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JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA 

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

dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO DELFIM MOREIRA em face de MIRIAM TERESA SOARES XAVIER 
GAGLIONE e FRANCISCO EDUARDO SOARES XAVIER (Processo nº 0001901-
46.2006.8.19.0209 - antigo 2006.209.001855-1), na forma abaixo: 
 O Dr. MARIO CUNHA OLINTO FILHO, Juiz de Direito na Segunda Vara Cível 
Regional da Barra da Tijuca, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a MIRIAM TERESA 
SOARES XAVIER GAGLIONE e FRANCISCO EDUARDO SOARES XAVIER, 
herdeiros dos Espólios de Francisco Xavier e Olga Soares Xavier, de que no dia 
18/08/2020, 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, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 
19/08/2020, no mesmo horário e portal, a quem mais der independente da avaliação, 
o imóvel penhorado às fls. 298, descrito às fls. 327, com valor de avaliação fixado na 
r. decisão publicada em 11/06/2019. LAUDO DE AVALIAÇÃO: DO IMÓVEL: 
Apartamento 701, situado na Av. Sernambetiba, nº 3.600, bloco 02, Barra da 
Tijuca/RJ, o imóvel encontra-se devidamente dimensionado, caracterizado e 
registrado no cartório do 9º Ofício do Registro de Imóveis, sob a matrícula 34.101, 
ficha 1. De acordo com informação constante no espelho do IPTU, a área edificada é 
de 387 metros quadrados. Apartamento com vista frontal para o mar, sala de estar, 
sala de jantar, sala de TV, hall social, bar, varanda, copa, cozinha, área de serviço, 
dependências completas de empregada, 04 suítes e 03 vagas na garagem. DO 
EDIFÍCIO: Ocupação residencial, construção de 1979, Condomínio Atlântico Sul. 
Dotado de extensa área de lazer e servido de elevadores. Avaliação: R$ 
7.000.000,00 (sete milhões de reais); equivalente a 2.046.125,50 Ufir’s, atualizado 
em R$ 7.273.976,10 (sete milhões, duzentos e setenta e três mil, novecentos e 
setenta e seis 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, 
determinada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Jacarepaguá, decidida nos 
autos da ação movida por Marcelo Santos da Silva em face de Francisco Xavier 
Incorporações e Participações Ltda (processo nº 0013108-31.2004.8.19.0203); 4) R-
17: Penhora, em 4º Grau, oriunda do presente feito; 5) Av-18: Indisponibilidade do 
imóvel, em face de Francisco Xavier, decidida nos autos da ação oriunda da 9ª Vara 
Federal de Execução Fiscal – RJ, processo nº 05188917220024025101; 6) Av-19: 
Indisponibilidade do imóvel, em face de Francisco Xavier, decidida nos autos da ação 
oriunda da 40ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – RJ, processo nº 
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00179008220045010040; 7) R-20: Penhora, em 5º Grau, decidida nos autos da ação 
movida por Alcemario Fernandes em face de Francisco Xavier (processo nº 0011872-
15.2002.8.19.0203); 8) Av-21: Pelo ofício nº 101/20 de 06/02/2020, da 2ª Vara Cível 
de Jacarepaguá – RJ, prenotado em 18/02/20, com o nº 1909326 à fl. 105 do livro 1-
LB, fica averbada a anotação, no sentido de informar que o valor que incide para 
garantir a execução da dívida é de R$ 490.089,19, processo nº 0004423-
79.1997.8.19.0203. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de 
IPTU nos exercícios de 1997, 1998, 2001 até 2011, e de 2013 até 2020, no valor de 
R$ 735.104,89, 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$ 926,79, 
referentes aos exercícios de 2015 até 2018 (Nº CBMERJ: 591239-9). Os débitos 
condominiais pendentes sobre a referida unidade equivalem, na presente data, ao 
valor de R$ 3.118.213,86. 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 onze dias do mês 
de agosto de dois mil e vinte. – Eu, Luciane Saintive Barbosa, Mat. 10-17434 - Chefe 
de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Mario Cunha Olinto Filho - Juiz de 
Direito. 
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