
 
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DE CAMPO 

GRANDE   

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 
05 dias, extraído dos autos da Ação de Execução de Título Judicial proposta 
por MARIA DA CONCEICAO SANTOS PEREIRA em face de IRMAOS 
FRATUCELLI LTDA e ORLANDO FRATUCELLI JUNIOR (Processo nº 
0000331-57.1994.8.19.0205 - antigo 1994.205.100117-2), na forma abaixo: 

O Dr. JANSEN AMADEU DO CARMO MADEIRA, Juiz de Direito na 
Primeira Vara Cível Regional de Campo Grande, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a IRMAOS FRATUCELLI LTDA, através de seu representante 
legal, ORLANDO FRATUCELLI JUNIOR, VERA ALICE BARROSO,ORLANDO 
FRATUCELLI E ANDREA FRATUCELLI, de que no dia 27/05/19, às 12:00 
horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS 
RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente no 
escritório do mesmo leiloeiro público, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, 
salas 1.110/1.111, Castelo/RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 30/05/19, 
no mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o 
imóvel penhorado à fl. 404, descrito e avaliado às fls. 535. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: Conforme Portaria nº 03/2011, oriunda da Ordem de Serviço nº 
01/2011, publicada no DO de 02/09/2011 – Motivo: Imóvel fechado. GALPÃO, 
situado na Avenida Santa Cruz, nº 12.229, Senador Vasconcelos, Rio de 
Janeiro. O PRÉDIO é construção de concreto armado e de alvenaria de tijolos, 
revestido parcialmente de tijolinho. O GALPÃO possui 788,00m2 de área 
edificada, conforme menciona o IPTU. O TERRENO com medidas e 
confrontações conforme certidão do 4º Ofício do Registro de Imóveis. Matrícula 
nº 39.089. Inscrição Municipal nº 0.306.519-0. Idade do Imóvel: 1981. AVALIO 
o imóvel acima descrito, e respectiva fração ideal do terreno em R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), equivalente a 175.808,72 Ufir’s, atualizado em R$ 
601.459,21 (seiscentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reias e 
vinte e um centavos). De acordo com o 4º Ofício do Registro de imóveis o ref. 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 39.089, constando as seguintes 
anotações: 1) R-3: Compra e Venda – para Orlando Fratucelli Junior e Gerson 
Fratucelli, 2) AV – 4 – Construção de prédio nº 4917; 3) R-5: promessa de  
venda de Orlando Fratucelli Júnior e s/mulher Maria do Rosário Fratucelli, 
casados pelo regime da comunhão de bens e Gerson Fratucelli para  Irmãos 
Fratucelli Ltda, 4) R- 6: Compra e Venda para a Firma Irmãos Fratucelli Ltda;5) 
AV-7: Revisão da numeração efetuada em 1975, na Avenida Santa Cruz, o 
atual nº 12.229, corresponde ao antigo nº4917; 6) R-8: Compra e venda para 
Orlando Fratucelli Júnior e Gerson Fratucelli; 7) R-9: Partilha de ½, da 10ª 
VOS, extraída dos Autos de Inventário de Maria do Rosário Fratucelli, foi 
partilhado ½ do imóvel a Orlando Fratucelli Júnior; 8) R- 10 : Gerson Fratucelli , 
vendeu 50% do imóvel à Vera Alice Barroso, 9) R-11: Compra e venda – 
Orlando Fratucelli Júnior, vendeu ½ do imóvel para Orlando Fratucelli e Andrea 
Fratucelli; 10) AV-12: Cancelamento do registro constante do R-1; 11) AV-13: 
Retificação – Fica retificado o AV-12, para tornar certo que, o registro 



cancelado é o R-10 e não como constou. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existe débito de IPTU no exercício de 2019, no valor de R$ 
7.611,30, mais acréscimos legais (FRE 0306519-0). Conforme Certidão 
Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débito relativos 
à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor 
de R$ 1.889,45, referente ao exercício de 2017 (Nº CBMERJ: 1973499-5). 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. Caso os devedores 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 portal de 
editais do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro: 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do leiloeiro público: 
www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 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 onze dias do mês de abril de dois mil e dezenove. Eu, Maria Cristina 
Pagagliaminuto - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Jansen 
Amadeu  do Carmo Madeira - Juiz de Direito. 
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