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-..-tivos citados e no que mais dos autos consta, Julgo procedente o pedi-
do para consolidar a autora na posse e propriedade do bem apreendido 11
minarmente, bem como para condenar a ré ao pagamento de todas as obri-
gações contratuais, inclusive cláusula penal, juros de mora, despesas

• de protesto, custas processuais e honorarios de advogado que arbitro em
dez por cento (10%) sobre o total da condenação, tudo nos termos do pe
dido não contestado. P.R.I. Sobradinho-DF, em 18 de março de 1993". —

N 4 7.884/92 - Interdito ProibitOrio
A: Elaine Hermuche Motta e outro (Dra. Maria Cuida Carvalho de Moraes)
R: Gilberto Persh e outra (Dra. Zulma Lopes de Araújo Franco e	 Dr.

Celso de Paula Franco)
Desp. de fls. 60: "J. Processo em ordem, não havendo o que sanear ou
suprir. As preliminares suscitadas na defesa não se classificam tecni-
camente como tais, pelo que delas não conheço. Há matéria tática a ser
apreciada, o que impoe o ingresso do feito em fase de instrução. Defi-
ro a produção de prova oral, devendo ser intimadas as partes para de
poimento pessoal, pena de confissão, bem como as testemunhas arrolada:
a tempo e modo. Designe-se data para audiência de instrução e julgamen
to. Publique-se. Sobradinho, em 18 de março de 1993". Designaçae: Foi
designado o dia 21/10/93, às 14:00 horas, para audiencia.

N o 7.883/92 - Interdito Proibitório 	 •
A: Aparecida Augusta Pimentel (Dra. Maria Cuida Carvalho de Moraes)
R: Gilberto Persch e outra (Dra. Zulma Lopes de Araújo Franco e 	 Dr.

Celso de Paula Franco)
Desp. de fls. 65: "J. Processe em ordem, não havendo o que sanear ou
suprir. As preliminares suscitadas na defesa nao se classificam tecni-
camente como tais, pelo que delas não conheço. Ha matéria fática a ser
apreciada, o que impoe o ingresso do feito em fase de instrução. Defi
ro a produção de prova oral, devendo ser intimadas as partes para d:
poimento pessoal, pena de confissão, bem como as testemunhas arrolada:
a tempo e modo. Designe-se data para audiência de instrução e lulgamen
to. Publique-se. Sobradinho, em 18 de março de 1993". Desi na ao: For
designado o dia 21/10/93, às 14:30 horas, para audienc a.

N* 494/81 - Consignação em Pagamento 

A: André Barreto dos Santos Bastos (Dr. Murilo Pereira da Fonseca)
R: Paulo' Perdigão (Dr. Janilto Lima Costa)
Desp. de fls. 140, verso: "Digam as partes se têm interesse na execu -
cão do julgado. I. DF, 19/03/93".

Ref. Ne 2.587/83 - Despejo - Embargos de Terceiro 

A: José Alves Pereira e outra (Dr. Joaquim Flávio Spindula)
Habilitados no Polo Passivo: Herdeiros de Jose Guimarães Mundim (Dr.

Alcindo Guimarães de Sousa)
Desp. de fls. 142: "Digam as partes. I. DF, 19/03/93".

N 2 6.371/89,- Embargos de Terceiro

A: Reginaldo Linhares da Silva (Dr. Waldecy Camelo)
R: Machmelo Comércio.e Representações Ltda. (Dr. Bento de Freitas Cay-

rea Filho)
Desp. de fls. 130: "Diga o embargante sobre a certidão de fls. 125,vez
ao. I. DF, 19/03/93".

N* 3.851/85 - Manutenção de Posse 

A: Bianor de Queiroz Fonseca (Dra. Léa Aurora Maria Stamile G. de L.
Nogueira Barroso)

R: Jose Denisar Aguiar (Dr. Ardwin Retto Grunewald)
Desp, de fls. 134, verso: "Cumpra-se o v. acórdão. I. DF, 19/03/93".
N e 5.343/87 - Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Dissolução

A: Terezinha de Sales (Dr. Domingos Jose Batista)
R: Espólio de Carlos Alberto Arantes (Dr. Pedro Alves da Silva e D .

Jadir Santos Ferreira)
Desp. de fls. 131: "J. Às partes. I. DF, 19/03/93".
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1	
	

Tribunal Regional Federal

1 Região

Presidência

EDITAL
(Com prazo de 20 dias)

O JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA le RE
GIAO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nõ
•rt. 3* da Resoluçao n* 008, de 28.11.89, do Conselho da Justiça Fe
deral, faz saber aos Juizes Federais e aos Juizes Federais Substitutos
das Seções Judiclerias integrantes da 	 Região, para fins de remoção.
que:

I - encontram-se vagos os seguintes cargos na	 Justiça
Federal dai' Região:

a - 01 (um) cargo de Juiz Federal na Seção Judiciária do
Estado do Meto Grosso, em decorrencia da remoção do MN. Juiz Federal,
Dr. LINDOVAL MARQUES DE BRITO;

b - 01 (um) cargo de Juiz Federal Substituto na Seção Ju
diciária do Estado do Mato Grosso, criado pela Lei n a 8.235, de 19 de
setembro de 1991;

c - 01 (um) cargo de Juiz Federal na Vara única de Juiz
de Fora, Seção Judiciaria do Estado de Minas Gerais, em decorrericia da
aposentadoria do KM. Juiz Federal, Dr. ÉLDER AFONSO DOS SANTOS;

II - os inte 	 dos deverio se manifestar no prazo	 de
20 (vinte) dias.

