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ll-402 SE(:Ãú 11 ·. DIÁR~O- DA JUSTIÇA _ SEGUNDJ\_-FElRA, 2 OUT 1989 

rente • . Procedam-se. âs publicações previstas . no a~t. 1.184 do CÓdigo de I I 
:processo -Civ-il. Transita da em- julgado ex-traia-se mandado ou ·encaminhe' 

~~~!~0~e~~av!;~~e~ç~a~~ ~~i~;~n~~~~e;e~;e d~:~1so~a~~~i~~~e;!~~io~~ri!; Justiça Federal 
Custas._ Registre.-se .e intimem-.se. Gama-_DF., _21 de sel;emb:ro de 1989". L------------------------------..,.. 

Proc •. 6520- .Divórcio'- Requerentes: J.M.s.c. e s.G.C. ' I I 
(·Àdv • . Jair Pereira dos Santos} SENTENÇA: "Vistos, etc .••• HOMOLOGO, pa- . 
ra que produza seus jurídicos efeitos, a- desistência de n~. 27 dos aQ Juízo Federal da Segunda Vara 
~~=st ~!~~rc~~ ~;i~~~i~~/0~Iir ~ -~~ccP~. s Ê~t;~~u~~=;~ ~~t~~~~m~nt~~o~ ·'----'-~-----------'---'-"--------,--------......,.--' 
ao-:A,, ficando traslado. Libere-se. a .penhora, se houver, l;>e!!?. como as 
importâncias depositad.as. Pagas. as c;:ust~s, feit.as as anotaç'?.es e dada 
a baixa,. arquivem-se os autos, Pu't;>lique;.sé , Registre"-se Int·l.mem-se. G-ª 
ma-DF., 25 de set_embro de 1989"·. 

. Proc .. -6549 · - Consi~nação· em· Pagamento - Requerente:· Mal .i 
b\IS -. Indústria· e - Comércio de· MÓveis Ltda (--Ac;3v. Linaldo Lopes de Souza) 

~=~u~~~~~~oci~~{~!t ~eA~~~~~%i~:~;iãni~fd' j . ~~~~~~~~;e~~~a~i~~~P~ ~ ~ 
·de Ex~cuÇão entre as inesmas partes (n2 5767.- 2a v. civil), verifican
do· que· existe continência.·. o Juizo da 2a V. civil está prevento . En
-caminhem-se, pois, estes· autos·, ·via .Distribuição. ·Façam~se as devidas-' 
anÓtàçÕés, devolvendo os autos tomados ~or empréstimos. Int. 20.09.89. 

Proc. 71·53·- - Embargos de Terceiro - Embargante-: Maria dos 
Santos Veras ·(Defensoria Publica·) Embargado:· José da Silva Miranda (Ad. 
Danilo Rinald-i dos ·santos) DESPACHO; uAo embargado, para· contestar. 21.. 

. 09.89"·. . . 

Proc·. 6580 - Majoração de ·Alimentos- - Requerente: L.C.A. 
s.s. ('-dv. Lui~a TimÓt!i!.O de Oliveira- ;:>ou.~\3} -_Req~erido: ·D.$·.s. (Adv~Wa.l 
ter Andrade de Sá) DESPACHO: "~ -· Piga q· r~u ·s/ o pedido de dessisten -
cia da' ação. 2~.09.89". . 

Proc. 6284-A - Embárgos à Execução ~ Embargante: Franci§ 
co Braga da Silva e Antonia Fernandes. da --Silva (Adv. Benedito Oliveil;a 
Brauna e Ormeu Xavier da $ilva) Embargado: · Hu.go Rebello (Adv.Emi Bald.i 
ni Ribeiro}_ ·DESPACHO: "Examinei. o procesf!!o que ve~o da 1011 V. c'lvel • 
Juntell!-Se a. este cópias da inicial -e ill!pugnação do P. 10.987-A. ,Devol
vam•se· Of! autos. Esclareçam os· embargantes se ó processo acima e este 
BEl r~férem a um Único negÓcio. Int •. 25.09 .. 89". 

