
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA 

DA COMARCA DA CAPITAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

(Av. Erasmo Braga, nº 115, 6º andar, Sala 610, Centro / RJ) 

 
 EDITAL de 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, extraído dos autos da Execução Fiscal 
nº 0208582-27.2005.8.19.0001 (2005.120.041900-3), proposta por MUNICÍPIO DO RIO 
DE JANEIRO em face de PATRICIA HURWICZ, passado na forma abaixo: 
 A Doutora KATIA CRISTINA NASCENTES TORRES, Juíza de Direito na Vara 
acima, FAZ SABER, a quaisquer interessados, especialmente a PATRICIA HURWICZ, 
atual Patrícia de Bulhões Buchi, e a seu cônjuge, se houver, que no dia 28/04/2017, às 
14:00 horas, no Auditório da Corregedoria Geral da Justiça, Desembargador José 
Navega Cretton, situado na Av. Erasmo Braga, nº 115, 7º andar, Lâmina I, Castelo, Rio de 
Janeiro/RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem 
mais der acima da avaliação, ou no dia 02/05/2017, no mesmo horário e local, a quem 
mais der independente da avaliação, o bem imóvel penhorado, localizado na Av. Lucio 
Costa, nº 6.600, apartamento 505 da Torre 6 – Barra da Tijuca / RJ. Inscrição 
Imobiliária 1.798.476-6. Área: 138m2. Matriculado junto ao 9º RGI, sob o nº 116.958. Valor 
da avaliação: R$ 939.766,10 (novecentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e 
seis reais e dez centavos). De acordo com o 9º Ofício do RI, o referido imóvel encontra-
se registrado em nome de Patricia Hurwicz, constando no R-19, Penhora, em 1º Grau, 
determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, decidida nos autos da 
ação de execução fiscal movida pelo Município do Rio de Janeiro (processo número 
2005.120.041900-3). De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de 
IPTU nos exercícios de 2001 até 2003, no valor de R$ 8.159,54, mais acréscimos legais. 
Os débitos de Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios e de 
condomínio, se houver, serão informados no ato do pregão. Os créditos que recaem sobre 
o imóvel, inclusive os de natureza propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da 
alienação, que será realizada livre e desembaraçada, na forma do parágrafo único do 
artigo 130 do Código Tributário Nacional. Ficando ciente o arrematante que arcará com a 
diferença do débito de condomínio não abarcado pelo produto da arrematação. Caso o 
devedor, 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 da 
hasta pública, 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. Cientes de que impedir, perturbar ou fraudar 
arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de 
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, incorre em Violência ou 
fraude em arrematação judicial, prevista no art. 358 do Código Penal, sob pena de 
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 
Caso o devedor opte por exercer o direito de remição após a realização da primeira praça, 
será devida a comissão do leiloeiro em valor a ser arbitrado pelo juízo até o percentual de 
2,5% sobre o valor da avaliação. – E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de costume, 
cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o 
pagamento imediato do preço pelo arrematante ou no prazo de até 15 (quinze) dias, 
mediante sinal de 30%, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o 
parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o 
máximo permitido. As certidões serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. - Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos três dias de abril de dois mil e dezessete. 
Eu, Lucélia da Silva Esteves, Titular do cartório, mandei digitar e subscrevo. Kátia Cristina 
Nascentes Torres - Juíza de Direito. 


