
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA 

DA COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

(Av. Erasmo Braga, nº 115, 6º andar, Sala 633, Centro) 

 

EDITAL de 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL, com o prazo de 10 (dez) dias, extraído da Execução Fiscal nº 
0030726-37.2009.8.19.0001 (2009.001.031015-7) proposta por ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO contra LOY ELY UMPIERRE, passado na forma abaixo: 

 
O Dr. JOÃO LUIZ AMORIM FRANCO, Juiz de Direito da Vara acima, FAZ 

SABER a quaisquer interessados, especialmente à LOY ELY UMPIERRE, na 
pessoa de seu representante legal, que no dia 28/08/2017, às 12:00 horas, 
através do site: rymerleiloes.com.br, e no escritório do Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 1.110 – Castelo/RJ, será 
apregoado e vendido a quem mais der acima das avaliações, ou no dia 
04/09/2017, no mesmo horário e local, a quem mais der independente das 
avaliações, os bens móveis penhorados, descritos e avaliados às fls. 43 (em 
28/04/15). - AUTO DE PENHORA, DEPÓSITO E AVALIAÇÃO (Rua Antônio 
Ribas nº 50, Inhaúma / RJ): 02 (duas) Frezadoras Universal/Ferramenteiras e 
acessórios, marca Vigorelli, avaliado cada um em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
cada; 01(um) Torno Universal com barramento medindo 02 metros da marca 
Mitto, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). AVALIAÇÃO TOTAL: 
R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), equivalente a 23.968,43 UFIR, 
atualizado em R$ 76.696,59 (setenta e seis mil, seiscentos e noventa e 
seis reais e cinqüenta e nove centavos). Caso o devedor, não seja 
encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, fica pelo presente edital intimado 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. – 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, na forma do art. 892, CPC; 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. – Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos doze dias do mês de junho de 
dois mil e dezessete. – Eu, Paulo Emilio Junqueira Cavaliere, Titular do 
Cartório, matrícula 01/24037 o fiz datilografar e subscrevo. João Luiz Amorim 
Franco - Juiz de Direito. 
 


