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Processo nº: 0118175-57.2014.8.19.0001

Tipo do Movimento: Publicação de Edital

Descrição: PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DA CAPITAL PRIMEIRA VARA EMPRESARIAL
Av. Erasmo Braga, 115, Lâmina Central, sala 703, CEP: 20020-903, Castelo, Rio de Janeiro/RJ. Telefone
(21) 3133-2735 Email: cap01vemp@tjrj.jus.br EDITAL DE LEILÃO ÚNICO PRESENCIAL, com o prazo de 30
(trinta) dias, extraído dos autos da Falência de GEOQUASAR ENERGY SOLUTIONS PARTICIPAÇÕES
LTDA., processo nº 0118175-57.2014.8.19.0001, na forma abaixo: O DR. ALEXANDRE DE CARVALHO
MESQUITA, Juiz de Direito Titular da 01ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro/RJ, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que no dia 30 DE JANEIRO DE 2018, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum da Comarca da
Capital/RJ, sito na Av. Erasmo Braga, 115, térreo (hall dos elevadores - entrada pela Rua Dom Manoel),
Centro/RJ, pela Leiloeira Pública TERESA BRAME, com sítio na rede mundial de computadores
www.brameleiloes.com.br, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou em seguida,
caso não haja licitantes, a quem mais der, na forma do Art. 142 § 2º da Lei 11.101/2005, o imóvel arrecadado
e avaliado, a saber: Imóvel constituído pela unidade residencial, situada na Rua Esther Scliar, nº 94,
Condomínio das Mansões, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ. A casa é tríplex em luxuoso condomínio, toda
com piso em porcelanato e com projeto de climatização e iluminação, constituída de: 1º Pavimento - ampla
sala em vários ambientes, varanda, lavabo, 1 suíte, copa-cozinha, área de serviço e dependências
completas. No 2º Pavimento - 4 suítes, sendo uma máster, closet e varanda. No 3º Pavimento - amplo sótão
com lavabo e copa. Área de lazer com piscina, hidromassagem, sauna com mergulho, espaço gourmet com
churrasqueira, bar e jardins. 4 Vagas de garagem. Terreno com área de 1.023,00m2 e 714,00 de Área
Construída. Encontra-se edificada em terreno que mede em sua totalidade: 22,00m de frente; 22,00m de
fundos, confrontando com os lotes 6 e 7; 47,00m a direita, confrontando com o lote 34 e 46,00m a esquerda,
confrontando com o lote 32. AVALIAÇÃO - R$3.438.307,20 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil,
trezentos e sete reais e vinte centavos). O imóvel encontra-se registrado no cartório do 9º Ofício de Registro
de Imóveis/RJ, sob a matrícula nº 20.215, transcrito em nome de Marcos Frederico de Almeida e Christina
Conceição Aitczaki, sócios da falida, que teve os efeitos da falência a eles estendidos. Constam os seguintes
GRAVAMES: R-12 - Locação em favor de SPA Lagos Incorporações Imobiliárias Ltda.; AV-13 -
Indisponibilidade de ¿ do imóvel em face de Cristina Conceição Iatczaki, por determinação do Juízo da 7ª
Vara do Trabalho de Aracaju -SE, proc. nº 00020374520135200007; AV-13 - Indisponibilidade de ¿ do imóvel
em face de Marcos Frederico de Almeida, por determinação do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Aracaju -SE,
proc. nº 00020374520135200007. DÉBITOS - Constam débitos de IPTU relativos aos exercícios de
2012/2017, no valor total de R$180.559,29 mais acréscimos legais.FUNESBOM - exercícios de 2012/2016,
no valor de R$1.044,10 mais acréscimos legais. CONDOMINIO - Constam débitos relativos ao período de
05/2014 a 05/2017, importa em R$90.102,72 mais acréscimos legais.-. A venda será feita para o arrematante
livre e desembaraçada, na forma prevista no Art. 141, inciso II da Lei 11.101/2005. Condições da Venda: A
arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante ou, no prazo de 15 (quinze)
dias, mediante caução que será depositada na data do pregão ou no primeiro dia útil subsequente, caso
encerrado o expediente bancário. OBS: Sobre a arrematação incidirá os seguintes pagamentos: Comissão
de 5% ao Leiloeiro e custas de cartório de 1% até o limite máximo permitido. Dado e passado nesta Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezessete. Eu, _________________ Luiz Antonio dos Santos, Chefe de Serventia, Matr. 01/7383, o fiz
digitar e subscrevo.
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