
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA 
COMARCA DA CAPITAL 

 
 

EDITAL DE 1º, 2º LEILÕES, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação 
de execução proposta por DANIEL MARCOS DOS SANTOS FILHO em face de 
AMÉRICA FOOTBALL CLUB (Processo nº 0124078-59.2003.8.19.0001 
(2003.001.126459-1), na forma abaixo: 

O Dr. CARLOS SÉRGIO DOS SANTOS SARAIVA, juiz de direito da 
quadragésima primeira vara cível da cidade do Rio de Janeiro, faz saber aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente ao AMÉRICA FOOTBALL CLUB, na pessoa de seu 
representante legal, de que no dia 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 da avaliação ou no dia 04/09/17, 
no mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, os 
bens móveis penhorados e avaliados à fl. 238/239, com intimação da penhora 
à fl. 240, LAUDO DE AVALIAÇÃO (19/07/12): LOCAL DA DILIGÊNCIA: Rua 
Campos Sales, nº 118, Tijuca / RJ.: 01 (um) piano de cauda Monington & 
Weston (London) com 2 pedais – R$ 5.000,00; 1 (um) Troféu (tipo pedestal 
medindo cerca de 1,40m), gravado:I – Taça dos Campeões, com escuda da 
CBF – Campeão 1982) - R$1.500,00; 1(um) Troféu (tipo taça medindo cerca de 
60cm) gravado: X Taça Guanabara1974 - R$1.500,00; 1 (um) Troféu(tipo taça, 
medindo cerca de 60cm), gravado: Campeonato da Divisão de Profissionais de 
1960- AMÉRICA FC - Campeão do Estado da Guanabara- R$1.500,00; 1 (um) 
Troféu(tipo pedestal, com uma bola em cima, medindo cerca de 1m), gravado 
FERJ - 1ª Taça Rio de Janeiro- Ao vencedor do 2º.Turno do Campeonato da 
Primeira Divisão de Profissionais-1982- R$ 1.500,00; 1(um) Troféu (duas garras 
metálicas segurando uma bola, medindo cerca de 40cm), gravado: FERJ- 
Campeonato Estadual da série B de Profissionais – Campeão 2009 – R$ 
310,00. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 11.310,00 (onze mil e trezentos e dez 
reais), equivalente a 4.970,99 UFIR, atualizado em R$ 15.906,67 (quinze 
mil, novecentos e seis reais e sessenta e sete 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, Laurindo Francisco da Costa Neto - Titular do 
Cartório, matrícula 01/24037, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Carlos Sérgio 
dos Santos Saraiva - Juiz de Direito. 


