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JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído

dos autos da Ação de Cobrança que move CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO

VIVENDA em face de MARCOS SEBASTIÃO DE CARVALHO (Processo nº

0035287-41.2008.8.19.0001 – antigo 2008.001.035023-2): O Dr. RICARDO

CYFER, Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou

dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a MARCOS

SEBASTIÃO DE CARVALHO e ANTONIA DE CARVALHO CARVALHO, de

que no dia 02/04/2012, às 14:30 horas, no Átrio do Fórum, na Av. Erasmo

Braga, 115, Castelo/RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será

apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação de R$ 479.505,43;

ou no dia 12/04/2012, no mesmo horário e local, a quem mais der

independente da avaliação, o DIREITO E AÇÃO sobre o Apartamento 601,

situado na Rua Conde de Bonfim, nº 974, Tjuca/RJ. Cf. o 11º RI, o imóvel

encontra-se matriculado sob o número 54.300 e foi prometido a venda à

Marcos Sebastião de Carvalho casado com Antonia de Carvalho Carvalho,

constando, no R.08, penhora oriunda do presente feito. Cf. certidões, há

débitos de IPTU de R$ 18.799,10, mais acréscimos legais (1998 até 2000

e 2005 até 2012). O imóvel será vendido livre dos débitos de IPTU, conforme

preceitua o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional.

Arrematação: à vista, mais 5% de comissão ao leiloeiro; 0,25% de ISS,

custas de cartório de 1% até o máximo permitido. Caso o devedor e a

coproprietária não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam

pelo presente edital intimados da hasta pública, suprida, assim, a exigência

contida no § 5º do art. 687 do CPC. E, foi expedido este edital. Outro, na

íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 02/02/

2012. Eu, Fabiane Paes Landim de Oliveira, Responsável pelo expediente,

o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Ricardo Cyfer – Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL REGIONAL DA

BARRA DA TIJUCA

EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído

dos autos da Ação de Execução que move CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO

RESIDENCIAL COPE BARRA em face de SILVIA REGINA DE SOUZA

AUGUSTO REIS (Processo nº 0017110-50.2009.8.19.0209 – antigo

2009.209.017491-9): O Dr. CARLOS ALFREDO FLORES DA CUNHA, Juiz

de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele

conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a SILVIA REGINA

DE SOUZA AUGUSTO REIS e VICTOR REIS JUNIOR, de que no dia 03/04/

2012, às 17:00 horas, no Átrio do Fórum da Barra da Tijuca, na Av. Luiz

Carlos Prestes, s/nº – Barra da Tijuca/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS

RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação

de R$ 383.604,33; ou no dia 17/04/2012, no mesmo horário e local, a quem

mais der independente da avaliação, o Apartamento 203, situado na Avenida

Embaixador Abelardo Bueno, nº 3200, Barra da Tijuca/RJ. Cf. o 9º Ofício

de Nova Iguaçu, o imóvel encontra-se matriculado sob o número 259.131,

registrado em nome de Victor Reis Junior e sua mulher Silvia Regina de

Souza Augusto Reis; constando, no R-10, hipoteca em favor do Banco

ABN Amro Real S/A; no R-11, penhora, por determinação do Juízo de

Direito da 1ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca, nos autos da ação

movida por Condomínio do Edifício Residencial Cope Barra em face de

Silvia Regina de Souza, processo nº 0016754-55.2009.8.19.0209; e, no

R-12, penhora oriunda do presente feito. Cf. certidões, há débitos de IPTU

de R$ 13.792,03, mais acréscimos legais (2004 até 2012). O imóvel será

vendido livre dos débitos de IPTU, conforme preceitua o parágrafo único

do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Arrematação: à vista, mais

5% de comissão ao leiloeiro; 0,25% de ISS, custas de cartório de 1% até

o máximo permitido. Caso a devedora e o coproprietário não sejam

encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados

da hasta pública, suprida, assim, a exigência contida no § 5º do art. 687

do CPC. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio

do Fórum e nos autos acima. RJ, 06/02/2012. Eu, Andre Miranda da Rosa,

Responsável pelo expediente, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Carlos

Alfredo Flores da Cunha – Juiz de Direito.

