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Relatório da Diretoria
                           

33ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1071026-
47.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIANA MARIA 
FREITAS, CPF 233.574.718-50, RG V537220-K, que lhe foi proposta uma ação de Execução por 
parte de MD EDUCACIONAL LTDA, objetivando a cobrança de R$ 55.475,05 (atualizado até 
26/06/2017), oriundos do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as 
partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 
dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento integral da dívida atualizada ou ofereça bens 
(suficientes) à penhora, sob pena de se converter em penhora o arresto efetuado via BACENJUD em 
13/06/2016 no valor de R$ 699,91, junto ao Banco Itaú-Unibanco, em nome da Executada. 
Convertido, terá a executada 15 dias, independente de nova intimação, para oferecer embargos. 
Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento 
ao feito Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0047350-92.2011.8.26.0100 (USUC 1056) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Pedro Schunck 
Sobrinho, José Donizete Alferes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Pedro Tadeu Alferes Hessel e 
Zildete Rocha Brito Hessel ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua Henrique Hessel, nº 3.825 - Parque Florestal - Distrito de Parelheiros - 
São Paulo - SP, com área de 15.680,52 m², inscrito no Incra sob o nº 3.832.985-9.01, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VRP - EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0512607-82.2000.8.26.0100 (USUC 44). O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o) (s) Manoel João 
Fidalgo, Joana Maria Guedes, Annunciata Cilento Paschoalucci, Antonio Hasegawa , réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Liete de Oliveira Piacente e outro, ajuiz(ou)(aram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Campinas do Piauí, 
nº 572 Itaquera - São Paulo - SP, com área de 175,15m², contribuinte nº 114.107.0017-7, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem 
o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Jabaquara. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1021594-88.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Ricardo Anders de Araújo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que tramita por este Juízo os autos da ação de Inventário dos bens 
deixados por falecimento de MARIA DE FÁTIMA VAZ GONÇALVES, CPF 065.109.698-74, RG 
20.090.179-5, nascida em 26/09/1964, Separada judicialmente, Brasileiro, natural de São Paulo-SP, 
Empresária, pai Bernardino Gonçalves, mãe Rosalina Vaz Gonçalves, a qual residia na Rua Raiz da 
Serra, 131, Jardim Oriental - CEP 04347-010, São Paulo-SP. Assim sendo e nos termos dos artigos 
626, § 1º e 259, inciso III do Código de Processo Civil, o prazo para habilitação e impugnação de 
interessados incertos ou desconhecidos será de quinze dias, os quais fluirão após o decurso do prazo 
do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2017. 

Tatiana Girardi/ANSA

No Senado, por 61 votos favoráveis e 20 contrários, Dilma 
foi cassada do cargo, mas não perdeu os direitos políticos. 
Desde então, seu vice-presidente, Michel Temer, assumiu 

o comando do país com promessas de reformas e de estabilidade 
política. 

Mas, o que mudou com o representante do PMDB no poder? 
“Imediatamente após a saída de Dilma, nós tivemos um surto 
de expectativas quanto à economia. Mas foi apenas um surto, 
pois as denúncias que vieram sucessivamente, envolvendo o 
próprio presidente e expoentes de seu governo, refrearam essas 
expectativas”, afi rma o especialista em política da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie Rogério Baptistini.

Sobre a economia, Baptistini destaca que, “apesar de alguns 
indicadores de melhora na economia, não temos a melhora 
desejada”. “A saída da presidente não serviu para atenuar o 
desemprego, com a crise econômica continuando a ser muito 
grave”, observa. Já o professor do departamento de Ciência 
Política da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas, disse 
que é necessário fazer uma separação entre a pessoa física 
e o governo.

“O Temer pessoa física é muito impopular e mal visto pela so-
ciedade, sendo que a imagem que prevalece é a de ‘um golpista’, 
não no sentido de algo ilegal, mas que assumiu o poder de maneira 
oportunista”, destaca o especialista.

“Mas, ao analisar sem emoção, o governo tem tomado me-
didas que têm dado resultados, como no combate à inflação, 
ao atrair investimentos. Ele colocou o mercado em funciona-
mento de novo. Porém, do ponto de vista fiscal, certamente, 
não houve um equilíbrio e os problemas persistem”, ressalta 
Caldas.

Ao assumir o cargo, Temer destacou que seu governo faria uma 
série de reformas para recolocar o Brasil “nos trilhos” e tirar o país 
da grave recessão econômica em que se encontrava. No entanto, 

Há um ano do impeachment
de Dilma, o que mudou no Brasil?

O dia 31 de agosto de 2016 entrou para a história do Brasil como aquele em que a presidente Dilma Rousseff (PT) sofreu um impeachment e deixou o 
poder, após cumprir menos da metade de seu segundo mandato

e com as denúncias se avolumando, o momento passou”, enfatiza 
o professor. Segundo Baptistini, “o ímpeto reformista é falso, é 
da boca pra fora, porque não tem atores que sustentem isso - e 
a sociedade desconfi a do governo”.

