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COMARCA DA CAPITAL

JUÍZO DA 46ª VARA CÍVEL

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA / LEILÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05

DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA

POR CONDOMINIO PORTAL DO SUL EM FACE DE ESPOLIO DE ADHYR

VALE DOS SANTOS e JORGE LUIZ PERDIGÃO DOS SANTOS -

PROCESSO Nº 2008.001.079329-4 (0080508-47.2008.8.19.0001), NA

FORMA ABAIXO:

O(A) Doutor(a) MARIA LUIZA OBINO NIEDERAUER – Juiz(a) de Direito

em Exercício da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de 1ª e 2ª Praça

/ Leilão e intimação com prazo de 05 dias, a todos os interessados, e

especialmente ao(s) devedor(es), que no dia 01/10/2012 às 11:30 h,

será(ão) vendido(s) acima da avaliação, ou no dia 11/10/2012 às 11:30 h,

pela melhor oferta, na Av. Erasmo Braga, 115 Átrio do Fórum da Comarca

da Capital – Centro/RJ, pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA

LACERDA, com escritório na Rua da Assembléia nº 93 – Grupo 501/502 –

Centro/RJ, o(s) bem(ns) móvel(is) adiante descrito(s) e avaliado(s). Laudo

de avaliação Indireta às fls 181/182: IMÓVEL: DIREITO E AÇÃO do

Apartamento n.° 1104, sito à Rua Pio Correa, n.° 80 – bloco II – Jardim

Botânico, Edifício denominado «Portal do Sul – Edifício Orleans», com dois

blocos, residencial, construção moderna, revestida em pastilhas, com

janelas de alumínio. Possuí 14 pavimentos por andar com cobertura e 06

apartamentos por andar em cada bloco. Possui playground e salão de

festas. Hall social revestido de textura e madeira piso em granito, porta de

entrada em blindex; dispõe de interfone e circuito  interno e tem 05

elevadores da marca KONE; escadas em cimento e corredor de circulação

em cerâmica. O apartamento é uma cobertura duplex, é de fundos. Divide-

se em, no 1° pavimento: varanda, sala, 02 quartos sendo um suíte, um

banheiro, cozinha, área e dependência de empregada; no 2° pavimento:

salão, um banheiro, terraço e piscina. O terreno encontra-se descrito,

conforme matrícula n° 049462 do 2° RGI e inscrito na Prefeitura sob o n°

1803842-2 CL:08624-9. Avaliado em 03/10/2011 o imóvel descrito acima

com a fração de 0,01107 do terreno com direito a duas vagas para guarda

de dois automóveis em R$ 1.400.000,00. (hum milhão e quatrocentos mil

reais), atualizado nesta data no valor de R$ 1.491.794,60 (hum milhão

quatrocentos e noventa e um mil setecentos e noventa e quatro reais e

sessenta centavos) referente a 655.676,28 UFIR’s. Constam débitos de

condomínio, cuja soma perfaz a quantia de R$ 73.961,55, devidamente

atualizados até a data do dia 30/04/2012. Constam débitos de IPTU no

valor de R$ 15.111,37, referentes às competências compreendidas entre

os anos de 2007 e 2012. Consta hipoteca em favor do BRJ – Crédito

Imobiliário S/A, conforme R-20 e R-21 do respectivo RGI. Consta

Ajuizamento da Execução nos termos dos requerimentos de 09/02/2007 e

03/04/2007 instruídos pelas certidões expedidas em 07/02/2007, pelo juízo

de direito da 25ª Vara Cível extraídas dos autos da Ação de Execução de

Título Judicial do Processo 2003.001.111932-3, em que são partes Bernardo

Jablonski, (Autor) e Med Saúde Representações Ltda e Adhyr Valle dos

Santos (Réus), fica averbado, nos termos do art. 615-A, do Código de

Processo Cível, o ajuizamento da referida execução, sendo o valor da

causa de R$ 32.589,16 a fim de acautelar o direito do exeqüente ao

recebimento de seu débito conforme Av-27 da respectiva Certidão do

RGI.  Ficam cientes todos os interessados, que o imóvel objeto do

presente Edital de Leilão, foi doado pelo Sr. Adhyr Valle dos Santos

ao Sr. Jorge Luiz Perdigão dos Santos, através de Escritura de

Doação com Reserva de Usufruto do 23° Ofício de Notas do Rio de

Janeiro - RJ, conforme Livro 8434, Fls. 105 e Ato 050. Certidão do

oficial de justiça intimatória para ciência da penhora descrita às fls 164 e

170. Informações atualizadas sobre débitos de condomínio, IPTU, etc. e

apresentação das certidões e RGI, no ato do leilão. Pagamento: Art. 690. 

A arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço

pelo arrematante ou, no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante

caução.  (conforme aviso n.º 189/2005, de 02/05/2005 da CGJ, através

de guia que será retirada no cartório – Art. 366 da Consolidação

Normativa da Corregedoria Geral de Justiça/RJ),  acrescido de 5%

de comissão ao Leiloeiro, 0,25% de ISS e custas de até 1% sobre a

arrematação, adjudicação ou remição. Cientes os interessados

que o imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos de

Condomínio e IPTU, desde que o produto da arrematação comporte

esses débitos, após a satisfação do crédito do autor, cabendo ao

arrematante o pedido de reserva de numerário e Pagamento. Caso

contrário, o adquirente arcará com os débitos. E para que chegue ao

conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para

cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública

se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do §5º

do art. 687 do CPC. Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2012. Eu _______ T.J.J.

datilografei e Eu _____ , titular subescrevo. (ass) MARIA LUIZA OBINO

NIEDERAUER – Juiz(a) de Direito.

Brasília-DF
por Luíz Carlos Azedo
luiz.azedo@correioweb.com.br

Uma das eleições mais eletrizantes do país está sendo
protagonizada pelo deputado ACM Neto, herdeiro político
do avô, o falecido senador Antônio Carlos Magalhães, que
lidera as eleições para a prefeitura de Salvador. O jovem
parlamentar baiano conseguiu reagrupar a maioria dos
políticos ligados ao avô.

Com 39% de intenções de votos, ACM Neto desafia o po-
der do governador petista Jaques Wagner, que já foi consi-
derado o "coveiro" do carlismo. O deputado petista Nelson
Pellegrino, seu mais forte concorrente, tem 27% de inten-
ções de votos. Também disputam a eleição Mário Kertész
(PMDB), Márcio Marinho (PRB), Da Luz (PRTB) e Hamil-
ton Assis (PSOL).

Com a ajuda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
que inclui ACM Neto no rol de desafetos pessoais, Wagner
trabalha para evitar uma derrota acachapante no primeiro
turno da eleição em Salvador. Em 2010, reelegeu-se gover-
nador e Dilma venceu Serra por 73,3% a 26,7% na capital
baiana. A ressurreição do carlismo com o jovem ACM Neto
na prefeitura de Salvador é uma possibilidade real.

Roleta
A disputa eleitoral em Fortaleza é uma das mais confu-

sas do país. A prefeita Luizianne Lins (PT), mal-avaliada,
não conseguiu evitar a desagregação da base de apoio e
corre o risco de entregar mais uma prefeitura do PT para a
oposição: Moroni Torgan, do DEM, lidera a disputa com
23%. O candidato do governador Cid Gomes , Roberto
Cláudio (PSB), tem 19% e, em terceiro, vem o candidato ofi-
cial: Elmano Freitas (PT), com 18%. Heitor Férrer (PDT) e
Inácio Arruda (PCdoB) têm, respectivamente, 13% e 6%.

Reeleição
O prefeito petista de Goiânia, Paulo Garcia, que assumiu

o cargo em 2010 por conta da renúncia de Iris Rezende
(PMDB) para disputar o governo de Goiás, lidera a disputa
na capital goiana, com 34% dos votos. Com o enfraqueci-
mento do governador Marconi Perillo (PSDB), por causa do
caso Cachoeira, deve levar no primeiro turno. Seus princi-
pais adversários, Jovair Arantes (PTB), Elias Junior (PMN) e
Isaura Lemos (PCdoB) têm 8%, 7% e 6%, respectivamente. 

Passa bem
Réu na Ação Penal 470, o ex-deputado federal José Ge-

noino, assessor especial do Ministro da Defesa, foi subme-
tido a exame de cateterismo ontem no Instituto do Cora-
ção do Hospital das Clínicas (Incor), em São Paulo. O resul-
tado do exame foi considerado normal para a faixa etária
do paciente. Hoje, deve receber alta. Genoino entrou em
depressão por causa do julgamento do mensalão.

Tsunami
A presidente Dilma Rousseff autorizou o ministro da Fa-

zenda, Guido Mantega, a estudar medidas para controlar o
câmbio, impedindo a valorização excessiva do real. Teme
os efeitos da decisão do Federal Reserve (o banco central
norte-americano) de injetar dinheiro novo na economia
dos EUA, da ordem de US$ 40 bilhões/mês

Olimpíadas
Dilma também bateu o martelo em relação aos jogos. O co-

mitê olímpico público será presidido por ela, com a participa-
ção dos ministros Aldo Rebelo (Esporte) e Gleisi Hoffmann
(Casa Civil), do governador fluminense, Sérgio Cabral
(PMDB), e do prefeito carioca, Eduardo Paes (PMDB), além de
Carlos Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.

Cesta
A MP 563 (Brasil Maior) foi publicada ontem no Diário

Oficial da União com 37 vetos, um dos quais derruba a
emenda incluída pelo PSDB que desonerava a cesta básica.
Um grupo de trabalho foi criado para formular uma nova
proposta de desoneração tributária sobre os itens da cesta.

