
JUIZO DA 17ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO - RJ. EDITAL DE 1ª e 2ª 

PRAÇAS E INTIMAÇÃO, com prazo de 20 (vinte) dias, extraído da Ação Trabalhista 

movida por ROBERTA DA SILVA PIMENTEL  advogado(s): RICARDO TAVARES DE 

MELO LIMA  em face de CARLA DA SILVA, LATTANZI 2016 CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA, LATTANZI CORRETORA DE SEGUROS LTDA e VALERIA 

CORDEIRO PINHEIRO advogado(s): CARLOS ARTHUR CARRIJO RODA 

FERREIRA, IVAN LOPES MOREIRA LIMA e KAREN DO AMARAL PERELMITER, 

Terceiros Interessados: JULIO CESAR PINTO advogado(s): IVAN LOPES MOREIRA 

LIMA e JOSE PERELMITER. Processo nº 0100878-68.2016.5.01.0017, na forma a 

seguir: O(A) DOUTOR(A) ANDRÉ LUIZ AMORIM FRANCO, JUIZ(A) DO TRABALHO 

DA 17ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO/RJ, FAZ SABER aos que o 

presente Edital de Leilão e Intimação com prazo de 20 (vinte) dias virem ou dele 

conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente o(s) Executado(s), de que no 

dia no dia 24/08/2021 às 11:50 horas, através do portal de leilão eletrônico 

www.fabianoayuppleiloeiro.com.br, pelo Leiloeiro Público FABIANO AYUPP 

MAGALHÃES, telefone (21) 3173-0567, nomeado conforme Fls/Id. 9d5ad2f, será 

apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 31/08/2021 às 

11:50 horas, no mesmo local, a quem mais der independente da avaliação, 

submetendo-se o lance ofertado a apreciação do MM. Juízo (sendo vedado o lance 

inferior a 50% do valor da avaliação), o bem penhorado, descrito e avaliado conforme 

Fls./Id. 0850c19, tendo o(s) devedor(es) tomado ciência da penhora conforme Fls./Id. 

0850c19 Por Oficial de Justiça .  O Valor da execução é de R$90.537,66 podendo ser 

atualizado. DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL: “Avenida Sernambetiba n° 3.600 apt° 

2201, Bloco 3 com fração de 550/20.000 da quota de 1/6 do respectivo terreno, com 

direito a 03 vagas de garagem. FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ. Insc. FRE CL9133 

CARACETERISTA E CONFRONTAÇÕES – Terreno medindo 114,00m de frente pela 

Avenida da Sernambetiba e mais 7,80m em curva interna subordinada a um raio de 

5,00m concordando com o alinhamento da Avenida “A” (Pista A), por onde mede 8,80m 

em reta mais 6,50m em curva interna subordinada a uma raio de 10,m mais 19,70m em 

curva externa subordinada a um raio de 14,00 mais 6,50m em curva interna 

subordinada a uma raio de 10,00m mais 63,00m em reta mais 9,70m em curva interna 

subordinada a uma raio de 30,00m mais 61,50mm em reta mais 2,80m em curva 

externa subordinada a um raio de 30,00m mais 6,80m em curva interna subordinada a 

um raio de 5,00m concordando com o alinhamento da rua “B” por onde mede 26,50m 

em reta mais 37,55m em reta, confrontando com a anterior um ângulo interno, mais 

5,97m, configurando com a anterior um ângulo obtuso externo, limitando com área 

destinada a escola mede: 19,63m, configurando com a anterior um ângulo obtuso 

interno, mais 20,09m configurando com a anterior um ângulo obtuso externo, mais 

52,76m alargando o terreno, confrontando com a anterior um ângulo reto, mais 20,09m 

configurando com a anterior um ângulo reto, mais 19,63, configurando com a anterior 

um ângulo obtuso externo, voltando ao alinhamento da rua “B”, mede 14,00m, 

configurando com a anterior um ângulo obtuso interno, mais 18,80m, configurando com 

a anterior um ângulo obtuso interno, mais 31,50m configurando com a anterior um 

ângulo obtuso externo mais 6,80m em curva interna subordinada a um raio de 5,00m 

configurando com o alinhamento da Avenida “A” (pista A) por onde mede 4,10m em 

curva externa subordinada a um raio de 30,00m mais 87,30m em reta mais 33,25m em 

curva externa subordinada a um raio de 30,00m mais 34,50m em reta mais 8,40m em 

curva interna subordinada a um raio de 10,00m meais 22,40m em curva externa 
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subordinada a um raio de 14,00m mais 13,10m em curva interna subordinada a um raio 

de 4,50m concordando com o alinhamento da PA 9203 da Avenida Canal de 

Marapendi, nos fundos pelo alinhamento do PA 9203 da Avenida Canal de Marapendi 

mede 114,39m em curva interna subordinada a um raio de 966,12m mais 77,45m em 

reta, 365,46 m à direita onde encontra com o imóvel CONJAP. Construção Jupanan 

S/A, ou sucessores. INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 14153175. Imóvel localizado na 