EDITAL de PRAÇA ÚNICA e INTIMAÇÃO para venda do imóvel penhorado

nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial movida por

BANCO BRJ S/A em face de  MARCO POLO DE MELLO LOPES ,

processo nº 0003841-22.2001.8.19.0209(2001.209.003769-7). O

Juiz  de Direito da 2ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca – Comarca

da Capital, FAZ SABER, especialmente a MARCO POLO DE MELLO

LOPES, através de seu advogado Dr. RENATO ANET - OAB/RJ 45.633,

ANTÔNIO REIS CAVALCANTI e sua mulher se casado for, que no dia

12/04/2012, às 15,30h, no Átrio do Fórum da Barra da Tijuca, na Av.

Luis Carlos Prestes, s/nº, térreo, Barra da Tijuca/RJ, pelo Leiloeiro

Público Oficial, nos termos da Lei n° 5.741/71, será apregoado a

alienação do imóvel constituído de: APARTAMENTO nº 1004 do Edifício

denominado »PLACE DU SOLEIL», situado na Rua Maria Luiza Pitanga,

nº 85, com vaga na garagem, fração ideal de 0,016116 do terreno, na

Barra da Tijuca/RJ. Divide-se em: sala, varandinha, duas suítes,

cozinha, quarto e banheiro de empregada, em péssimo estado de

conservação. Existe um aproveitamento do terraço  com uma

construção irregular  na Prefeitura, constituindo-se de: sala,

banheiro, sauna, piscina e ainda mais acima um cômodo com uma

lavanderia com tanque. Avaliado por R$750.000,00 em 18/04/2011.

Matriculado no 2º Ofício de R.I sob o nº 25372. Saldo devedor no valor

de R$585.225,81 em 31/01/2012. Não havendo licitantes, reabrir-

se-á em seguida o pregão para a venda pelo maior valor

oferecido, ainda que seja inferior ao valor da avaliação, não

sendo aceitos lances que se constituam preço vil. Os débitos

de IPTU correrão por conta do arrematante. Arrematação à vista

ou a prazo de até quinze dias mediante caução, 5% de comissão ao

Leiloeiro, 0,25% de ISS e Custas de Cartório de 1% até o limite máximo

permitido de R$227,52 na arrematação, adjudicação ou remição da

execução. Edital na íntegra publicado neste Jornal no dia 23/03/2012,

pág. D-4, e no Fórum da Barra da Tijuca. Mais inf. Leiloeiro DE PAULA

– Tel.: (21)2524-0545 (www.depaula.lel.br).

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO

Pelo presente edital, por estar  em lugar incerto e não sabido, fica o mutuário citado

neste edital, notificado de que o 2º e último Público Leilão do imóvel abaixo descrito,

será realizado no dia 16/04/2012, as 10:30 horas, na Av. Nilo Peçanha, nº 249,

Centro, Duque de Caxias, RJ, na sala de auto-atendimento, na forma da Lei

(Decreto-Lei Nº 70 de 21/11/66) e Regulamentação Complementar, para pagamento

da dívida hipotecária em favor da Caixa Econômica Federal, por se acharem

vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário

contratado, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no respectivo Cartório do Registro

Geral de Imóveis, informados abaixo.

Rio de Janeiro, 27 de Março de 2012.

João Emílio de Oliveira Filho - Leiloeiro Público Oficial

1) Sed: M-13255 Contrato: 8133480015780

Mutuário(s): José Nicodemos de Paula, brasileiro, divorciado, técnico de solda,

nascido em 07/01/1950, portador da carteira de identidade nº 05.056.537-3, expedida

pelo IFP-RJ em 14/01/1993, e inscrito no CPF sob o nº 540.809.408-15, residente e

domiciliado nesta cidade - Imóvel: Rua Maria Caran, nº 240 - Casa 04 - Bairro 4º do

Parque João Pessoa - Saracuruna - Duque de Caxias - RJ, correspondente fração

ideal de 57/1000 do terreno, identificado por lote 06 da quadra «C», área construída

de 46,90m², uma área de uso exclusivo destinada a quintal e jardim de 16,13m², uma

área total de utilização exclusiva de 63,03m², cuja hipoteca encontra-se inscrita no

1º Ofício do Registro Geral de Imóveis, em 09/01/2004, sob a matrícula nº 28.413.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO

Pelo presente edital, por estarem em lugar incerto e não sabido, ficam os mutuários

citados neste edital, notificados de que o 1º Público Leilão e o 2º e último Público

Leilão dos imóveis abaixo descritos, serão realizados respectivamente nos dias 13/

04/2012 e 30/04/2012, as 12:00 horas, na Estrada dos Bandeirantes, nº 10.639,

Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, na forma da Lei (Decreto-Lei Nº

70 de 21/11/66) e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida

hipotecária em favor da EMGEA - Empresa Gestora de Ativos, por se acharem

vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário

contratado, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no respectivo Cartório do Registro

Geral de Imóveis, informados abaixo.

