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EDITAL. DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

PROCESSO N" 56948-95.2013.4.(}1.3700 - C'LASSO: 7300
AÇAO : IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
\UTOR : FUNDO NACIONAL DE DEiSENVOLVIMENTO DA EDUCA(-AO - FND[
RE(US) : .TODO .COSE GONCALVf'.S DE SOUZA LIMO

DE(A) .JOAO COSE GONÇALVES DE SOUZA LIMA. (-PF n'
879.472.854-2o. com endereço ignorado.

FINALIDADE CITAR para. no prazo de 15 (quinze) dias. oferecer
contestação. p')r f)edição (Lei n. 8.429/92. art. 17 1i 9'). de
conformidade L om as decisões protêridas nos autos em epígralé.
a seguir transcritas: Decisão de fls. 150/155: "(...) cite-se o Réu
para o oferecimento de contestação (LIA 17 l$ 9). advertindo-o
de que eventual disposição de património \eriHcada após o
ajuizamento dít aç:ão poderá ser reconhecida como fraude à
execução por este Juízo. Finalmente. na hipótese de serem
submetidos à indisponibilidade bens considerados
impenhoráveis (C'P(- 649). o Réu. comprovando
documentalmeilte essa ocorrência. deverá requerer sua imediata
liberação: ultrt:passado o valor da presente constrição. o Réu.
fazendo singela referência a essa ocorrência. cuidara de requerer
os ajustes necessários. preser'' ando-se o princípio da
proporcionalidiide. Intimem-se. (a) COSE (-ARCOS DO VALE
MADEIRA, N,'NI. .juiz Federal da 5" Vara". DE(.IS.ÃO l)E PL.
189: "Não ten.io ';ido localizado para citação pessoal. mesmo
diante dos reiterados esforços deste Juízo. determino a citação
do Réu por edital (CI'(- 256 l$ 3'). Intimo-se o .\utor para. no
prazo de lO (Ltez) dias. adorar as medidas necessárias para a
publicação do edital. Intimação do Ministério Público Federal
dispensada. po: ausência de utilidade neste momento. (a) .COSE
CARLOS DO yALF. f\CADEIRA, MM. .juiz Federal cla 5"

Vara". CIUNIPRA-SE. na forma e sob as penas da lei

ADVERTENCIAS 1 ) No caso de ]c\ Cita. será nomeado curador especial ao réu:
2) O presente i:ditam será afixado em local de costume na sede
deste Juízo e publicado na forma da lei. considerando-se pertêita
a citação tão logo decorram os vinte dias acima anotados.
contados na t\)rma dos ans. 231. IV c,'c 257. 111 do CI'(- (Lei
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Fórum "Ministro (:arcos Alberto Madeira" -- Avenida Senador
Vitorino Freira. Edifício Sede. n' 300. Areinha. São Luís/NIA. 4'
Andar. ('EP: ó5.0.31-900. Pane: (098) 3214.5782= Horário dc
expediente: 09:00 às 18:00 horas. e-/na//:
05vara.maü till .j us.br

SEDE Do JUÍZO

Expedido nesta cidade de são Luas. aos ll/07/2018. Eu. /;gP.
dos Santos). l)tratara da Secretaria da 5' Vara. flz digitar e subscre\Ho.( Rosália Mana Soares

COSE CARA E MADEIRA/
a


