
JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DE JACAREPAGUÁ 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de Obrigação de Fazer proposta por MARCELO 
SANTOS DA SILVA e ANA PAULA BARROS DE OLIVEIRA DA SILVA em face de 
FRANCISCO XAVIER INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, FRANCISCO 
XAVIER e MIRIAM TERESA SOARES XAVIER GAGLIANONE (Processo nº 
0013108-31.2004.8.19.0203 – antigo 2004.203.013026-2), na forma abaixo: 
 A Dra. JANE CARNEIRO SILVA DE AMORIM, Juíza de Direito na Terceira 
Vara Cível Regional de Jacarepaguá, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a FRANCISCO XAVIER 
INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA, através de sua representante legal, 
Miriam Teresa Soares Xavier Gaglianone, ou quem fizer em suas vezes, ao ESPÓLIO 
DE FRANCISCO XAVIER, através da sua representante legal, ao ESPÓLIO DE 
OLGA SOARES XAVIER, através da sua representante legal, e a MIRIAM TERESA 
SOARES XAVIER GAGLIANONE, por si e como representante legal de Francisco 
Xavier Incorporações e Participações Ltda e dos Espólios de Francisco Xavier e Olga 
Soares Xavier, de que no dia 06/06/18, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum Regional 
de Jacarepaguá, na Rua Professora Francisca Piragibe nº 80, Taquara / RJ., pelo 
Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação, ou no dia 14/06/18, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 774, descrito e avaliado às fls. 
874/875 (em 11/09/2017). LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL – 
APARTAMENTO 701, BLOCO 02 (Edifício Delfim Moreira), CONDOMÍNIO 
ATLÂNTICO SUL, AVENIDA LÚCIO COSTA Nº 3.600 – BARRA DA TIJUCA – RJ, 
MATRÍCULA RGI/RJ 34.101. O terreno encontra-se devidamente dimensionado, 
caracterizado e registrado no cartório do 9º RGI (capital). DO EDIFÍCIO – com direito 
a 03 (três) vagas de garagem indistintamente nos locais a isso destinados no Delfim 
Moreira, designado por lote 01 do PA 32.147, matriculado sob o nº 34.101 do Registro 
de Imóveis do 9º Ofício da Capital do Estado do Rio de Janeiro. DA DESCRIÇÃO – O 
apartamento tem 387m2 de área edificada, condomínio com piscinas, sauna seca e 
vapor, hidromassagem, salão de massagem, academia de musculação e ginástica, 2 
salas de dança, sala de fisioterapia, sala de lutas marciais, bar da piscina, 
restaurante, churrasqueira da piscina, salão de beleza, mini-mercado, 3 quadras de 
tênis, 1 quadra polivalente, 1 campo de futebol, 1 quadra de bocha, 1 churrasqueira 
para festas, 1 salão de festas para 100 pessoas, 1 salão de festas para 500 pessoas, 
2 parques infantis, e aproximadamente trinta e sete anos de construção. Não logrei 
êxito em encontrar qualquer pessoa no local para agendar visita para vistoria do 
imóvel, razão pela qual, autorizada pela portaria 03/2011, foi realizada a Avaliação 
Indireta, tendo como parâmetro a área edificada constante no espelho do IPTU. Isto 
posto, AVALIO indiretamente O IMÓVEL ACIMA DESCRITO EM R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais), equivalente a 1.500.046,80 Ufir’s, atualizado 
em R$ 4.941.004,10 (quatro milhões, novecentos e quarenta e um mil, quatro 
reais e dez centavos). De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 34.101, e registrado em nome de Francisco Xavier, casado pelo 
regime da comunhão de bens com Olga Soares Xavier, constando os seguintes 
gravames: 1) R-14: 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 2005.120.038023-8); 2) R-15: 



Penhora, em 2º Grau, determinada pelo 14º Juizado Especial Cível, decidida nos 
autos da ação movida por Alexandre Brum Leite em face de Francisco Xavier e 
Outros (processo nº 0028231-69.2004.8.19.0203); 3) R-16: Penhora, em 3º Grau, 
oriunda do presente feito; 4) R-17: Penhora, em 4º Grau, determinada pelo Juízo de 
Direito da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca - RJ, decidida nos autos da ação movida 
pelo Condomínio do Edifício Delfim Moreira em face de Espólios de Francisco Xavier 
e Olga Soares Xavier (processo nº 0001901.46.2006.8.19.0209). De acordo com a 
certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 1997, 1998, 
2001 até 2011, e de 2013 até 2018, no valor de R$ 582.229,73, mais acréscimos 
legais (FRE 1415203-7). Conforme Certidão Positiva de Débito, emitida pelo 
Funesbom, o imóvel apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de 
Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 423,37, referentes aos exercícios 
de 2015 e 2016 (Nº CBMERJ: 591239-9). De acordo com planilha de débitos enviada 
pelo Condomínio Delfim Moreira, a referida unidade apresenta débitos condominiais, 
no período de 07/04/2005 até 10/04/2018, no valor de R$ 2.323.039,14. Os créditos 
que recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza propter rem, serão sub-rogados 
sobre o preço da alienação, sendo observada a ordem de preferência, conforme 
preceitua o § 1º, do artigo 908, do Código de Processo Civil. As certidões exigidas 
pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, bem como o 
presente edital e o débito atualizado de IPTU, serão lidos pelo Sr. Leiloeiro no 
ato do pregão. 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. – E, para 
que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será 
publicado através do site de leilões on line: www.rymerleiloes.com.br, de acordo com 
o art. 887 § 2º do CPC, 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 vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito. – Eu, Claudia 
Regina Mendes dos Santos, Mat. 01-28241 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e 
subscrevo. Dra. Jane Carneiro Silva de Amorim - Juíza de Direito. 

http://www.rymerleiloes.com.br/

