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O LEILOEIRO OFICIAL Jaci Roberto Silva da Costa, matrícula nº 299/2014, autorizado pelo Credor
Fiduciário BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - Banrisul, torna público que submeterá
à venda, para pagamento da dívida fiduciária em favor do Credor Banrisul, na forma da Lei 9.514/97
e regulamentação complementar, e observadas as condições do contrato de empréstimo, em Primeiro
Público Leilão no dia 07 de julho de 2017, às 10 horas, na Rua Bento Gonçalves, nº 340 sala 109,
Bairro Centro, Guaíba/RS, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda (valor de avaliação
estipulado em contrato) e, não alcançando êxito neste, em Segundo Público Leilão no dia 21 de julho de
2017, no mesmo horário e local, pelo lance maior oferecido, desde que igual ou superior ao preço mínimo
equivalente ao montante da dívida e demais encargos e obrigações, tudo devidamente atualizado na
data do leilão, o imóvel: Prédio de alvenaria, próprio para residência, com área construída de 127,86 m²,
e respectivo terreno com área superficial de 330,00 m², localizado na Travessa Dona Maria, nº
68, Bairro Ermo, Guaíba/RS. Objeto da matrícula nº 2.245 do Registro de Imóveis de Guaíba/RS.
O imóvel é arrematado no estado em que se encontra. Qualquer diferença existente entre o imóvel
e sua documentação não poderá ser invocada como motivo para compensação, quer no preço, quer
nas condições de pagamento, correndo ainda por conta do arrematante as despesas, a iniciativa e
os meios necessários à sua desocupação. Imóvel ocupado. PAGAMENTO: À VISTA; COMISSÃO
DO LEILOEIRO: 5%; CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2014012330144395000007; VALOR:
1º leilão: R$ 325.427,17; 2º leilão: R$ 244.070,38 (valor corrigido pela aplicação de coeficiente de
atualização monetária idêntico ao utilizado para o reajustamento dos depósitos de poupança mantidos
nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos - SBPE). FIDUCIANTES:
Juliano de Oliveira Ovalhe e Roberta Magalhães de Mattos Ovalhe. INFORMAÇÕES: Com o leiloeiro
Jaci Roberto Silva da Costa, escritório na Rua Bento Gonçalves, nº 340, sala 109, Bairro Centro,
Gauaíba/RS, telefone (51)98138-2427, ou com o Banrisul pelos telefones (51) 3025-5668, 3025-5788 e
3025-5800, das 09h às 17h.

Porto Alegre, 27 de junho de 2017.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A.
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Com o objetivo de propiciar o
acesso à Justiça, difusão de in-
formações e conscientização de
direitos a pessoas em situação
de vulnerabilidade residentes
nos municípios distantes da Capi-
tal, que compõem a subseção ju-
diciária de Porto Alegre, a Defen-
soria Pública da União (DPU) dá
seguimento à terceira etapa do
Projeto Defensoria para Todos.

Até o mês de agosto, os defen-
sores públicos federais estarão
nos municípios de Tapes (28 a 30
de junho), Taquari (19 a 21 de ju-
lho), Tabaí (26 a 28 de julho), Fa-
zenda Vila Nova (2 a 4 de agos-
to) e Brochier (16 a 18 de agos-
to). Serão atendidas demandas
nas áreas previdenciária, cível e
criminal, compreendendo as rela-
cionadas à saúde, INSS e Caixa
Econômica Federal, além de
questões que envolvam a União.

Atendimento
no Interior

O XVI Congresso de Direito
Tributário em Questão, que
acontece em Gramado, de 30 de
junho a 2 de julho, ainda recebe
inscrições. O evento será realiza-
do no Hotel Serra Azul e reuni-
rá mais de 30 palestrantes para
discutir questões relevantes de
desenvolvimento econômico, tri-
butação em diversas áreas e
conteúdos atuais, aprofundando
o debate e a difusão do conheci-
mento do Direito Tributário.

O congresso, tradicional even-
to da área, tem abrangência in-
ternacional e traz nomes consa-
grados da comunidade jurídica,
como o professor Ricardo Mariz
de Oliveira, homenageado desta
edição, e o presidente de honra,
Paulo de Barros Carvalho. Mais
informações podem ser obtidas
no site ww.fesdt.org.br ou pelo
telefone (51) 3029-5307.

