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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DO VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – REGIONAL DA LAGOA 
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   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à JOSÉ SCHAFIROVITCH, com o prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0368154-67.2015.8.19.0001) proposta por MÁRCIO PIO 
BORGES RIBECCHI contra JOSÉ SCHAFIROVITCH, na forma abaixo:  
 
   A DRA. FLAVIA CAPANEMA REGO, Juíza de Direito do Sexto Juizado Especial Cível – Regional da Lagoa – 
Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente à JOSÉ SCHAFIROVITCH, que no dia 18.04.2018, às 15:00 horas, no Átrio do 
Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115 - térreo (hall dos elevadores) – Castelo/RJ., pelo Leiloeiro Público RODRIGO 
LOPES PORTELLA, com sítio na rede de computadores www.portellaleiloes.com.br, serão apregoados e 
vendidos a quem mais der acima das avaliações, ou no dia 25.04.2018, no mesmo horário e local, pela melhor 
oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, os bens penhorados, descritos e avaliados às fls. 238 (em 
03/11/2017), e encontrados na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 419 – Apto. 702 – Leblon/RJ. - tendo sido o 
executado intimado da penhora no mesmo ato.- AUTO DE PENHORA: 1 Quadro emoldurado em madeira com 
pintura a guache de Chagall, a pintura mede “até” 34cm X 27cm, onde demonstra a figura de uma mulher com a 
cabeça de um cavalo. Segundo me foi informado pelo executado e ponderado por esta oficiala, em R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 18.528,77 (dezoito mil, 
quinhentos vinte e oito reais e setenta e sete centavos); - 1 Quadro emoldurado em madeira com pintura a 
guache, de Chagall, a moldura medindo 27cm X 32,5cm, com desenho de homens israelitas e um deles tocando 
trombeta, avaliado segundo informação do executado ponderado por esta oficiala, em R$ 18.000,00 (dezoito mil 
reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 18.528,77 (dezoito mil, quinhentos vinte 
e oito reais e setenta e sete centavos). Totalizando R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo atualizado na data 
de expedição do presente edital para R$ 37.057,53 (trinta e sete mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e três 
centavos).- 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 
ou a prazo de até quinze dias mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao 
Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido, e, que o não pagamento do preço no prazo 
acima estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em favor do exequente a perda da caução, voltando o(s) bem(s) a novo 
Leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso.- Demais informações serão prestadas na ocasião do 
pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital.- Dado e passado nesta cidade do 
Rio de Janeiro, ao primeiro dia do mês de Março do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Mônica Pereira da Silva, Chefe 
da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Flavia Capanema Rego - Juíza de Direito. 


