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EDITAL DE iXTiMAGAO
PRAZO: 30 DIAS

PROCESSO N ' 2007.37.00.005009-7 - CLASSE: 7200
A(, AO : POPULAR
REQTE : RAIMUNDO NONATO SANTOS
KEQDO : INSTITUTO NACIONAL DE COLONiZACAO E REFORMA AGRARIA

E OUTROS

FINALIDADE FAZ SABER que. por este Juizo e Secretaria. processam-se os
autos da Agiio Popular supracitada cujo objeto 6 dano ao erfrio
improbidade administrati'u'a -- atos administrativos. na qual
forum proferidos sentenga e despacho registrando o que segue
transcritos: I ' SEXTENCA: "... ANTE O EXPOSTO. rage//a

os pedidos fornlulados na petigao initial (CPC 487 1). Custas
processuais e honoririos advocaticios indevidos. Sentenga
sujeita ao duplo grau de jurisdigao (LAP 19 c'c/pz//. primeira
parte). Publique-se. Reglstre-se. Intimem-se. (a) JOSE CARLOS
DO VALE MADEIRA, MM. Juiz Federal da 5' Vars". 2'
DESPACHO: " I Obser'vando a certidio de fls. 1 1 39. nora-se
que o Autos nfio foi intinlado para regularizar a sua
representagao processual. Conforms declarou o oficial. o
intimando nio toi localizado por que "mudou de enderego hf
mats de 4 (quatro) anos". 2 Ao longo desses dots anos que o
Juizo deprecado demorou para cumprir a missio. apesar das
sucessivas cobrangas da secretaria. sobre'u'eio a sentenga de tls.
1132/1133. uma vez que. independence desse f ato. o processo .ia
encontrava-se plenamente instruido. n5o tendo o mesmo
qualquer relevfncia para o julgamento realizado. 3 No mesmo
plano. considerando tratar-se de faso analogo ao abandono da
causa polo Autos Popular. vez que o mesmo mudou de enderego
sem comunicar ao Jufzo. a situagao reclama a incid6ncia. por
analogia. da regra inscrita no art. 9' da Lei 4.717/65. 4
Publique-se. pols. o Edital pre'c'isto no art. 7' ll da retbrida Lei.
dando ciCncia da sentenga. puja publicagao se dart nos termos
do CPC 257 1T. 5 Sem prejuizo da medida arima. Guide a
secretaria da intimagao dos R6us e do MPF acerca da sentenga.
(a) .LOSE CARLOS DO VALE MADEIRA, f\4M. luiz Federal
da 5" Vara". CI.iMPRA-SE. na f'orma e sob as penas da lei.

ADVERTENCIAS O presence Edital sera afixado em local de costume na side deste
.luizo e publicado na forma da lei. considerando-se perkita a
intimagao tio logo decorum os trinta dias arima anotados.
contados na forma dos arts. 231. IV c/c 257. 111 do CPC (Lei
1 3 .1 05/201 6).
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Forum "Ministro Carlos Alberto Madeira" : Avenida Senador
Vitorino Freire. Edificio Sede. n ' 300. Areinha. Sio Luis/MA. 4'
Andar. CEP: 65.031-900. Fone: (098) 3214.5782: Horfrio de
expediente: 09:00 ds 18:00 horas. e-ma//:
05vara.ma@trfl .j us.for

SEDE DO JUIZO

Expedido nesta cidade de Sio Luis. aos 13/06/2018. Eu. ('..;-
(Claudia Cdma Santos de Miranda). Diretora da Secretaria da 5' Vera. tlz digitar e
subscre -.o .

Juiz Federal
JOSE CARLOS I E MADEIRA


