
JUÍZO DE DIREITO DA 31a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

EDITAL de 1° e 21  LEILÃO E INTIMAÇÃO, com o prazo de 05 (cinco) dias, 
extraído dos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 0110206-
35.2007.8.19.0001, proposta pelo LAVOR E LOPES CONSULTORES LTDA. em face 
de FIAÇÃO BRASILEIRA DE SISAL S.A. FIBRASA, passado na forma abaixo: 

O Doutor PAULO ROBERTO CAMPOS FRAGOSO, Juiz de Direito da 31 1  Vara 
Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER, a quaisquer interessados, especialmente a 
FIAÇÃO BRASILEIRA DE SISAL S.A. FIBRASA, que no dia 1010812017, às 14:00 
horas, no Átrio do Fórum, na Av. Erasmo Braga, n° 115, térreo (hall dos 
elevadores), Castelo/RJ, pelo Leiloeiro Público MAURO MARCELLO DA COSTA 
MACHADO, com escritório na Rua São José 40/4 1  andar, Centro/RJ, tel.: 3231-9086, 
site www.mauromarcel/o./eI.br, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 1710812017, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor 
atualizado da avaliação, o bem imóvel penhorado às fls.341, descrito e avaliado no 
laudo de fls. 277/278, lavrado em 20/08/2012, a saber: Apartamento 801 da Rua 
Santa Clara, 234, Copacabana, Rio de Janeiro, localizado de frente, com área de 
130m 2 . Valor da avaliação: R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), 
atualizado nesta data para R$1.68771 0,97 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete 
mil e setecentos e dez reais e noventa e sete centavos), Inscrição Imobiliária: 
192319-0. De acordo com a certidão de ônus reais do 5 1  Ofício de Registro de Imóveis, 
matrícula 111824, o bem encontra-se registrado em nome de Fibrasa - Fiação 
Brasileira de Sisal S.A., consta em Ri, hipoteca em favor de Lavor e Lopes 
Consultores Associados Ltda.; R2, penhora por determinação do Juízo de Direito da 
24 1  Vara Civel, para garantir dívida no valor de R$457.741,24, face ação movida por 
Edgar Saeger Filho contra Fibrasa - Fiação Brasileira de Sisal S.A., através do 
processo 2008.001.128179-5; R3 penhora por determinação do Juízo da 31 1  Vara Civel 
para garantia de dívida no valor de R$563.077,04, decorrente da presente ação. 
Consta sobre o imóvel na certidão fiscal e fazendária do 9 0  Ofício de Distribuição 
execução fiscal movida pelo Município do Rio de Janeiro perante a 12 1  Vara de 
Fazenda Pública, através do processo n° 0111780-15.2015.8.19.0001, distribuído em 
31/0312015. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU 
inscritos em dívida ativa no valor total de R$4.963,43, mais acréscimos legais, além de 
débito do exercício de 2017, ainda em aberto, no valor de R$1297,80. Existe, ainda, 
débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios 
no valor de R$403,89. De acordo com o Condomínio do Edifício Pallazo di Luciana não 
constam débitos condominiais para a unidade em questão. As certidões aludidas no 
art. 267, XXIII, da CNCGJ/TJRJ, encontram-se anexadas aos autos à disposição dos 
interessados. A venda será livre de débitos tributários e de débitos de natureza 
propter rem, que serão sub-rogados sobre o preço da arrematação, conforme 
preceitua o §1 1 , do artigo 908 do CPC. Cientes de que a arrematação, adjudicação 
ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo 
arrematante, através de depósito judicial ou por meio eletrônico, na forma do art. 
892, CPC; acrescida de 5% de comissão a ser paga diretamente ao Leiloeiro; e 
custas de cartório de 1% até o máximo permitido. Correrão por conta do 
arrematante as despesas para a transferência patrimonial do bem arrematado. O 
valor das despesas comprovadamente realizadas para o leilão será deduzido do 
produto da arrematação e reembolsado ao Leiloeiro; caso não haja arrematação as 
referidas despesas serão ressarcidas pelo exequente. Caso o arrematante não honre 



com o valor do lance no prazo e condições previstas neste edital, o lance será 
considerado inválido, ficando o arrematante sujeito às penalidades previstas em lei. Na 
hipótese de o arrematante não honrar o pagamento, serão sucessivamente chamados 
os demais arrematantes, pela ordem dos lances ofertados (do maior para o menor), os 
quais terão o mesmo prazo e condições acima para honrar o valor do lance ofertado. - 
Caso o executado, o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente 
comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo 
presente edital intimados do leilão, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do 
CPC. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será realizado no 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, foi expedido o presente edital que será publicado e afixado no 
local de costume, conforme as disposições legais. - Rio de Janeiro, 20 de junho de 
2017. Eu, Flávia Rodrigues Alves de Albuquerque, Chefe de Serventia, matrícula n° 
30320, o fiz digitar e o assino. DR. PAULO ROBERTO CAMPOS FRAGOSO, Juiz de 
Direito. 