Barra da Tijuca com 1147 metros quadrados de área edificada. ”- LAUDO DE 

AVALIAÇÃO: Imóvel matrícula 198788-A, sito à Av. Lucio Costa, 3600, bloco 03, 

apto. 2201, mais a fração de 550 /20000 da quota 1/6 do terreno, com direito a 3 

vagas de garagem. Inscrito no FRE CL 9133, que corresponde a um apartamento 

tipo cobertura duplex de aproximadamente 1150 m². Sendo o primeiro pavimento 

do imóvel composto por uma ampla sala em três ambientes, com belíssima vista 

panorâmica e varanda anexa a sala toda fechada em cortina de vidro, sendo o 

piso da sala em marmoglass de fino acabamento e climatização Tipo Split 

Cassete de teto. Há ainda uma sala pequena anexa a sala principal utilizada como 

Escritório e sala de leitura. Neste primeiro pavimento existem também 02 suítes 

com closet e varandas exclusivas, além de mais uma suíte principal maior com 

banheira, closet grande e varanda exclusiva. Saindo da área destes referidos 

quartos há um pequeno corredor que dá acesso a uma sala de jantar que fica 

localizada ao lado da cozinha principal do imóvel, que é guarnecida de móveis 

modernos do tipo planejados, sob medida para o local onde se encontram 

instalados, além de eletrodomésticos e utensílios típicos de cozinha. saindo da 

cozinha acessei a área de serviço e lavanderia do imóvel, que também foi 

encontrada equipada e em ótimo estado de conservação. Nesta área de serviço 

há uma escada que dá acesso a uma segunda cozinha existente no segundo 

pavimento daquele imóvel, onde também foram constatadas as existências de 

dependências para empregados domésticos do respectivo imóvel, além de mais 

duas suítes com pequeno closet e varandas exclusivas para ambas as suítes. 

Neste segundo pavimento há ainda um grande living com home theater, amplo 

espaço anexo de área gourmet, localizado já na área externa do terraço daquela 

cobertura, porém, totalmente fechado no vidro. Além de ampla área externa no 

terraço da cobertura com sonorização ambiente, há uma piscina de azulejos 3x3m 

belíssima e em ótimo estado de conservação, além de um espaço de sauna e 

relaxamento. Valor da avaliação: R$13.000.000,00.  Constam na referida certidão 

imobiliária (matrícula 198.778-A) do 9º Ofício de Registro de Imóveis da Cidade do Rio 

de Janeiro, as seguintes anotações: R.7-ARRESTO: Determinada pelo MM Juízo da 

44ª Vara Cível da Capital, Processo nº 0103255-10.2016.8.19.0001; AV.9-

ADIAMENTO: Determinada pelo MM Juízo da 44ª Vara Cível da Capital, Processo nº 

0103255-10.2016.8.19.0001; R.10-PENHORA: Determinada pelo MM Juízo da 5ª Vara 

Cível da Capital, Processo nº 0195024-02.2016.8.19.0001. Cientes os Srs. 

Interessados que: De acordo com a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica o imóvel 

não é foreiro e possui débitos de IPTU no valor de R$ 392.830,34. Segundo a Certidão 

negativa de débitos do Corpo de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro não há débitos 

referentes a taxa de prevenção e extinção de incêndios. O Condomínio do Edifício 

Prudente de Morais informou que o imóvel possui débito condominial, em aberto, no 

valor de R$ 12.773,76, entretanto, o existe acordo com escritório jurídico, restando 

ainda 8 parcelas a serem pagas.  De acordo com o art. 78 da Consolidação dos 

Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, bem como o parágrafo 



único do artigo 130 do CTN e Artigo 908 § 1º do CPC, o bem imóvel penhorado será 

vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e TAXAS, ficando caracterizada 

aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior 

proprietário devedor. Na forma do artigo 843 do CPC, o equivalente à quota-parte do 

coproprietário ou do conjugue mulher alheio à execução recairá sobre o produto da 

alienação do bem. A proposta para arrematar o bem de forma parcelada deverá ser 

conforme o artigo 895 e seguintes do CPC. E para que chegue ao conhecimento dos 

interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de 

costume, ficando o(s) devedor(es) intimados dos Leilões se não encontrado(s), 

suprida assim a exigência do inciso I e parágrafo único do artigo 889 do Código 

de Processo Civil. Condições da praça: arrematação far-se-á à vista, com 5% de 

comissão do Leiloeiro e custas de cartório até o limite permitido por lei, facultando-se 

ao Arrematante o pagamento de sinal equivalente a 20% sobre o valor da arrematação, 

e o depósito dos 80% restantes a disposição do juízo no prazo de 24 horas. O devedor 

poderá exercer o direito de remição expressamente previsto no artigo 826 do CPC até 

o momento anterior a adjudicação ou da alienação dos bens. Em hipótese nenhuma 

será deferida tal possibilidade após os referidos momentos (artigos 902 e 903 do CPC). 

Na hipótese de acordo ou remição após a alienação judicial, o leiloeiro faz jus à 

comissão (§ 4º do art. 38 do Ato Conjunto 7/2019). Não tendo expediente forense no 

dia do leilão, este será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 

local. Importante ressaltar 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, consoante art. 358 do Código Penal -  Dado e passado nesta 

cidade do Rio de Janeiro, aos oito dias de julho do ano de dois mil e vinte e um, eu, 

CLAUDIA AGOSTINHO FREIRE, DIRETOR(A) DE SECRETARIA, o fiz digitar e 

subscrevo. 