Rio de Janeiro, 27 de Março de 2012.

João Emílio de Oliveira Filho.

Leiloeiro Público Oficial

1) Sed: RJ2-099/11 Contrato: 1020885016939

Mutuário(s): LUIZ ROBERTO DA CRUZ, industriário, e sua mulher MARIA

ALDENORA DA SILVA CRUZ, do lar, brasileiros, casados pelo regime da comunhão

parcial de bens, portadores das identidades nºs 04360931-2 (IFP) e M-4937052 (SSP-

MG), e inscritos no CPF sob os nºs nº 604.195.637-68 e CPF nº 799.138.737-20,

respectivamente; MARIA DO CARMO DOS SANTOS, CPF nº 156.824.477-00 -

Imóvel: Rua Valdir Azevedo, nº 210 - Lote 13 - Quadra 31 - Campo Grande - Rio de

Janeiro - RJ, inscrição nº 1.453.955, CL 16.321, cuja hipoteca encontra-se inscrita

no 4º Ofício do Registro Geral de Imóveis, em 06/06/1989, sob a matrícula nº

103.362.

2) Sed: RJ2-107/11 Contrato: 8022420011182

Mutuário(s): ALCIMERE FERREIRA DE SOUZA, funcionária pública municipal e

seu marido MARCELO DA SILVA DE SOUZA, vendedor, brasileiros, casados pelo

regime da comunhão parcial de bens, portadores das identidades nºs 081752545 e

109898254, do IFP, e inscritos no CPF sob os nºs 014.491.527-83 e 903.370.857-49,

respectivamente - Imóvel: Rua Sete, nº 145 / Casa - Quadra 26 - Lote 35 - Campo

Grande - Rio de Janeiro - RJ, PA 34.941, inscrição municipal nº 2.033.146-8 e CL nº

17.039-9, prédio residencial unifamiliar com 01 pavimento, com área construída de

60,32m², cuja hipoteca encontra-se inscrita no 4º Ofício do Registro Geral de Imóveis,

em 03/04/2000, sob a matrícula nº 148.183.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO

Pelo presente edital, por estarem em lugar incerto e não sabido, ficam os mutuários

citados neste edital, notificados de que o  2º e último Público Leilão do imóvel abaixo

descrito, será realizado no dia 17/04/2012, as 12:00 horas, na Estrada dos

Bandeirantes, nº 10.639, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, na

forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21/11/66) e Regulamentação Complementar, para

pagamento da dívida hipotecária em favor da Caixa Econômica Federal, por se

acharem vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento

imobiliário contratado, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no respectivo Cartório do

Registro Geral de Imóveis, informados abaixo.

Rio de Janeiro, 27 de Março de 2012.

João Emílio de Oliveira Filho.

Leiloeiro Público Oficial

1) Sed: RJ1-241/05 Contrato: 802197000511

Mutuário(s): Gilson Nicolau de Araújo, brasileiro, motorista, portador da C. I. nº

07882652-6, expedida pelo IFP, CPF sob o nº 973.592.707-15 e Luciana Salkini de

Araújo, brasileira, sub-gerente, portadora da C. I. nº 08539199-3, expedida pelo IFP,

CPF nº 009.134.507-31, casados pelo regime da comunhão parcial de bens - Imóvel:

Rua Senador Vasconcelos Torres ( antiga Rua 15), nº 105 - Casa 01 - Quadra M - Lote

11 (50%) - Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ, cuja hipoteca encontra-se inscrita no

4º Ofício do Registro Geral de Imóveis, em 21/10/1999, sob a matrícula nº 146.379.

