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EDITAL de PRIMEIRO e SEGUNDO LEILÃO na modadlidade 
PRESENCIAL e  INTIMAÇÃO,    extraído  dos  autos do  Processo nº 
0143869-95.2013.4.02.5101, relativo  Execução por Título Extrajudicial que  
UNIÃO FEDERAL move em face de  TEREZA RACHEL PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS LTDA., REGINA TARNOPOLSKY e TEREZINHA 
BRANDWAIN, na forma abaixo: 
                                               
 
 
O Doutor SERGIO BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS -  Juiz 
Federal da Vara acima, faz saber a todos, especialmente aos Devedores 
supramencionados e ainda aos herdeiros e/ou sucessores de Terezinha 
Brandwain (falecida), de que foi designada a data de 08/05/2019,  às 15:00 
horas, no Átrio Fórum da Justiça Federal do Rio de Janeiro, localizado na 
Av. Rio Branco nº 243, Anexo II, térreo - Centro - Rio de Janeiro/RJ, pela 
Leiloeira Pública Silvani Lopes Dias, com sitio na rede mundial de 
computadores www.leiloeirasilvani.com.br, onde este edital estará 
publicado, para a realização do 1º Leilão,  para venda a quem mais der e 
maior lanço oferecer desde que por preço nunca inferior à 50% da avaliação 
e, não havendo licitantes, fica designada a data de  21/05/2019, no mesmo 
horário e local e também nas mesmas condições em epígrafe, na forma 
determinada pelo JUízo, para a realização do 2º Leilão,  do imóvel 
constante do   Auto de Penhora e Depósito de fls. 221,       descrito na Laudo 
de fls. 197, a seguir: LOJA 49, do 2º PAVIMENTO do  EDIFÍCIO sob o Nº 
143 da RUA SIQUEIRA CAMPOS -  COPACABANA – RIO DE JANEIRO/RJ, 
COM APROXIMADAMENTE 1.300,00M², composto de sala de 
espetáculos com platéia e mezanino, banheiros, camarins, sala de 
ensaios,  avaliada por R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil 
reais).  De acordo com a certidão expedida pelo Cartório do 5º Ofício do 
RGI/RJ, o imóvel tem matrícula nº 28.273, transcrito em nome da 1ª. 
Executada, constando ainda penhora no R – 7, por determinação do Juízo de 
Direito da 21ª Vara Cível/RJ, em razão da ação movida pelo Condomínio do 
Edifício Conjunto Cidade de Copacabana Segundo Pavimento de Lojas, 
processo nº 0114768-82.2010.8.19.0001; Av – 8, Existencia de Ação de 
Execução interposta pela União Federal, através do processo nº  0143869-
95.2013.4.02.5101; consta prenotada sob o no. 586.400, em 15/06/2016, 
penhora da 5ª. Vara Federal/RJ, de 15/04/2016; sob o nº 586.401,  em 
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15/06/2016, penhora da 5ª Vara Federal/RJ, de 14/06/2016; sob o nº 
586.402, em 15/06/2016, penhora da 5ª Vara Federal/RJ, de 15/06/2016 e  
sob o nº 586.403, em 15/06/2016, penhora da 5ª Vara Federal/RJ, de 
15/04/2016. Ainda de acordo com a mesma certidão, corresponde à Loja a 
fração ideal de 25.391/1.000.000 do respectivo terreno que mede: de frente, 
132,70m em dois segmentos, sendo a) 113,20m e  b) 19,50m, confrontando 
nesta divisa com o alinhamento impar da  Rua Siqueira Campos, fazendo 
esquina com a Rua República do Paraguai, lado par; 168,56m a direita em 
três segmentos, sendo a) 121,66m, b) 3,60m e c) 43,30m, confrontando 
nesta divisa com o prédio nº 139 da Rua Siqueira Campos, em 
prosseguimento confronta com os prédios situados na Rua Tenreiro Aranha   
nºs. 56, 70, 72, 86, 90, 92, 106, 116, 118, 130, 134, 144 e 152; finalmente 
confronta com o prédio que apresenta numeração antiga de nº 286, casa VI 
da Rua Toneleros; a esquerda 159,00m em três segmentos, sendo a) 
43,60m, b) 65,90m e c) 49,50m, confrontando nesta divisa, ao longo do 
segmento “a” com o alinhamento par  da   Rua   República  do   Paraguai,  
por   onde  se  apresenta  s/nº,   esquina   da Rua Siqueira Campos, lado 
impar; em prosseguimento, confronta  ao   longo  dos  segmentos  “b”  e  “c”  
com  o  prédio  da   Rua   Figueiredo Magalhães s/nº, lado par, esquina da 
Rua República do Paraguai, lado par. Lado curvo de concordancia das 
divisas frente e esquerda, 8,11m; fundos 23,70m, alinhamento par da  Rua 
Figueiredo Magalhães, por onde se apresenta s/nº , distando 63,20m da Rua 
República do Paraguai, lado par. Consta contrato de locação com 
BRAINSTORMING SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, prenotado em 
03.06.2011, Lº1CI-531698-107. Na Prefeitura o imóvel tem inscrição  nº 
0.460.770-1, onerado com débito de R$ 43.274,16, referente aos exercícios 
de 2013 a 2017, mais acréscimos legais; exercício de 2018 no valor de R$ 
4.195,54 e  2019, no valor de R$ 4.205,86, tudo mais acréscimos legais.  Na 
Funesbom tem inscrição nº 223592-7, com débito de R$ 147,24, referente 
aos exercícos de 2015 e 2016. De acordo com a petição acostada às fls. 
319/323, apresentada pelo Condomínio acima, há informação que dito imóvel 
está onerado com débito de cotas condominiais no importe de R$ 
1.788.519,60. Ficam cientes os interessados de que pela Parte Ré, por meio 
do processo de no. 0022752-98.2017.4.02.5101 – (número antigo 
2017.51.01.022752-9), que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 
Segunda Região – Turma Espec. III – Administrativo e Cível – Subsecretaria 
da  5ª. Turma Especializada, foi oposto recurso de Apelação Cível, em face 
da r. sentença que rejeitou seus Embargos à Execução, inclusive quanto ao 
Agravo Interno ali interposto; recurso esse ainda pendente de julgamento. 
Ficam também cientes de que no ato da arrematação serão pagos: preço à 
vista, comissão da leiloeira de 5% e posteriormente, custas judiciais de 1%, 
conforme tabela. Cientes ainda de que   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; tudo de acordo com o inc. IV, do 
artigo 884, parágrafo único do art. 891,  art. 892 e parágrafo primeiro do  art. 
908, todos do NCPC e parágrafo único do artigo 130 do CTN; ou seja, os 
débitos de impostos incidentes sobre o bem, serão deduzidos do produto da 
arrematação; não sendo encargo do arrematante pagar tais débitos. O 
arrematante deverá apresentar ao Juízo os requerimentos objetivando a 
obtenção da Carta de Arrematação, a Imissão na Posse e a baixa dos 
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gravames que recaem sobre o bem. Será devida a comissão da leiloeira pela 
Parte Ré em caso de remição do débito. Para conhecimento geral  e 
intimação da Parte Ré e Interessados, foi expedido o presente Edital. Rio de 
Janeiro/RJ, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. 
Eu, (Rachel Alkabes - Diretora de Secretaria), fiz digitar, subscrevo e 
assino por autorização do MM. Dr. Juiz Federal. 

 
SÉRGIO BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS  

Juiz Federal  
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