Editais e Avisos 

l Tribunal Re_giol'lal Federal I 

EDITAL DE LEHJlO E INTIMAç.\0 AOS EXECUTADOS 

O DOUTOR LUCIAIIO FRAMCO 'l'OLBRTIIIO AIIARAL,MM. 
JUIZ FEDERAL DA 2• VARA DA SzcAo JUDICIAIRA 
DO DISTRITO FEDERAL, NA FORMA DA LEI, E'rC. 

F ·A Z S A B .E R a· todos quantos o ·presen-
te EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio INT_! 
MA a ROTERDAM CALÇADOS E CORFECCOES LTDA., na pessoa de seu represe!! 
tante legal CBRISTOS iÜCOLAS PAPAZOGLOU (litisconsorte passivo), Ex~ 
cutado nos autos da Execuçio Fiscal no 5311-E/84, em que é Exeqtlente 
a FAZENDA IIÀCIONAL, de que a Oficiala -de Justiça Avaliadora ·CLBIDB 
BARRETO SAHTAHA LOGATO, devidamente autorizada por este Juízo., prom~ 
verá no dia 30 (trinta) de QUt1clbro de 1989~ às 14:30 horas, no átrio 
do 30 andar do Bl. "D", Qd. ·o4, Lote 07,. SAS, Brasília~DF., a alie_n~ 
ção em leilão de acordo com o art. 23 . e seguintes da ;Lei no ·6830/80, 
do imóvel ·-penhorado no referido processo, conforme descrição ·a se: 
gtiir: Uina casa de no 28, do Bl. "J", da Qd. 705, do SHIG/Sul, Bras_! 
lia-DF., e seu respectivo terreno de no 109, Bl. 05, da .Qd. 11, ~o 
SHIG/Sul, composta de dois pavimentos, contendo no superior-: 03(.t,rel't. 
quartos, banheiro privativo e banheiro social; nó térreo: sa·la, copa, 
cozinha, lavabo, dependência de empregada e -garagem, com área con~ 
tr.uída de 188 ,35m a_, e terreno medindo 6, 40m. pelos ladÇ>s este e oes
te e 20,00m. ·pelos lados norte e sul, ou seja, área de 128,00m2 , fo,E 
mando uma figura regular, limitando-se com os lotes 103 e 105 da me~ 
ma quadra, registrado · no Cartório do lo Ofício do Registro de imó: 
veis de Brasília-DF., no livro 02., registro ge~al sob o no 01, matr_! 
cula 21.108, avaliada em 22 .•. 09.89 em .NCz$350.000,00 (trezentos e 
cinquenta mil cruzados novos); devendo os licitantes comparecer~ n<;> 
dia, hora e local acima mencionados, cientes de que a venda sera- fe_! 
ta à vist~ ou mediante caução idônea pelo .prazo de j;rês dias·, caben
do ao arrematante o pagamento da qomissão da leiloeira; tudo nos te!: 
mos da Ler' nO 6.830/80 e do ÇPC. E para que- chegue ao ·conhecimento 
dos interessados e não possam de futuro a'legar ignorância, o prese.;: 
te EDITAL será publicado na ferina· do . art·. 22 da Lei no 6.830/80 ·e c~ 
pia de idêntico teor ser. á afixada, no local de costume, .na Sede de~ 
te Juízo. -Brasília-DF., 27 de setembro de 1.989. Eu, Jose 
RaimÚndo Lopes de Souza, Supervisor da Seção -de Execu·ções fiscais 
controle e Diligência, em exercício, a datilografei. Eu-, 
Bel. José Menezes de Oliveira, Diretoi;:. çle Secretaria, o subscrevo. 