GESTOS PETISTAS
Se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não entra

em campo no último domingo, o PT tinha jogado por terra
o apoio do PSB a Fernando Haddad, pré-candidato a
prefeito de São Paulo. Foi o ex-presidente que, na última
hora, evitou imposições severas para seu partido compor
a chapa com o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacer-
da, do PSB. Os petistas de BH se preparavam para dizer
que não aceitariam o PSDB na aliança. No fim, ficou re-
strito à chapa, ou seja, prefeito ou vice. Menos mal para
Fernando Haddad.

Até agora, excluída São Paulo, das 15 capitais que o PSB
tem candidato a prefeito, apenas Belo Horizonte conta
com a declaração oficial de apoio ao prefeito-candidato e,
ainda assim, querendo impor condições. Nas demais, o PT
ainda não fez um só gesto em favor das candidaturas do
PSB. Eis a lista: Curitiba, Boa Vista, Cuiabá, Manaus, Araca-
ju, Maceió, Belém, Porto Velho, Macapá, João Pessoa, Na-
tal, São Luís, Palmas e Teresina.

E o que os socialistas interpretam como falta de consid-
eração não para por aí. Dos 12 deputados federais can-
didatos a prefeito, só um tem a simpatia do PT: Ribamar
Alves, da pequena Santa Inês, no interior do Maranhão. Foi
esse o mapa discutido nas últimas reuniões entre PSB e PT
que trataram de alianças municipais. Inclusive com o pres-
idente Lula. Embora tudo tenha ficado para junho, o reca-
do está claro: se o PT quer apoio em São Paulo, que faça
gestos de apreço aos aliados em outros pontos do Brasil.

POR FALAR EM APREÇO...

O PT hoje tem plena consciência de que ninguém jogará
seus projetos pela janela porque os petistas querem eleger
Fernando Haddad prefeito de São Paulo. Embora todos
gostem do ex-ministro e o considerem um "cara legal", sem
votos, não dá. Tudo o que se tem até agora, dizem os aliados,
é um candidato "concretado" em 3%, conforme já men-
cionei aqui em out-
ras oportunidades.

E não basta ape-
nas, como deseja o
presidente do PT,
Rui Falcão, criar
comissões para
avaliar as situações.
Em política, todos
sabem que, quando
não é para resolver
uma questão, ou
protelar ao máximo
a solução, cria-se
uma comissão. É
assim que muitos
aliados avaliam a
proposta do PT.

O mapa do PSB
vale para todos os
demais integrantes
da base do governo
Dilma Rousseff. Cada aliado tem uma cidade que consid-
era prioritária e vê o PT lhe dando as costas. Um exemplo é
Porto Alegre, onde a deputada Manuela D’Ávila (PCdoB),
muito bem colocada nas pesquisas, não recebeu um só
gesto dos petistas. E sem apoio, não tem São Paulo, onde
quem está bombando hoje é a oposição.

POR FALAR EM OPOSIÇÃO...

O ingresso de José Serra mudou o cenário da eleição
paulistana e nem o fato de ter tido pouco mais da metade
dos votos na prévia pode ser visto como um revés. Afinal,
ele entrou de última hora, deixando vários correligionários
irritados com o ingresso tardio na pré-campanha depois
de várias negativas. Agora, caberá a Serra unir seu partido
e, paralelamente, tirar parte do potencial volume de
apoios que Haddad — ou quem sabe Gabriel Chalita, do
PMDB — pode angariar. E, do jeito que está difícil o PT
abrir mão de alguns dos seus para acolher candidatos de
outros partidos em vários estados, a pescaria de Serra pode
ser para lá de proveitosa. A ver.

NO MAIS...

A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti,
aproveita a semana com a presidente Dilma Rousseff fora
do país para ver se consegue baixar a poeira da crise políti-
ca com a base aliada no Congresso. Se tiver sucesso, ganha
mais fôlego no cargo. E, justiça seja feita, a ministra está
trabalhando muito para isso. Nos últimos dias, abriu os
ouvidos a vários aliados para tentar entender o que precisa
ser feito para resolver as insatisfações, sem precisar ceder
nos cargos que Dilma resiste a entregar. Tarefa difícil.