Congressodebate
DireitoTributário

ESPAÇO JURÍDICO

A
Justiça Federal instalou
na última quarta-feira a
Unidade Avançada de
Atendimento (UAA) de

Torres. A solenidade aconteceu
no salão do Júri do Foro da Co-
marca. Representando a presi-
dência da OAB/RS na cerimô-
nia, o advogado Ivam Roque Sá
Brocca observou que a UAA pro-
porcionará um grande desafogo
nas varas cíveis, expandindo ain-
da mais o alcance do Judiciário.
“Ganha o município, ganha a po-
pulação, e penso que isto eleva
a cidade de Torres a um pata-
mar de que já era merecedora
há algum tempo”, completou.

A diretora do Foro da Comar-
ca de Torres, juíza de Direito Ro-
sane Ben da Costa, recordou a
agilidade com que foi organiza-
da e negociada a instalação da

UAA, com o empenho do municí-
pio, da Justiça Federal e tam-
bém da OAB/RS. Ela lembrou
aos presentes que, entre as com-
petências delegadas, a comarca
de Torres foi a que mais teve en-
trada de processos neste ano, e
que o objetivo deste projeto é
aproximar a Justiça do jurisdi-
cionado. “Hoje as salas já estão
todas aparelhadas, com sala de
audiências, perícias, tudo prepa-
rado para o inicio das ativida-
des”, destacou a magistrada.

O diretor do Foro da Seção
Judiciária do RS, juiz federal
Eduardo Tonetto Picarelli, falou
sobre a satisfação em participar
do momento solene. “Estou dei-
xando a direção do Foro da Se-
ção Judiciária do Rio Grande do
Sul na próxima semana e é com
muita alegria que meu último
ato solene seja a instalação da
UAA de Torres”, salientou.

Picarelli também esclareceu
que o formato escolhido, embora
simples e econômico, não signifi-
ca limitação no serviço a ser de-
senvolvido. Ele explicou que as
perícias médicas em processos
que visam à concessão de auxílio

doença, aposentadoria por invali-
dez e benefício assistencial ao de-
ficiente serão realizadas na
UAA, bem como as audiências
de conciliação e instrução. “As
Unidades Avançadas de Atendi-
mento constituem uma forma
econômica de levar o Poder Judi-
ciário mais próximo do cidadão
porque elas são fruto da coopera-
ção judiciária. Só estamos aqui
em Torres porque houve uma
união entre importantes setores
da comunidade local, com desta-
que para a prefeitura do municí-
pio, Câmara de Vereadores,
Subseção da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, que acreditaram
nessa proposta, e para a Justiça
Estadual, que nos abrigará nesse
início de nossa atuação.”

Também na semana passada,
a UAA Integrada da Justiça Fe-
deral em Canela/Gramado teve
ampliada a competência territo-
rial. Os municípios de Cambará
do Sul, São Francisco de Paula,
Igrejinha e Três Coroas passa-
rão a ser atendidos pela unida-
de, que já presta serviços aos
moradores de Gramado, Canela,
Nova Petrópolis e Picada Café.
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Instalada nova unidade
da Justiça Federal
SalasdaUAAestão
aparelhadaspara
realizarperíciasmédicas,
alémdasaudiênciasde
conciliaçãoeinstrução

‘Notassobreos
ArranjosPlurais’

Revistarecebe
novaclassificação

Editora: Rosangela Groff

Nesta terça-feira, o desembar-
gador José Carlos Teixeira Gior-
gis palestrará no Grupo de Estu-
dos de Direito de Família do Ins-
tituto dos Advogados do Rio
Grande do Sul (Iargs), às 12h. O
tema será “Notas sobre os Arran-
jos Plurais”. A entrada é franca.

A Revista da Associação dos
Juízes do Rio Grande do Sul (Aju-
ris), publicação semestral desti-
nada à divulgação de artigos aca-
dêmicos e doutrinários de magis-
trados, recebeu da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes) a clas-
sificação Qualis B1 como periódi-
co científico, o que representa
uma melhor classificação em rela-
ção à anterior (B2). De um total
de oito extratos, atualmente ocu-
pa a terceira posição.

“O novo conceito reconhece
um trabalho desenvolvido há
mais de 40 anos, que busca fo-
mentar o debate jurídico e a divul-
gação da produção intelectual de
qualidade”, destacam os desem-
bargadores Ingo Wolfgang Sarlet
e Eugênio Facchini Neto, respecti-
vamente diretor e coordenador
do Conselho Editorial da Revista.


