
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL 
MF DE CLIMOJ ASSISTÊNCIA MÉDICA DE JACAREPAGUÁ LTDA 

 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 30 dias, 

extraído dos autos da Falência de CLIMOJ ASSISTÊNCIA MÉDICA DE 
JACAREPAGUÁ LTDA (Processo nº 0076602-59.2002.8.19.0001 - antigo 
2002.001.074785-3), na forma abaixo: 
 O Dr. PAULO ASSED ESTEFAN, Juiz de Direito na Quarta Vara Empresarial 
da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente à Falida, demais Credores e 
Terceiros Interessados, de que no dia 04/10/18, às 14:30 horas, no Átrio do Fórum, na 
Av. Erasmo Braga, nº 115 – térreo (hall dos elevadores), Castelo/RJ., pelo Leiloeiro 
Público JONAS RYMER, será apregoado, em público leilão, a quem der acima da 
avaliação, ou no dia 08/10/18, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, o bem 
imóvel arrecadado às fls. 1.354, pertencente à Massa Falida supra citada, descrito e 
avaliado às fls. 1460/1464. LAUDO DE AVALIAÇÃO: Objeto da Avaliação: Imóvel 
residencial unifamiliar. Localização: Rua Samuel das Neves, nº 98, Pechincha, Rio 
de Janeiro – RJ, Cep: 22.770-110. Área construída: inscrição 3.067.724-9, natureza: 
residencial, área terreno: 360m2, área edificada: 235m2. Caracterização Física: O 
Imóvel possui construção de padrão construtivo aparentemente de boa qualidade, 
estando em estado de conservação satisfatório. O prédio possui de frente um 
pavimento e construção nos fundos com dois pavimentos. Grau de atratividade alta. 
Caracterização do imóvel avaliando: Trata-se de imóveis para uso residencial 
unifamiliar, edificado em terreno no nível do logradouro público com área descrita 
conforme RGI. O imóvel avaliando possui estrutura geral em concreto armado, padrão 
de acabamento normal, idade de trinta e oito anos e encontra-se em regular estado 
de conservação. Resultado da Avaliação: De acordo com os dados apurados, os 
quais também foram embasados no valor praticado no mercado, AVALIO os imóveis 
em AVALIO o apartamento acima descrito, com direito às partes comuns do edifício, 
em R$ 855.400,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), 
equivalente a 267.320,85 Ufir’s; atualizado em R$ 880.528,14 (oitocentos e oitenta 
mil, quinhentos e vinte e oito reais e quatorze centavos). De acordo com o 9º 
Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 10.358, e registrado em 
nome de Climoj Assistência Médica de Jacarepaguá Ltda, constando os seguintes 
gravames: 1) R-16: Penhora 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 nº 2003.120.059525-1); 2) Av-20: Pelos ofícios 
que serviram para a averbação 17, fica averbada a Arrecadação do imóvel, decidida 
nos autos de falência de Climoj Assistência Médica de Jacarepaguá Ltda (processo nº 
0076602-59.2002.8.19.0001). De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem 
débitos de IPTU nos exercícios de 2008 até 2018, no valor de R$ 4.837,04, mais 
acréscimos legais (FRE 3067724-9 – exigibilidade suspensa de 2008 à 2014). 
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$ 2.778,44, referentes aos exercícios de 2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 
3416270-1). O bem objeto da alienação estará livre de qualquer ônus, não havendo 
sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive os débitos de 
Condomínio, IPTU, Taxas e demais existentes de natureza tributária, as derivadas da 
legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho, conforme art. 141, 



inciso II da Lei nº 11.101/2005. 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. Ficam as partes intimadas dos Leilões por intermédio deste edital, 
na pessoa de seus advogados constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, 
Parágrafo Único, e seus incisos do CPC. Caso haja proposta, por escrito, de venda do 
referido bem em parcelas, nos termos do Art. 895, I e II do CPC, que seja permitido o 
parcelamento, mediante sinal à vista do valor equivalente a 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor do lance, devendo o remanescente ser pago em até 30 (trinta) 
parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósitos 
em conta judicial vinculada a este feito e Juízo, junto ao Banco do Brasil, em dias 
contados a partir da data do leilão, ficando o imóvel penhorado até que o adquirente 
quite integralmente o preço ofertado (cf. Art. 895, § 1º do CPC). No caso de atraso no 
pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma 
da parcela inadimplida e as parcelas vincendas (cf. Art. 895, § 4º do CPC) podendo 
ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda da caução (Art. 897). 
Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as 
propostas de pagamento parcelado consoante disposto no Art. 895 § 7º 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 oito dias do mês de agosto de 
dois mil e dezoito. – Eu, Maria Carmelina de Oliveira, Mat. 01-915 - Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Paulo Assed Estefan - Juiz de Direito. 

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

