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ATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Ao terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta
minutos, na Sala de Audiências de Políticas Públicas do CEJUC da Seção Judiciária do
Piauí, situada no Edifício sede, na Avenida Miguel Rosa, n° 73 15 - Bairro: Redenção
Teresina-Pi - CEP: 64018-55Q/ fone: (86) 2107-2800 / 2801, presente a MM. Juíza
Federal Coordenadora do Centro de Conciliação em Políticas
Públicas - Justiça Federal/PI. Dra. MARINA ROCHA CAVALCANTI BARROS
MENDES, com atuação dos conciliadores Néllio Vinícius Martins de Araújo e Fabiana
Gayoso Freitas Souza Brito.
Foi procedida à abertura da audiência.

Presentes: o Procurador da República, I)r. Marco Túlio Lustosa Caminha; o Procurador
Federal, Dr. Flávio Macedo Ferreira; os representantes do DNOCS. Sr. Wilson Couras
da Silva e a Sra. Maria de Fátima da Silva; o advogado dos autores, Dr. Wesley Barbosa
Soares de Albuquerque, os autores; Sr. José Edimar do Vali Oliveira, Sr. Bartolomeu
Portela Ramos, Sr. Celso do Oliveira, Sr. Pedro Carneiro Lima e a Sra. Maria Bezerra
do Vale Oliveira, esta, acompanhada da sua filha, a Sra. Maria José do Vale Oliveira
Amorim.
Iniciados os debates, o DNOCS informou que. dos 177 ocupantes da área, já foi feito
acordo com 129 deles. Remanescem sem acordo 48 ocupantes, alguns deles autores das
ações judiciais em questão, que somam um total de 125 requerentes de início.
Segundo o DNOCS, há quatro grupos com dificuldades para firmar o acordo: os
ocupantes que não dispõem de recursos, mas já preenchem os requisitos (7); os
ocupantes que tem contrato de compra e venda experimental (14). cujo direito ao acordo
já foi reconhecido pelo DNOCS, que ainda está discutindo o valor a ser quitado; os
ocupantes que nunca firmaram contrato de compra e venda (20), em relação aos quais, o
DNOCS ainda vai deliberar se há direito ao acordo e qual o valor; ocupantes falecidos
(7), sem inventário aberto.
Foi constado que o DNOCS ainda não se posicionou, portanto, a respeito do valor a ser
pago pelos ocupantes com contrato experimental e a respeito do direito ao acordo dos
ocupantes sem contrato.
Também há ocupantes falecidos, cujas famílias não providenciaram o inventário.
Ao final, a MM. Juíza proferiu o seguinte DESPACHO: "Designo audiência de
tronciliacã» para u dia 28 de novembro de 2019, às 10:30. a fim de que o DNOCS
informe a este Juízo as deliberações adotadus em relação ao valor a ser pago pelos
ocupantes com contrato experimental e em relação ao direito ao acordo dos ocupantes
sem contrato. Deverá, na mesma data, apresentar lista atuali/ada dos ocupantes que
ainda estão sem acordo.
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Na mesma audiência, os autores deverão informar se já foram abertos os respectivos
inventários dos ocupantes falecidos, com a nomeação do invenlarianle, para fins de
firmar acordo junto ao DNOCS. Deverá também apresentar planilha com informação a
respeito do desfecho de cada um dos autores e das pendências eventualmente ainda
existentes. Providencie a Secretaria a juntada da petição apresentada pelo autor em cada
um dos processos. Fica aberto o prazo para os autores providenciarem a habilitação dos
sucessores dos falecidos. A
Eu./^/#^ /^^/^"^^^y^^y^conciliador designado, digitei este termo que lido e
achado conforme, vai devidamente assinado.
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