
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE I' GRAU

SECAO .JUDICIAliIA DO Maxi/\NlIAO
5* VAliA

:=". ::E:* "..$; ;1é:::i ; * ;; f;;'- :;l :i ::i

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
PjtAZO DE IO (DEZ) DIAS

": -:'- ..4i.,-d{..4vj X=:' ' .;

PROCESSO N' 93.0000483-2 - CLASSE: 5110
AÇAO: DESAPROPRIAÇAO
EXPTE: UNIÃO FEDERAL
EXPDOS: ESPÓLIO DE .z\NA GUIMARAES MAROUES E OUTROS

FINALID.'\DE Dar conhecimento a Terceiros de que, neste Juízo, tramita a Ação de Desapropriação por
Utilidade Pública (Processo n' 93.0000483-2), em epígrafe, referente aos imóveis
denominados "FAZENDA FLORIDA", "FAZENDA CARANGUEIJO",
"FAZENDA BOA VISTA ou PEROBA", "FAZENDA MAC.AJUBAL ou PORTO
DA CINZA", "FAZENDA CARATATIUA", "FAZENDA TUCUPAl",
"FAZENDA PAVÃO", "FAZENDA iTAPlliARA" e "FAZENDA GERIJO
VELHO e GERA)O NOVO", situados no município de Alcântara, neste Estado, em

área déélarada; fdé ütilidaaé:::públiêãi :: felldó:: álguãi::iEkbrêipriãiíd;õs:," prdptiétá dÓs o u

detentores de benfeitorias no imóvel expropriando, requerido o levantamento total do
depósito inicial, i)btêndo deferiüênto iioÉ ternos dã Decisão proferida às fls.
5072/5073, a seguir parcialmente transcrita: ."..a) Acolho a habilitação de TAMIRIS
RAQUnl souzA PEREIRA(menor, representada pela mãe, Sheila Raquel Sousa

PoJva) e WESLEY ISNAR DA SILVA PEREIRA, na condição de netos, assim como
.'\NA MARIA CUNHA PEREIRA,]iAIMUNDO ISRAEL PERElliA, JORNA
PEREIRA CORDEIRO, TEREZINHA DOS REIS CUNHA PEREIRA e DOMINGOS
DOS SANTOS CUNlllA PEREIRA, na condição de filhos, como sucessores do casal

Margarido Pereira e Raimunda de Jesus Cunha Pereira, deixando consignado que este

ato restringe-se ao objeto da presente lide e que eventuais questões serão resolvidas no

Juízo Especializado; b) homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, o acordo para levantamento das indenizações cabíveis aos

Expropriados(as): Margarido Pereira e Raimunda de Jesus Cunha Pereira, em meação,
bem como relativa a Raimunda de Jesus Cunha Peneira, os 100% dos saldos

deposÍEados nas contas 0027.013.610288-2 e 0027.013.610294-7, correspondendo à

totalidade das indenizações, em favor dos sucessores ora habilitados, sendo 1/6 para
cada filho e 1/12 para cada neto; ELEUTERIO DOS SANTOS GONÇLAVES
FERREIRO, ] 00% do valor depositado na conta 0027.013.02341 4-0, correspondendo

à: totalidâdê' dõ ; düiühãó:; ã: 'qüê';fai: jus :êiiüõ : süêéi:iüf db: càsàl Sàty;ó Fetréira : c
Raimunda Gonçalves; ELEUTERIO DOS SANTOS GONÇLAVES FERREIRO E
NEUZA C.ANT/\NHEDE GARCIÁ,~5óqo para cada uú do saldo existente na conta
0027.013.610264-5, declarando extinto o processo em relação a esses expropriados,
mediante comprovação do respectivo pagamento; c) expeça-se Edital para

conhecimento de terceiros, excepcionalmente com prazo de lO(dez) dias, para os(as)
Expropriandos(as) que tiveram suas propostas de acordo homologadas, consoante esta
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Decisão, devendo o mesmo ser publicado tão somente no DJF (inteligência do CPC
257, Parágrafo único)- São Luís, 12.01.2018. (a) JOSÉ CARLOS DO VALE
MADEIRA, Juiz Federal.". CUMPriA-SE, na forma e sob as penas da lei.

,ADVERTÊNCIA: 1) Ficam os Terceiros cientes de que, no prazo deste Edital, poderão opor as
impugnações que julgarem de seu interesse.

2) O presente Edital, além de publicado na forma da lei, será afixado no local de
costume desta Seção Judiciária, solicitando-se, ainda, a colaboração dos respectivos
representantes para sua afixação na Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, Fórum
da Justiça Comum Estadual, Sindicatos e Escolas, localizados na sede e distritos clo

Município de Alcântara/MA.

SEDE DO JUÍZO:
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Fórum "Ministro Carlos Alberto Madeira" -- Av. Senador Vitorino Freira, s/n.
'AHeitihà,' Sãõ'l.lüislrlÜAI ;i':Àh:da}.: Cj:P: 65.Õ3 1-90Ó. Pane: (098) 32] 4.5783; Horário
de expediente: 09:00 às 18:00 horas. e-maf/: $x3E3(!ã!!!&.!!:!lL:ius br
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Expedido nesta cidade de São Luís, em 12/01/2018. Eu\ \
de Miranda, Diretora da Secretaria da 5' Vara), conferi. \.
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l(Claudía Calma Santos

rosé MADElliA
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