Juízes
Mandado de Segurança impetrado no Supremo Tribunal

Federal (STF) pede a impugnação de ato da presidenta Dilma
Rousseff que excluiu do Orçamento da União de 2013 a pro-
posta de revisão dos subsídios dos ministros do STF. Associa-
ção dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB) e Associação Nacional dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho (Anamatra) moveram a ação.

Big boss
O Palácio do Planalto endossou a parceria do ex-presi-

dente da Vale Roger Agnelli com André Esteves, do banco
BTG Pactual, para investir cerca de US$ 500 milhões na cria-
ção de uma empresa para explorar minas no Brasil, na Amé-
rica Latina e na África. Eike Batista agora tem um espelho.

O carlismo
redivivo

DA REDAÇÃO

Empresas estrangeiras
administradoras de es-
paços multiuso já de-
monstraram interesse

nas concessões dos estádios
da Copa do Mundo de 2014,
disse ontem o ministro do Es-
porte, Aldo Rebelo. Dos 12 es-
tádios que estão sendo cons-
truídos ou reformados para o
torneio, apenas três são priva-
dos, em São Paulo, Porto Ale-
gre e Curitiba, e há expectativa
principalmente quanto ao uso
após o Mundial de arenas em
cidades com pouca tradição
no futebol, como Brasília, Ma-
naus e Cuiabá. "Administra-
dores europeus já estão atrás
dos estádios. Existe um inte-
resse", disse Aldo, em entre-
vista a correspondentes es-
trangeiros.

Os projetos dos estádios da

Copa foram adaptados ao con-
ceito multiuso, que prevê a
utilização para apresentações
musicais, exposições e outros
eventos além do futebol. As
arenas terão restaurantes, cen-
tros de compras e convenções
e, em alguns casos, até hotéis.
A capacidade das arenas para
o Mundial vai de 43 mil luga-
res, como em Cuiabá, a até 79
mil espectadores, como no
Maracanã.

Aldo disse que algumas em-

presas, incluindo a AEG, que
administra, entre outras are-
nas, o Staples Center em Los
Angeles, já demonstraram in-
teresse na administração do
estádio de Brasília. Segundo o
ministro, já há negociações
também nos casos de Salvador
e Natal com algumas empre-
sas. Em Recife, a gestão da are-
na ficará a cargo do Náutico.

O Maracanã também pode
ser oferecido para concessão e
o empresário Eike Batista já

declarou interesse em assumir
a administração do estádio,
que será palco da final da Co-
pa do Mundo de 2014. Dos no-
ve estádios públicos, cinco es-
tão sendo reformados em Par-
cerias Público-Privadas (PPP)
– Belo Horizonte, Fortaleza,
Natal, Recife e Salvador.

Aldo descartou que as are-
nas possam se tornar "elefan-
tes brancos" após o Mundial,
como foi o caso na África do
Sul depois da Copa do Mundo
de 2010. "Não tem elefante na
nossa fauna, nem essa cor",
afirmou o ministro. Segundo
ele, a expectativa é de que os
gastos de governo com o tor-
neio cheguem a R$ 33 bilhões,
entre União e estados, incluin-
do empréstimos para a refor-
ma de estádios e obras de mo-
bilidade urbana e outros in-
vestimentos em infraestrutu-
ra. (Com Agência Reuters)

Estrangeiros podem
investir em estádios
Ministro diz que empresas administradoras de espaços multiuso já demonstraram
interesse em concessões; das 12 praças em construção, só três são particulares

COPA DO MUNDO

Administradores europeus já estão atrás
dos estádios. Existe um interesse".

Aldo Rebelo
Ministro do Esporte

CÂMARA

» KARLA CORREIA

O esvaziamento da Câmara
por causa das eleições pode
impedir, pela terceira vez, a
votação do projeto que acaba
com o 14º e o 15º salários dos
parlamentares na sessão da
Comissão de Finanças e Tribu-
tação, marcada para hoje. "Di-
ficilmente haverá quorum",
admite o presidente da comis-
são, deputado Antônio Andra-
de (PMDB-MG). Segundo ele,
o calendário eleitoral é o único

obstáculo que impede a apro-
vação do texto. "Existe acordo
sobre o projeto. Assim que a
Câmara voltar ao seu ritmo
normal de funcionamento, ele
deve ser aprovado na comis-
são", previu.

