o- TesouroNacional ém todos os atos relacionados -com o desembolso dos re, cursos do empr-estimo, para- aplicação -no projeto, e çom a afilorti
zação e .o pagamento dos juros e -demais encargos- contratuais:

•

Encaminhe-se à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para as,
providencias complementares.
PUBLIQUE-SE.
Brasilia, 25 de junho de 1982.
ERNANE GALVEAS:

