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

 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 
CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 
PADRONIZADOS em face de AVA INDUSTRIAL S/A e ANTONIO ALBACETE 
VELASQUES (Processo nº 0050919-49.2004.8.19.0001 - antigo 2004.001.051673-2), 
na forma abaixo: 

 O Dr.  LUIZ EDUARDO DE CASTRO NEVES, Juiz de Direito na Vigésima 
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 a AVA 
INDUSTRIAL S/A, através de seu representante legal e ANTONIO ALBACETE 
VELASQUES, de que no dia 10/08/20, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-
line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), pelo 
Leiloeiro Público JONAS RYMER, serão apregoados e vendidos a quem mais der 
acima da avaliação, ou no dia 13/08/20, no mesmo horário e portal de leilões, a quem 
mais der independente da avaliação, os imóveis penhorados às fls. 752, 1054 e 1033 
e conforme avaliação homologada pelo Juízo, às fls. 1365, em 23/08/2019. DIREITO 
E AÇÃO - AVALIAÇÃO:  DO LOCAL: Rua Caminho da Ferradurinha, Lotes n.º 30, 
31 e 32, Condomínio Praia da Ferradurinha, Geribá, Armação dos Búzios/RJ  - 
CEP: 28950-000. A região possui acesso facilitado por intermédio da Estrada Canto 
Esquerdo de Geribá, que interliga diversos bairros na cidade de Armação dos 
Búzios/RJ, bem como das seguintes vias: Rua Maria Rodrigues, Rua Ana Maria, 
Avenida Geribá, Rua Vieira Câmara, Rua Doralice que são adjacentes ao logradouro 
do imóvel avaliando e que igualmente interligam os diversos pontos do bairro, bem 
como do Condomínio Praia da Ferradurinha. A via principal para a qual a unidade 
autônoma (lotes) em avaliação entesta é dotada de vários melhoramentos urbanos, 
com densidade ocupacional média e dispondo de infraestrutura pública, conforme 
análise detalhada na Tabela de Coleta de Dados. A Rua Caminho da Ferradurinha, 
onde se dá a fachada da unidade autônoma (lotes) em avaliação (IA) não é uma das 
vias de grande circulação na Cidade de Armação dos Búzios, não fazendo parte do 
itinerário de linhas de ônibus municipal, estando inserida no Condomínio Praia da 
Ferradurinha, onde o acesso é restrito e o transporte público mais próximo está 
localizado em aproximadamente 1.800 (mil e oitocentos) metros, bem como estando a 
5.900 (cinco mil e novecentos metros) metros do Centro de Armação dos Búzios/RJ. 
A ocupação dominante no local é predominantemente residencial, ou seja, imóveis 
residenciais que constituem aquela região. Ademais, não existindo ocupação 
comercial nos limites do Condomínio Praia da Ferradurinha, porém fora do conjunto 
residencial em comento a ocupação comercial existente é definida presença de 
empresas e comércios de diversos segmentos, e grande parte é composta por 
imóveis residenciais, os quais são casas e edifícios de unidades autônomas 
unifamiliares de padrão médio/alto, destinados à classe média/alto. Geribá é um 
bairro tradicional do município de Búzios/RJ e apesar da pequena superfície, o bairro 
possui uma ocupação predominantemente residencial, estando próximo a Parques, 
Supermercados, Bancos, Hospitais e além de toda sorte de comércios que oferecem 
apoio a todo o Município. O bairro faz limites com Vila Tortuga, Manguinhos, Vila 



Carangá e Campo de Pouso. Armação dos Búzios, ou apenas Búzios, como é 
popularmente conhecido, é um município da Microrregião dos Lagos, no estado do 
Rio de Janeiro, faz divisa a oeste com Cabo Frio. Localiza-se a cerca de 173 
quilômetros do centro da capital do estado. É uma península com 8km de extensão e 
23 praias, recebendo de um lado correntes marítimas do Equador e do outro 
correntes marítimas do polo sul. Entre as principais praias, destacam-se Geribá, 
Tucuns, João Fernandes, Ferradura, Ferradurinha, Marina, Armação, Manguinhos, 
Tartaruga e Olho-de-Boi. I) DO TERRENO - Situação: O terreno do imóvel, objeto da 
presente avaliação, se encontra em Armação dos Búzios/RJ, localizado na Rua 
Caminho da Ferradurinha, Lote n.º 30, Condomínio Pr aia da Ferradurinha, 
Geribá  - CEP: 28950-000. Infraestrutura Básica: O local é dotado de todos os 
melhoramentos urbanos, tais como: pavimentação em bloquete, com sistema de 
guias e sarjetas; na região está disponível rede de água e captação de esgoto, 
energia elétrica, telefonia e iluminação pública. Topografia e Características do Solo: 
A unidade autônoma em avaliação se apresenta no nível do logradouro para o qual 
entesta frente principal para a Rua Caminho da Ferradurinha, exibindo topografia 
plana da frente para os fundos e o solo é firme e seco. Legislação e Posturas 
Municipais: Trata-se de uma área residencial permissiva, conforme as leis de uso e 
ocupação do solo do Município de Armação dos Búzios (Lei Complementar nº 
13/2006). Ainda segundo o Plano Diretor do Município, segundo Zoneamento 
Vocacional, o imóvel está situado em Zona de Ocupação Controlada1 (ZOC-20), 
conforme informações fornecidas pela Prefeitura de Armação dos Búzios. Dimensões 
do imóvel: A unidade autônoma (lote) em avaliação comporta uma área de terreno 
com 3.706,87m² (três mil setecentos e seis inteiros e oitenta e sete centésimos de 
metros quadrados) de área de terreno matriculada sob o n.º 9.460, Livro n.º 2, Ficha 
01, devidamente registrada pelo Ofício Único Judicial de Imóveis de Armação dos 
Búzios/RJ. Considerando as informações até aqui obtidas, ressalta-se que sobre a 
unidade autônoma (lote) em avaliação existe informações sobre a construção de uma 
casa, cuja metragem é de 467,29m² (quatrocentos e sessenta e sete inteiros e vinte e 
nove centésimos de metro quadrado) de área construída. Entretanto, ressalta-se que 
na matrícula acima colacionada não foi possível localizar a respectiva averbação da 
construção existente, sendo que a metragem da área construída foi fornecida pela 
Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios/RJ conforme espelho de IPTU que não 
existe área de construção sobre o terreno. Ainda, cumpre informar que a unidade 
autônoma (lote) em avaliação tem seu valor venal no importe de R$793.567,44 
(setecentos e noventa e três mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e 
quatro centavos), de acordo com informações do Setor Fiscal da Prefeitura de Búzios, 
cuja inscrição municipal está cadastrada sob o n.º 11.924 e a inscrição fiscal está 
cadastrada sob o n.º 01080481335001. II) DO TERRENO Situação: O terreno do 
imóvel, objeto da presente avaliação, se encontra em Armação dos Búzios/RJ, 
localizado na Rua Caminho da Ferradurinha, Lote n.º 31, Condomíni o Praia da 
Ferradurinha, Geribá  - CEP: 28950-000. Infraestrutura Básica: O local é dotado de 
todos os melhoramentos urbanos, tais como: pavimentação em bloquete, com 
sistema de guias e sarjetas; na região está disponível rede de água e captação de 
esgoto, energia elétrica, telefonia e iluminação pública. Topografia e Características 
do Solo: A unidade autônoma em avaliação se apresenta no nível do logradouro para 
o qual entesta frente principal para a Rua Caminho da Ferradurinha, exibindo 
topografia plana da frente para os fundos e o solo é firme e seco. Legislação e 
Posturas Municipais: Trata-se de uma área residencial permissiva, conforme as leis 



de uso e ocupação do solo do Município de Armação dos Búzios (Lei Complementar 
nº 13/2006). Ainda segundo o Plano Diretor do Município, segundo Zoneamento 
Vocacional, o imóvel está situado em Zona de Ocupação Controlada1 (ZOC-20), 
conforme informações fornecidas pela Prefeitura de Armação dos Búzios. Dimensões 
do imóvel: A unidade autônoma (lote) em avaliação comporta uma área de terreno 
com 5.882,50m² (cinco mil oitocentos e oitenta e dois inteiros e cinquenta centésimos 
de metros quadrados) de área de terreno matriculada sob o n.º 9.461, Livro n.º 2, 
Ficha 01, devidamente registrada pelo Ofício Único Judicial de Imóveis de Armação 
dos Búzios/RJ. Considerando as informações até aqui obtidas, ressalta-se que sobre 
a unidade autônoma (lote) em avaliação não existe informações sobre a construção 
existente na área. Ou seja, dessa forma a unidade autônoma em avaliação 
permanece nua. Entretanto, em que pese não constar a informação de área 
construída perante a Prefeitura de Búzios, também, importante ressaltar que na 
matrícula acima colacionada não localizou a averbação de construção alguma, 
conforme espelho de IPTU que não existe área de construção sobre o terreno. Ainda, 
cumpre informar que a unidade autônoma (lote) em avaliação tem seu valor venal no 
importe de R$ 147.187,03 (cento e quarenta e sete mil cento e oitenta e sete reais e 
três centavos), de acordo com informações do Setor Fiscal da Prefeitura de Búzios, 
cuja inscrição municipal está cadastrada sob o n.º 11.926 e a inscrição fiscal está 
cadastrada sob o n.º 01080482050001. III) DO TERRENO Situação: O terreno do 
imóvel, objeto da presente avaliação, se encontra em Armação dos Búzios/RJ, 
localizado na Rua Caminho da Ferradurinha, Lote n.º 32, Condomíni o Praia da 
Ferradurinha, Geribá  - CEP: 28950-000. Infraestrutura Básica: O local é dotado de 
todos os melhoramentos urbanos, tais como: pavimentação em bloquete, com 
sistema de guias e sarjetas; na região está disponível rede de água e captação de 
esgoto, energia elétrica, telefonia e iluminação pública. Topografia e Características 
do Solo: A unidade autônoma em avaliação se apresenta no nível do logradouro para 
o qual entesta frente principal para a Rua Caminho da Ferradurinha, exibindo 
topografia plana da frente para os fundos e o solo é firme e seco. Legislação e 
Posturas Municipais: Trata-se de uma área residencial permissiva, conforme as leis 
de uso e ocupação do solo do Município de Armação dos Búzios (Lei Complementar 
nº 13/2006). Ainda segundo o Plano Diretor do Município, segundo Zoneamento 
Vocacional, o imóvel está situado em Zona de Ocupação Controlada1 (ZOC-20), 
conforme informações fornecidas pela Prefeitura de Armação dos Búzios. Dimensões 
do imóvel: A unidade autônoma (lote) em avaliação comporta uma área de terreno 
com 4.050,00m² (quatro mil quinhentos metros quadrados) de área de terreno 
matriculada sob o n.º 9.462, Livro n.º 2, Ficha 01, devidamente registrada pelo Ofício 
Único Judicial de Imóveis de Armação dos Búzios/RJ. Considerando as informações 
até aqui obtidas, ressalta-se que sobre a unidade autônoma (lote) em avaliação não 
existe informações sobre a construção existente na área. Ou seja, dessa forma a 
unidade autônoma em avaliação permanece nua. Entretanto, em que pese não 
constar a informação de área construída perante a Prefeitura de Búzios, também, 
importante ressaltar que na matrícula acima colacionada não localizou a averbação 
de construção alguma, conforme espelho de IPTU que não existe área de construção 
sobre o terreno. Ainda, cumpre informar que a unidade autônoma (lote) em avaliação 
tem seu valor venal no importe de R$ 141.580,91 (cento e quarenta e um mil 
quinhentos e oitenta reais e noventa e um centavos), de acordo com informações do 
Setor Fiscal da Prefeitura de Búzios, cuja inscrição municipal está cadastrada sob o 
n.º 11.928 e a inscrição fiscal está cadastrada sob o n.º 1080482051001. Avaliação 



homologada: R$ 5.033.557,20 (cinco milhões, trinta e três mil, quinhentos e cinquenta 
e sete reais e vinte centavos), correspondente a  1.471.327,12  UFIR’S, atualizado em 
R$  5.230.567,90  (cinco milhões, duzentos e trinta  mil, quinhentos e sessenta e 
sete reais e noventa centavos) . De acordo com o Ofício Único de Justiça - Armação 
dos Búzios, a Unidade Autônoma (Casa) nº 30, constituída de parte de terreno de 
Marinha e parte Alodial, encontra-se matriculada sob o nº 9.460 e registrada em nome 
de CIAB - Cia. Imobiliária Atlântica Brasileira, constando na AV.01, promessa de 
venda em favor de Fuad Diuana Zacharias casado pelo regime da comunhão de bens 
com Myrian Ribeiro Zacharias e na AV.02, promessa de cessão feita por Fuad Diuana 
Zacharias e sua mulher Myrian Ribeiro Zacharias em favor de Antonio Albacete 
Velasques. Constam os seguintes gravames: 1) R.03: penhora dos direitos 
aquisitivos, por determinação do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Campinas-SP, 
extraída dos autos do processo nº 0061800-92.1999.5.15-0043, movido por Aparecido 
de Góis em face de Campvel Comércio e Laboratório Fotográfico Ltda e outros. 2) 
R.05: penhora por determinação do Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Salvador-BA, 
extraída dos autos do processo nº 0183700-91.1997.5.05.0010, movido por Paulo Vaz 
Sampaio Neto em face de Antônio Albacete Velasques. 3) R.06: penhora por 
determinação do Juízo da 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, extraída dos autos 
do processo nº 0046500-62.2003.5.01.0036, movido por Elton Sergio de Oliveira Silva 
em face de Ava Industrial S/A e outros. 4) AV.07: indisponibilidade do imóvel por 
determinação do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, extraída 
dos autos do processo nº 12800751997. 5) AV.08: indisponibilidade do imóvel por 
determinação do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí, extraída dos autos do 
processo nº 1178004720005150021. 6) AV.09: indisponibilidade do imóvel por 
determinação do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí, extraída dos autos do 
processo nº 00675005020005150096. 7) R.10: penhora por determinação do Juízo da 
13ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, extraída dos autos do processo nº 007800-
49.2003.5.01.0013, movido por Jorge da Costa em face de Ava Industrial S/A e 
outros. 8) R.11: penhora por determinação do Juízo da 49ª Vara do Trabalho do Rio 
de Janeiro, extraída dos autos do processo nº 0033100-34.2006.5.01.0049, movido 
por Andreza Mariza de Abreu Damiani em face de Antônio Albacete Velasques e 
outros. 9) R.12: penhora oriunda do presente feito. 10) AV.13: indisponibilidade do 
imóvel por determinação do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Manaus, extraída dos 
autos do processo nº 00795005420095110007, movido por Mario Elias Amaral da 
Cunha em face de Ava Industrial S/A e outros. 11) AV.14: indisponibilidade do imóvel 
por determinação do Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Campinas, extraída dos autos 
do processo nº 00137008920065150131, movido por Monique Corrêa do Prado em 
face de Campvel Comércio e Laboratório Fotográfico Ltda. e outros. Consta a 
seguinte prenotação: a) nº 31.152 de 06/09/2013, título referente à Penhora, 
requerido por Aparecido de Góis que teve o seu registro adiado pelos motivos 
expostos no respectivo Título, por se fazer necessário o cumprimento de exigência 
registral. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU, 
referente a casa 30, nos exercícios de 2006, 2008 até 2010, 2012 e de 2014 até 2020, 
no valor de R$ 88.936,00, mais acréscimos legais (Inscrição: 01080481335001 - Insc. 
Reduzida (Código): 11924). Os débitos condominiais pendentes sobre a referida casa 
30, equivalem, na data da expedição do presente edital, ao valor de R$ 375.735,78. 
De acordo com o Ofício Único de Justiça - Armação dos Búzios, a Unidade Autônoma 
(Casa) nº 31, constituída de parte de terreno de Marinha e parte Alodial, encontra-se 
matriculada sob o nº 9.461 e registrada em nome de CIAB - Cia. Imobiliária Atlântica 



Brasileira, constando na AV.01, promessa de venda em favor de Antonio Albacete 
Velasques. Constam os seguintes gravames: 1) R.02: penhora por determinação do 
Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Campinas-SP, extraída dos autos do processo nº 
0061800-92.1999.5.15-0043 - RTOrd, movido por Aparecido de Góis em face de 
Campvel Comércio e Laboratório Fotográfico Ltda e outros. 2) R.03: penhora por 
determinação do Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Salvador BA, extraída dos autos 
do processo nº 0183700-91.1997.5.05.0010, movido por Paulo Vaz Sampaio Neto em 
face de Antônio Albacete Velasques. 3) AV-4: indisponibilidade do imóvel por 
determinação do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, extraída 
dos autos do processo nº 12800751997. 4) AV-05: indisponibilidade do imóvel por 
determinação do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí, extraída dos autos do 
processo nº 1178004720005150021. 5) AV-06: indisponibilidade do imóvel por 
determinação do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí, extraída dos autos do 
processo nº 00675005020005196. 6) R.07: penhora oriunda do presente feito. 7) AV-
08: indisponibilidade por determinação do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Manaus, 
extraída dos autos do processo nº 0795005420095110007, movido por Mario Elias 
Amaral da Cunha em face de Ava Industrial S/A e outros. 8) AV-09: indisponibilidade 
por determinação do Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Campinas, extraída dos autos 
do processo nº 00137008920065150131, movido por Monique Corrêa do Prado em 
face de Campvel Comércio e Laboratório Fotográfico Ltda. e outros. Consta a 
seguinte prenotação: a) nº 31.152 de 06/09/2013, título referente à Penhora, 
requerido por Aparecido de Góis que teve o seu registro adiado pelos motivos 
expostos no respectivo Título, por se fazer necessário o cumprimento de exigência 
registral. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU, 
relativo ao lote 31, nos exercícios de 2005, 2006, 2012 e de 2014 até 2020, no valor 
de R$ 62.758,48, mais acréscimos legais (Inscrição: 01080482050001 - Insc. 
Reduzida (Código): 11926). Os débitos condominiais pendentes sobre o referido lote 
31, equivalem, na data da expedição do presente edital, ao valor de R$ 403.915,57. 
De acordo com o Ofício Único de Justiça - Armação dos Búzios, a Unidade Autônoma 
(Casa) nº 32, constituída de parte de terreno de Marinha e parte Alodial, encontra-se 
matriculada sob o nº 9.462 e registrada em nome de CIAB - Cia. Imobiliária Atlântica 
Brasileira, constando na AV.01, promessa de venda em favor de Antonio Albacete 
Velasques. Constam os seguintes gravames: 1) R.02: penhora por determinação do 
Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Campinas-SP, extraída dos autos do processo nº 
0061800-92.5.15-0043, movido por Aparecido de Góis em face de Campvel Comércio 
e Laboratório Fotográfico Ltda e outros. 2) AV-03: indisponibilidade do imóvel por 
determinação do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, extraída 
dos autos do processo nº 12800151997. 3) AV-04: indisponibilidade do imóvel por 
determinação do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí, extraída dos autos do 
processo nº 1178004720005150021. 4) AV-05: indisponibilidade do imóvel por 
determinação do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí, extraída dos autos do 
processo nº 0067500502005150096. 5) R-06: penhora oriunda do presente feito. 6) 
AV-07: indisponibilidade do imóvel por determinação do Juízo da 7ª Vara do Trabalho 
de Manaus, extraída dos autos do processo nº 00795005420095110007, movido por 
Mario Elias Amaral da Cunha em face de Ava Industrial S/A e outros. 7) AV-08: 
indisponibilidade do imóvel por determinação do Juízo da 12ª Vara do Trabalho de 
Campinas, extraída dos autos do processo nº 00137008920065150131, movido por 
Monique Corrêa de Prado em face de Campvel Comércio e Laboratório Fotográfico 
Ltda. e outros. Consta ainda, a seguinte prenotação: a) nº 31.152 de 06/09/2013, 



título referente à Penhora, requerido por Aparecido de Góis que teve o seu registro 
adiado pelos motivos expostos no respectivo Título, por se fazer necessário o 
cumprimento de exigência registral. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, 
existem débitos de IPTU, relativo ao lote 32, nos exercícios de 2016 até 2019, no 
valor de R$ 13.715,15, mais acréscimos legais (Inscrição: 01080482051001 - Insc. 
Reduzida (Código): 11928). Os débitos condominiais pendentes sobre o referido Lote 
32, equivalem, na data da expedição do presente edital, ao valor de R$ 391.964,85. 
Encontram-se em curso os Agravos de Instrumento nos 0046112-61.2019.8.19.0000, 
0065832-14.2019.8.19.0000 interpostos por Antonio Albacete Velasques e o Agravo 
de Instrumento nº 0066157-86.2019.8.19.0000, interposto por Ava Industrial SA. 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. Os 
interessados em participar do leilão deverão oferecer lances pela internet, através do 
site www.rymerleiloes.com.br, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e 
habilitados para participar deste leilão. 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. O interessado em adquirir o bem em prestações deverá apresentar ao 
Juízo, por escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão, proposta de aquisição 
do bem, na forma do art. 895 do CPC. – 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 vinte e cinco dias do mês de 
maio de dois mil e vinte. – Eu, Diego Abrantes Ferreira, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dr. Luiz Eduardo de Castro Neves – Juiz de Direito. 