LUCIANO FRANCO TOLENTINO AMARAL 
Juiz· Federal da 2~- Vará 

·J~~~~------------1_-~_R_e_g_i_ã_o_- ~------~-------~~ L--------~-J_u_íz_o __ Fe_d_e_r_a_l~d_a_a_u_a_r~ta~.- ~v_a~ra_· ~------~ 
I $ecretaria de Recur$0$ HumanO$ I 

EDITAL DE .29 DE SETE~1BRO DEl 1989 

O DIRETOR DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL 
REGIONAl F-EDERAL DA 1~ RE·G'IAO, ·em exerclcio, tendo em ·vls·ta soli·ci
uçio do Egrégio TRIBUNAL SUPERI:OR. ELEITORAL, com sede ne~ta c·api
till, torna -p-úb·ll.co·, .par!t o.s fins de conhec.lmento dos cand1dato.s ha
bll Hados no Concurso Púb-lico rea.Jizado para a ca-tegoria f-unciona -l 
de Auxllia.r Jud:l·cJário na Area de Jaqulgr.afia dg· Quacj!:o de Pessoa -l 
da s·ecretada· .do Tri-bunal Reg ·iona ·l F.ederal da I. Regiao, que pode
rio lilltnif.estar· opç_ãó ;para_preencl:limento de 0 .1 (um) cargo v.ago e~is·
te(lte nA categoria de TAQUTGRAFO AUXILIAR, do TR.IBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL. 

Os interessados deverão manifestar opção por escrito , 

~~ r;;7:u=:L r~~~~~~~~n ~~D~~~[ g~~o i~ ~~~~j~~R ~~ ~:S ~E~~=~~! O 2 ~UH~~~! 
12, Ed. Aurea, 14~ Anda-r, impreterivelmente no prazo .de 05 (cinco ) 
dl-as, a contar da .publicação do presente Edital. _ 

· O preenchimento da mencionada vaga sera _feito ob-servada 
a es.trlta .ordem de ch•ss·if.icação dos optantes· no referido concurso. 

FELIPE DOS Sl\NTOS JACINTO 

A Imprensa Nacional executa serviços gráficos para a 
Administração Federal. 

Consultas: Diretoria de Serviços Gráficos .. 
Fones (061) .225-4790 e 321-5566 ramal 219,. 

. GOVERNO FEDÉRAL - TUDO PELO SOCIAL 

EDITAL DE Lf:ILJ!.O 

O DOUTOR CESAR AUGUSTO BAPTISTA DE CAR 
VALHO, MM. JUIZ FEDERAL EM EXERCÍCIO JAA 
4~ VARA, SEÇJ!.O JUDICI!!.RIA DO DISTRITO 
FEDERAL, NA FORMA_ DA LEI, ETC . 

FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem·, que nos autos da Execução· 
Fiscal n9 -III-112/ 83, que o IAPAS-INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÂO FINANCEI 
RA DA PREVIDJ;:NCIA E ASSIS'l'J;:NCIA ªOCIAL promove contra J. F. GUDIARAES 
será promovido, no dia 10 de novembro de 1989-, às 14:30h, no saguão 
do 29 andar do edifício sede da Justiça Federal, localizado no SAS, 
Q. 04, Bloco D, Lote 07, Brasília-DF, . a alienação dos seguintes bens: 
2 (dois') subsolos, n9s 36 ·e :57, situados no Setor Comercial. Sul,. Qua
dra 01, Bloco L, Ed. Mârcia, nesta Capital, com escritura lavrada no 
Cartório de 19 Oficio do Registro de Imóveis do DF·, fls. 92 Q.o livro 
608, avaliado, em 25.09.89, em NCz$ 90.000,00 (NOVENTA MIL CRUZAD.OS .NO 
VOS), devendo os licitantes comparecerem no dia hora e local acima. mei1 
cionado, cientes de que a venda será feita à vista ·ou mediante cauç_ãõ 
idônea,_ pelo .prazó -de 03 (três) dias, cabendo ao a -rrematante o ·paga 
men.to da comissão da (o) leiloreira·(o). E, para que chegue ao conheci= 
mento do Executado e de terceiros interessados e não possam de futuro 
alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL que será publicado na 
forma da Lei !).9 6. 830/80, artigos 22_, §§ 19 e 29 e afixado no local 
de costume na Sede deste Juízo. Dado e passado nesta Cidade de Brasí
lia-DF, aqs 28 -de setembro de mil novecentos e .oitenta e nove ('l989). 
Eu (Luiz Antônio P. da Silva) , Aux. Judiciário, o dati
lografei e subscrevo. Eu (Luiz de Sales Neto)., Diretor de 
Secretaria da 4~ Vara, o subscrevo. 

CESAR AUGUSTO BAPTISTA DE CARVALHO 
Juiz Federal em exercício .na 4;;< Vara · 

....... 


