
03/09/2020 :: 500000783581 - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b71f7deea51bd4154fb25ba5798… 1/2

0010625-94.2018.4.02.5004 500000783581 .V3

Av. Hans Schmoger, 808 - Bairro: Nossa Senhora da Conceição - CEP: 29900-495 - Fone: (27)3048-0700 - Email: 01vf-
lin@jfes.jus.br
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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU

RÉU: SALVADOR VASQUES AURIEMA TURCO

RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RÉU: UNIAO FABRICACAO E MONTAGEM LTDA

EDITAL Nº 500000783581

EDITAL NOTIFICATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

[Prazo: 20 (vinte) dias]

Pauta: Supostos direitos de posse da comunidade “Caboclo Bernardo”/
Conflitos fundiários na região denominada “Entre Rios”, em Regência, no município de
Linhares – ES, envolvendo a comunidade “Caboclo Bernardo”/ Regularização fundiária na
região de Entre Rios (processo administrativo de concessão de Termo de Autorização de Uso
Sustentável – TAUS)

 O DR. WELLINGTON LOPES DA SILVA, JUIZ FEDERAL DA VARA
FEDERAL DE LINHARES, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
atribuições, NOTIFICA a todas as cidadãs e a todos os cidadãos, Entidades e órgãos
públicos ou privados interessados, que será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA neste Juízo
Federal, nos autos da Ação Civil Pública (ACP) n. 0010625-94.2018.4.02.5004, em data a
definir, após a superação da necessidade de isolamento social decorrente da pandemia de
COVID – 19 e o julgamento final da Repercussão Geral do Recurso Extraordinário – RE
n. 1.017.365 no Supremo Tribunal Federal (STF).

CONVOCA todo aquele que entenda ter algo a contribuir para a análise das
questões discutidas em referida ACP, notadamente o que consta da pauta acima, podendo ser
ouvido na audiência pública, desde que se cadastre na forma e no tempo abaixo explicitados:

(1)        Forma: os interessados deverão requerer sua participação enviando e-
mail para 01vf-lin@jfes.jus.br,  com o assunto "AUDIÊNCIA PÚBLICA ACP", devendo
constar na mensagem o seu nome completo, o número do Registro de Identidade e os pontos
que pretende abordar em audiência. Se o requerente foi uma Instituição  ou órgão, deverá
referi-la.

(2)        Tempo: o requerimento poderá ser apresentado até o dia 19 de
dezembro de 2020, na forma acima.
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 Fica assegurada a participação das pessoas presentes à audiência pública, por
meio de manifestação oral, se houver vaga e tempo disponível, observada a ordem sequencial
de registro da intenção para manifestação. O tempo para manifestação oral será em princípio
de, no máximo, 5 (cinco) minutos, podendo ser dilatado ou reduzido, em função do número
de participantes e da duração total prevista.

 Serão requisitados a participar, também, as seguintes Instituições ou órgãos
públicos:

Secretaria do Patrimonio da União – SPU;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA;

Departamento de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo -
UFES, responsável pelo Relatório de Identificação do Território Tradicional Ribeirinho da
Foz do Rio Doce; e

Município de Linhares.

A data, o horário da audiência pública e demais informações pertinentes
serão oportunamente comunicados em novo edital, a ser expedido provavelmente no ano
de 2021, destinando-se o presente expediente à prévia divulgação e viabilização do
cadastro dos interessados, até a data limite.

Linhares, de 03/09/2020. 

Documento eletrônico assinado por WELLINGTON LOPES DA SILVA, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000783581v3 e do código CRC 57435f73.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): WELLINGTON LOPES DA SILVA
Data e Hora: 3/9/2020, às 17:51:38
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