Quatro meses

O projeto que acaba com a
regalia tramita na Casa há qua-
tro meses. Na primeira vez que
a comissão colocou o projeto
na pauta, em 22 de agosto, fal-

tou apenas um deputado para
garantir o quórum de votação.
A segunda tentativa, no dia 4,
também foi derrubada por fal-
ta de deputados interessados
em votar o fim dos salários ex-
tras. O horário das sessões,
que costumam começar às
10h, é visto como mais um
complicador. "Os deputados,
mesmo aqueles que não são
candidatos a prefeito, encon-
tram dificuldades para chegar
a tempo porque muitos estão,
em algum grau, envolvidos

com campanhas em todo o
país", diz Andrade. 

Muitos parlamentares só
chegam à tarde de seus estados
de origem, para participar das
sessões em plenário, mas aca-
bam esvaziando as comissões.
"Vou cumprir o regimento e es-
perar até as 10h30", disse, com
pouca esperança, o presidente
da comissão. Se a votação não
ocorrer hoje, a próxima opor-
tunidade será no dia 10 de ou-
tubro, após o primeiro turno
das eleições municipais.

Votação de regalias ameaçada 

CONGRESSO

» ADRIANA CAITANO

O Brasil é signatário de pelo
menos quatro convenções in-
ternacionais cujos integrantes
assumem o compromisso de
combater a corrupção. No en-
tanto, desperdiça cerca de R$ 7
bilhões por ano com a perda de
produtividade provocada por
fraudes públicas – segundo es-
tudo da Fundação Getulio Var-
gas – e ainda figura entre os prin-
cipais países onde a corrupção é
um empecilho para o cresci-
mento. De acordo com a orga-
nização não governamental
Transparência Internacional, o
País ocupa a 73º posição nesse
quesito, entre 182 países. Um
dos motivos mais apontados
por especialistas para esse mau
desempenho é a ausência de
leis mais rígidas. Um levanta-
mento da Frente Parlamentar
Mista de Combate à Corrupção
revela que aprová-las não tem
sido prioridade do Congresso
Nacional.

A pesquisa mostra que há 139
projetos de lei em tramitação na
Câmara e no Senado que en-
frentam, em algum ponto, a cor-
rupção. A maior parte impõe
punições mais rigorosas para os
corruptos, como o aumento de
penas, a ampliação de prazos de
prescrição e o enquadramento
dos ilícitos ligados à corrupção
em crimes hediondos e inafian-
çáveis. No entanto, as propostas
acumulam poeira em comissões
e até no plenário, à espera de um
empurrão. Pelo menos dez pro-
jetos nesse sentido estão para-
dos há mais de uma década.

A proposta mais antiga, de
1995, altera a Lei de Licitações
(Nº 8.666), para obrigar o con-
tratado a "cientificar a adminis-
tração pública, em oito dias, as
subcontratações que realizar".
O projeto tramitou pelo Senado

em seis meses, mas o autor, se-
nador Lauro Campos, morreu
em 2003, antes de ver o texto
aprovado na Câmara. A matéria
está em discussão na Comissão
de Constituição e Justiça da Ca-
sa há 17 anos e a ela foram ane-
xados 152 projetos semelhan-
tes, muitos já arquivados.

Entre as outras proposições
emperradas estão as que au-
mentam a pena para corrupção
eleitoral; passam a considerar
hediondos os crimes de pecula-
to, concussão e corrupção passi-
va e ativa; e instituem o Progra-
ma Federal de Recompensa e
Combate à Corrupção, por meio
do qual "o informante que con-
tribuir para a elucidação de cri-
me contra a administração e pa-
trimônio públicos, bem como
para a recuperação de valores e
bens públicos desviados, rece-
berá recompensa pecuniária".

Provas

Muitos dos projetos paralisa-
dos, se aprovados, ajudariam o
Brasil a cumprir compromissos
assumidos em tratados interna-
cionais, como a Convenção da
Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA). De acordo com o
texto do organismo multilate-
ral, o funcionário público ou
político que enriquecer no exer-
cício da função e não explicar
de onde veio o dinheiro deve ser
punido criminalmente. Mas,
para a legislação brasileira, o
crime só existe se houver provas
de que o enriquecimento foi ilí-
cito, ainda que nunca se descu-
bra a origem do dinheiro.

O presidente da Frente Parla-
mentar Mista de Combate à
Corrupção, deputado Francisco
Praciano (PT-AM), disse que já
se reuniu com os presidentes da
Câmara e do Senado para pedir
mais rapidez na aprovação.

Leis contra a corrupção
nunca são prioritárias

Curta

CÂMARA APROVA MP DO CÓDIGO FLORESTAL

A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto-base da
medida provisória que complementa o Código Florestal. O
plenário da Câmara analisa agora destaques ao texto e,
depois disso, a MP segue para o Senado, que não tem sessão
prevista para este mês, por causa das eleições municipais. Os
senadores podem, no entanto, ser convocados em caráter
extraordinário para analisar a matéria. Emitida pela
presidente Dilma Rousseff em maio, a medida perde a
validade dia 8 de outubro se não for votada nas duas casas.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A-7.