A saída de Dilma da Presidência do Brasil também encerrou 
um ciclo de 13 anos de poder do Partido dos Trabalhadores (PT) 
no cargo. Primeiramente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, depois com a sua sucessora, o PT tornou-se a principal 
força política dos últimos anos. Porém, com a saída do poder, 
a sigla acabou se apequenando nas eleições municipais do ano 
passado e luta para tentar mostrar força.

“O PT perdeu a possibilidade de fazer uma atualização. 
Nesse um ano fora do poder, mostrou ser extremamente 
dependente da personalidade do Lula, com as bases sem 
poder de difusão. Foi um partido que não se reformou e não 
apresentou para a sociedade uma autocrítica”, diz Baptistini, 
ressaltando que se essa postura continuar, a sigla “segue 
para insignificância”.

Para Caldas, a situação do partido também se divide em duas 
partes: o PT em si tem uma grande rejeição, mas se Lula for 
candidato, ele tem 30% das intenções dos votos. “Mas, ele não 
é o partido todo. Se Lula concorrer, o que não acredito que irá 
acontecer, o PT pode voltar ao poder”, destaca o professor da 
UNB. Até mesmo por conta desse momento político, com as 
principais legendas envolvidas em escândalos como a Lava Jato, 
o cenário para as eleições presidenciais do ano que vem está 
completamente indefi nido.

“A gente enfrenta um momento bastante confuso e o hori-
zonte é de penumbra, sobretudo porque os partidos estão em 
descrédito. Alguns estão tentando se reinventar, alguns fazendo 
mudanças estéticas, como mudar o nome numa tentativa de 
iludir os eleitores. É muito provável que surja um aventureiro, 
que surja alguém sem experiência, o que seria ruim para todos 
nós”, fi naliza Baptistini. 

uma série de denúncias contra ele mesmo e contra alguns dos 
principais expoentes de seu governo acabaram atrasando ou até 
paralisando os debates.

“Essas denúncias atrasaram a agenda de reformas, mas não a 
impediram. A trabalhista saiu, mas em um ritmo mais lento. Já 
a da Previdência, certamente para ser aprovada, Temer vai ter 
que fazer muitas concessões”, diz Caldas.

Baptistini, no entanto, lembra que as reformas demoraram 
a sair também por falta de habilidade de negociações do novo 
governo. “O presidente Temer não se mostrou um líder à altura 
do momento. É lamentável para a sociedade brasileira, mas ele 
não soube costurar as alianças necessária para sair da crise. 

Para implementar reformas, era necessário ter feito uma grande 
coalizão, mas com o sistema de partido e políticos que nós temos, 

Ex-presidente Dilma Rousseff (PT).
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Renan: 
delação 

premiada 
para atender 

interesses 
políticos

O senador Renan Calhei-
ros (PMDB-AL) lamentou 
que a colaboração premiada, 
importante instrumento 
de obtenção de provas, 
venha sendo desvirtuada 
para atender a interesses 
pessoais e políticos. Renan 
afi rmou que autoridades do 
Ministério Público Federal, 
com o intuito de retaliar 
políticos com os quais não 
têm afi nidade, não levam 
em conta as garantias cons-
titucionais e, por meio de 
prisões ilegais ou pela ge-
ração de pavor, obtêm, dos 
delatores, muitos dos quais 
fragilizados, informações 
falsas que deveriam ser for-
necidas espontaneamente e 
não em tais condições.

Depois da divulgação de 
todas as informações, disse 
o senador, cabe ao Judiciário 
verifi car se as delações pro-
cedem e, em muitos casos, 
essas são revistas. Quanto às 
notícias de que pesam contra 
ele 17 inquéritos policiais, 
Renan Calheiros lamentou 
que ninguém tenha tido o 
cuidado de procurar saber 
se foram instaurados ade-
quadamente ou por meio de 
delações falsas, baseadas em 
“ouvi dizer”. Renan também 
lamentou a difi culdade en-
contrada para obter o direito 
de resposta.

“Daí a necessidade de pen-
sar no aperfeiçoamento do 
instituto da colaboração pre-
miada que, bem conduzida, 
produz excelentes resulta-
dos, permitindo a descoberta 
de provas de crimes, mas 
que não deve ser desviado 
para servir à impunidade 
e à perseguição de pessoas 
inocentes. Condenações 
seletivas, antecipadas e sem 
provas não fazem bem ao 
processo democrático e, com 
todo o respeito, beiram ao 
ridículo”, afi rmou o senador 
(Ag.Senado).

1ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0327892-84.2009.8.26.0100 (USUC 956) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Nelson Faria, 
Najla Rabay Faria, Deivis Teixeira Scarpin, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Abner 
dos Santos Silva e outros, ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua João Bizarro da Nave, s/nº, na esquina com a Rua Juliano Moreira, 
parte do lote 1 da quadra C, Vila Diva - 33º Subdistrito - Alto da MoócaSão Paulo - SP, com área de 
460,84m², contribuinte nº 053.134.0001-0 (área maior), alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 


