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EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à OLIVAR FACÓ JÚNIOR, com o prazo de 05 
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação Ordinária (Processo nº 0001501-51.2014.8.19.0209) proposta por 
CALIXTO REBELO EL-AMME contra OLIVAR FACÓ JÚNIOR, na forma abaixo: 

 
O DR. ARTHUR EDUARDO MAGALHAES FERREIRA, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível Regional da 

Barra da Tijuca - Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente à OLIVAR FACÓ JÚNIOR, que no dia 26.02.2018, 
às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Luís Carlos Prestes, s/nº - Barra da Tijuca/RJ., pela Leiloeira 
Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, com sítio na rede de computadores www.portellaleiloes.com.br, será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 12.03.2018, no mesmo horário e local, 
pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme 
despacho de fls. , o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 153 - tendo sido o executado 
intimado da penhora conforme fls. 162/163 - descrito e avaliado às fls. 357.- LAUDO DE AVALIAÇÃO 
INDIRETO: Do Imóvel: sob a inscrição predial 29930781, situado à Av. Alfredo Baltazar da Silveira, número 
580, Loja 136-A, na freguesia de Jacarepaguá. Posição da Loja: Térreo. O imóvel avaliando possui estrutura 
geral em concreto armado, padrão de acabamento normal, encontra-se em médio estado de conservação. O 
terreno plano, murado, encontra-se devidamente dimensionado, caracterizado e registrado no Cartório do 9º 
RGI, tudo conforme certidão digitalizada que instrui o presente mandado e que faz parte integrante desse 
laudo. Trata-se de um imóvel não residencial, situado num shopping de lojas variadas e salas comerciais de 
diversos fins. Idade do imóvel: 2002. Área edificada: 18 metros quadrados. Trata-se de imóvel para uso 
comercial, lojas, edificadas em terreno no nível do logradouro público com área descrita no item anterior. 
Conforme Registro de Imóveis. Registro Geral do Shopping: trata-se de um shopping center descoberto, com 
dois pavimentos, possui elevador, com varias lojas e salas comerciais e estacionamento coberto. Assim, 
considerando-se a sua localização, área do terreno, idade, e estado geral de conservação, AVALIO o bem 
acima discriminado, com a correspondente fração ideal que lhe couber do terreno em R$ 210.000,00 
(duzentos e dez mil reais). RJ., 20/03/2017.- OBS.: A referida avaliação será atualizada na data do Leilão.- 
Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o 
nº 268878, (R-16) em nome de Olivar Facó Junior, divorciado.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 11.735,73 (onze 
mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos), referente aos exercícios de 2011 a 2017; 
Taxa de Incêndio: R$ 344,86 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), referente aos 
exercícios de 2012 a 2016; Condomínio: R$ 124.388,43 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e oito 
reais e quarenta e três centavos), conforme planilha data de 27/10/2017.- OBS.: Os créditos que recaem 
sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a 
ordem de preferência, conforme prevê o Art. 908 do NCPC.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIV 
da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas pela Sra. Leiloeira no ato do 
pregão.- Ficam os executados intimados dos Leilões por intermédio deste edital, na pessoa de seus 
advogados constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, Parágrafo Único, e seus incisos do NCPC.- E 
para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado através do 
site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, de acordo com o Art. 887 § 2º do NCPC, cientes que a 
arrematação far-se-á à vista, acrescida de 3% de comissão à Leiloeira e custas de Cartório de 1% até o limite 
máximo permitido.- Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês de Dezembro 
do ano de dois mil e dezessete.- Eu, Bianca Orosco Bullaty, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. 
(as.) Arthur Eduardo Magalhaes Ferreira - Juiz de Direito. 


