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LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

 
 

             FABIANO AYUPP MAGALHÃES, leiloeiro público, inscrito na JUCERJA nº 182, com escritório na 
Av. Rio Branco nº 156, sala 2037, Centro, Rio de Janeiro – RJ, devidamente autorizado pelo Credor 
Fiduciário TFFN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos da Alienação 
Fiduciária, no qual figuram como Fiduciantes LUCIANA DOS SANTOS FELIX e FELIPPE 
GONÇALVES DE ALMEIDA, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo  On-line,  através do site no site 
do leiloeiro www.fabianoayuppleiloeiro.com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, no dia 20/05/2022, às 14:00 horas, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 260.000,00, o imóvel com a propriedade consolidada, constituído 
pelo Imóvel “lote nº 10 (dez) da quadra 19 (dezenove) do “Condomínio Viverde São Pedro da 

Aldeia”, implantado na Gleba 01 (um), desmembrada da Gleba “E”, que por sua vez é 
desmembrada do remanescente de uma área de terras situada em Mossoró, zona urbana deste 
município de São Pedro da Aldeia, RJ, com as seguintes dimensões e confrontações: medindo 
301,27m², frente com 7,00m (sete metros)  que faz para a Rua 08 (oito), com uma curva de 12,57m 
(doze metros e cinquenta e sete centímetros)  pelo lado direito na confluência da Rua 08 com a Rua 
16; nos fundos com 15,00m (quinze metros), confrontando com o lote nº 01; pelo lado esquerdo com 
21,00m (vinte e um metros), confrontando com o lote nº 09; e pelo lado direito com 13,00m (treze 
metros), confrontando com a Rua 16, e respectiva fração ideal de 0,00212902”, objeto da matrícula 
nº 27886 do 1º Ofício - Registro de Imóveis de São Pedro da Aldeia/RJ (1º Distrito).  Observação: – 
Imóvel desocupado. Os débitos de IPTU e Condomínio existentes até a data da venda, deverão ser 
apurados e pagos pelo arrematante, sem direito a reembolso (Valores aproximados em abril de 2022: 
IPTU: R$ 135,72. Condomínio: R$ 2.314,91). Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já 
designado o dia 25/05/2022, no mesmo horário, para realização do SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 190.205,78, referente ao valor da dívida. Todas as 
condições do leilão podem ser verificadas no edital completo constante no site 
contato@fabianoayupleiloeiro.net. Após a confirmação da arrematação pelo VENDEDOR, o 
COMPRADOR pagará ao VENDEDOR, à vista, a importância equivalente a a 30% do valor da 
venda e compra, mais 5% (cinco por cento) de comissão ao leiloeiro, no prazo de 48 horas,  através 
de transferência bancária ou PIX, em conta a ser indicada/PIX, sendo a diferença ser pago no ato da 
assinatura da escritura, ocorrendo a desistência o comprador ficará sujeito a perda do sinal de 30% 
e da comissão. A escritura pública de compra e venda realizar-se-à no prazo máximo de 10 dias, 
salvo motivo justificado pelo Vendedor. 
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