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ON-LINE e PRESENCIAL
LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Luiz Tenorio de Paula, Leiloeiro Público Ofi cial, Matrícula nº 19 da JUCERJA, Escritório: Av. Almirante Barroso, n° 90, Gr. 
1.103, Centro Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.031-002, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, 
nos termos do instrumento particular de 04/10/2012, no qual fi guram como Fiduciantes: HENRIQUE ALVES DE SOUZA, 
brasileiro, consultor autônomo, RG. n° 07.153.939-9 DETRAN/RJ, CPF-MF n° 941.150.367-53 e sua mulher MARIA DA 
GLÓRIA BREIER DE SOUZA,  brasileira, do lar, RG. n° 12678147-5 IFP/RJ, CPF-MF n° 317.270.770-91, casados pelo 
regime de comunhão parcial de bens, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
23/11/2018, às 14horas, 10minutos, no Escritório do Leiloeiro acima mencionado, em Primeiro Leilão, com lance mínimo 
igual ou superior a R$1.128.584,35, e caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 30/11/2018, no 
mesmo horário e local, para realização do Segundo Leilão, com lance mínimo igual ou superior a R$392.277,45; o IMÓVEL: 
Apartamento 207, com direito a uma vaga situada no pavimento elevado de garagem ou no pavimento térreo, destinado 
a estacionamento de veículos, sem reserva de local privativo, do Edifício “Fenix”, situado na Rua Capistrano de Abreu, n° 
28, Humaitá,  Rio de Janeiro, RJ, com a sua e sua correspondente fração ideal de 0,007558 do respectivo terreno, da qual 
0,006565 corresponde ao apartamento e 0,000993 corresponde a vaga na garagem. Objeto da Matrícula nº 18.767 – 3° Ofício 
de Registro de Imóveis da Comarca da Capital-RJ, L.° 2-M-2, fl s. 23. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, 
nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre 
o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data 
do leilão. Para lances online os interessados deverão cadastrar-se no site www.depaulaonline.com.br. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 
22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Público Ofi cial.