Brasília, 25 de março de 1993.

JUIZ JOSÉ ALVES DE LIMA

Justiça Federal

Seção Judiciária do Distrito Federal (1! Região)

Juizo Federal da Décima Segunda Vara

EDITAIS
(Com prazo de 30 dias)

0 00U/00 I.U/1 AIR114 111 CARVAIM. 1111/ fl-IIFRAI
120 VARA 1.14 SEt:A0 .ItiliCIÁRIA DO I. 11A £0%.44 714
LEI, EIC.,

FAZ SABER a todos quantos o presente Fdital virem'
ou de le conhecimento tiverem que, por es te lu Izo e respec tiva
Secretaria, tramitam os autos da Ação Popular n9 93.2985-5, que VAJ.LER:.
FERRAZ DOS SADIOS trove cont ra o MUNISIffl nF ESTADO 1.14 FAZENCJA F
OUMIUS, que tem por objeto a iuspensão de todos os atos prat icados em'
decorréncia do drt. 56. 44 19 e 29, da lei n o 8541/92 e da Portaria n0.
77/93 do Sr. Ministro de Estado da Fazenda. Para que cheque ao
ronheciormolo de Iodos, expediu-se o prmseotm 101141 lia rd 1',114040
todos os C.1111/ 1/.1 IP	 41 partir 110 • S 00 0 ao ItiOn o que formo •	 V 111 . d
2! Fase do concurso para Audi ror fiara! do !es p ilro /4. eoma 1 - AI 111,
segundo as normas do- concurso, constantes do Edital n o 18. de
16.10.91, da Isco!,, de Administração fazenddria, na forno do inc. II,
do arr. 7 0 da es '1777/63, edital que si' rd ouh 1 frade, por irfis vmder,
na' forma da lei. r afixado nu lUther de mostrem . do furou, dp sie trotou,
que ( unc i una ou Setor de .4,, Ia 	 i	 Sul, ()odeira 04. lufe 07, moro
9.),	 69	 anda r ,	 Brasil	 fio	 79	 de	 nurçu	 de	 1991,
eu,	 Aux i iar	 rio,	 o	 dat ili,qr.afes	 e,
eu, 	 	 Diretora de Ser vetar ia ene exe vele io na 12'
Vara, o subscrevo.

LUIZ AIRD114 DE ~VAMO
Juiz Federal da 12' Vara

(DIAS: 25, 26 e 29/03/93)

(Coa prazo de 90 dias)

	

O DOUDIR LUIZ Allilt14	 C/VtVA1 DL?. RN, 1 I ()IRAI DA
128 VARA 114 Sti,V10 Jt113/C/ÁRIA DO tF	 FORMA 114

LEI, E1C.,

FAZ SABIR a lodos qoaotos o presente !dila! virmo
2u dele conhecimento tivernm que, por este Juízo e r espec. eivaSecreta r ia, tramitam os autos da Ação Popular n o 87.647 7-8,	 queARNA1	 FARIA n1F SÁ nove cont ra a uhUAts f fjlf flAl 011111(15, flue tem por
objeto a sus/n.9123o de pagamento de pohliridadr para dS	 top rsas
coo, rat~ pelo MU oistes io da PrevidOur ia r AS	 SM. 1. l
purgo.. dos ei lodidos autos consta que. oro, rmo	 Ia ler ~os., do advogado
que representava o Autor e este, lotnrmdo, shlo consistiria novo
p rocurador, ocorrendo a hipdtese do .,,t. .9° da lei 4717 dr 29.06.0,
fica assegurado a qualquer cidadão, Amo como ao representante do
Usnistério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última
publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Para que cheque
ao conhecimento de todos, expediu-se o presente EL,/ /AL, que serd
publicado por trés vezes, na forma da Lei, e afixado no lugar decostume do forum deste lulzo, que funciona no Setor de Autarquias Sul,
Quadra 04, Lote 07, Bloco 99, 69 andar, Brasília/DF. Fm 19 de murçade 1995, eu,	 , Auxiliar ludiridrio, o datilografei	 e,
PU,	 Diretora de Secretaria em exercfc io na 121
Vara, o subscre;u:

LUIZ MIRIM, DE DMRVAII110
Juiz federai da 12 .1 Vara

(DIAS: 25, 26 e 29/03/93)
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