EENNTTRREELLIINNHHAASS
deniserothenburg.df@diariosassociados.com.br DENISE ROTHENBURG

NAS

CHEGOU A HORA DE O PT
SACRIFICAR ALGUNS PRÉ-
CANDIDATOS
ESPALHADOS PELO PAÍS
PARA CONQUISTAR
ALIADOS EM SÃO PAULO.
SE NÃO FOR ASSIM,
FERNANDO HADDAD NÃO
TERÁ GRANDES APOIOS
NA LARGADA

DILMA VETA USO DO FGTS NA COPA

A presidente Dilma Rousseff voltou a vetar a destinação
de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS para
obras da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de
2016. A medida "desvirtua a prioridade de aplicação do
fundo", de acordo com a justificativa publicada no Diário
Oficial da União de ontem. A utilização da verba do FGTS
tinha sido incluída pelo Congresso na Medida Provisória
n° 545/2011, que cria incentivos tributários para café não
torrado. Uma primeira tentativa de aprovar a destinação
dos recursos do FGTS foi feita pelo Parlamento em uma
MP que proibiu o fumo em locais fechados, mas o artigo
também foi vetado pela presidente.

CURTA

DA REDAÇÃO

U
m novo modelo
de ajuda para os
mais pobres foi
criado pelos go-
vernos dos países

que integram o Brics (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do
Sul). Segundo o texto, a colabo-
ração do grupo ocorreu em um
ritmo dez vezes superior ao ob-
servado no G7 – grupo dos paí-
ses mais ricos do planeta, que
reúne os Estados Unidos, o Ja-
pão, a Alemanha, o Reino Uni-
do, a França, a Itália e o Canadá
– de 2005 a 2010. 

A conclusão está em um rela-
tório da organização interna-
cional Global Health Strategies
initiatives (GHSi), divulgado
ontem em Nova Delhi, na Índia,
onde os líderes políticos do blo-
co estarão reunidos até o fim da
semana. O documento informa
ainda que os países do Brics cri-
am modelos para a cooperação
internacional. A previsão é de
que a presidente Dilma Rous-
seff chegue hoje a Nova Delhi.

Apesar de os países desen-
volvidos serem os principais
responsáveis por um volume
maior em termos de coopera-
ção internacional, o estudo in-

forma que a abrangência dos
esforços do Brics em termos de
ajuda externa tem acompanha-
do o rápido crescimento de
suas economias. 

O documento informa tam-
bém que o Brics inova ao usar
recursos para melhorar a situa-
ção de saúde nos países mais
pobres do mundo. Como exem-
plo, o documento cita a decisão
do governo do Brasil – que foi
um dos pioneiros nos trata-
mentos de HIV/aids – de apoiar

a construção de uma fábrica de
drogas antirretrovirais em Mo-
çambique. 

O relatório estima que os
gastos do Brasil com ajuda ex-
terna tenham ficado entre US$
400 milhões e US$ 1,2 bilhão em
2010 (já que o País não divulga
números anuais). A Rússia teria
desembolsado cerca de US$ 500
milhões no mesmo ano, en-
quanto a Índia teria gasto US$
680 milhões, a China, US$ 3,9
bilhões, e a África do Sul, US$

150 milhões.
De acordo com o texto, os fa-

bricantes de vacinas e medica-
mentos genéricos da Índia tam-
bém tiveram papel fundamental
na redução dos preços que os
países mais pobres pagam por
esses produtos. Porém, o texto
reconhece que o Brics ainda en-
frenta seus próprios desafios em
relação a seus sistemas de saúde.

O documento informa tam-
bém que as cinco nações do
Brics tiveram avanços recentes
e implementaram programas
inovadores na área. Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do Sul
também estão coordenando es-
forços em setores como agricul-
tura, ciência e tecnologia, além
de investir em pesquisa e de-
senvolvimento, o que poderia
ter um impacto direto em paí-
ses pobres. Na 4ª Cúpula dos
Brics, na qual Dilma estará pre-
sente, o primeiro-ministro da
Índia, Manmohan Singh, apre-
sentará a proposta de criação
do banco do desenvolvimento
do bloco. A ideia é que a institui-
ção se dedique aos investimen-
tos em projetos de infraestrutu-
ra e desenvolvimento em na-
ções pobres. O processo de cria-
ção do banco deve ocorrer a
longo prazo. (Com Agência Brasil)

GLOBAL HEALTH  - Relatório de organização internacional diz que países que
integram bloco colaboraram 10 vezes mais que nações que integram o G7

Dilma Rousseff é esperada hoje na Índia para reunião dos Brics

CRÉDITO: MONIQUE RENNE/CB/D. A. PRESS

Brics avançam mais 
no combate à pobreza 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A6.




