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EDITAL de 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO.  

 

Excelentíssimo Senhor Doutor JOSE MAURICIO HELAYEL ISMAEL, MMº Juiz 

em Exercício, da 12ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, FAZ SABER a todos 

quantos virem, ou dele tiverem conhecimento especialmente aos executados, na 

forma estabelecida no artigo 887 do NCPC, que foram designadas as datas de 

16.10.2019 às 13h00min, para a PRIMEIRA PRAÇA, com lances a partir da 

avaliação e, na ausência de interessados, a SEGUNDA PRAÇA no dia 23.10.2019 

às 13h00min, pela melhor oferta desde que não seja vil (art. 891 NCPC), a ser 

realizado pelo Leiloeiro Público EDGAR DE CARVALHO JUNIOR, matrícula 

JUCERJA Nº 032, estabelecido na Avenida Treze de Maio, nº 47, sala 912, Centro 

– Rio de Janeiro/RJ, Tel: (21) 2240-7858,  www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br, 

sob as condições adiante descritas:  

 

Informações Gerais 

 

Ação Monitória 

Processo de nº: 0081013-48.2002.8.19.0001 

Autor: Regina Maria Natal Grillo 

Réu: Adélia Maria Mozer Garcia Pereira Grillo 

Advogados das Partes:  

OAB/RJ065661 - Paulo José Gonçalves Ayres  

OAB/RJ059370 - Lindalva Pereira De Moraes 

OAB/RJ125712 - Clayton Da Silva Campanha 

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/
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Local do Leilão Presencial: no Átrio do Fórum, localizado na Avenida Erasmo 

Braga, nº 115, Centro, Rio de Janeiro/RJ. 

1º Leilão: 16.10.2019 ás 13h00min 

2º Leilão: 23.10.2019 às 13h00min 

Valor da Execução em 02/06/2011: R$75.191,67 (setenta e cinco mil cento e 

noventa e um real e sessenta e sete centavos).   

 

Laudo de Avaliação Indireta (fls. IEs 456 e 480) 

 

IMÓVEL: Apartamento de número 202 do Edifício denominado “Celestial”, 

situado à Rua Marquês de Abrantes, 18, nesta Cidade do Rio de Janeiro, na 

freguesia da Glória e, correspondente fração de 1/94 do terreno, com as 

características e confrontações constantes da matrícula 143.557 ficha 01 do 9º 

Ofício do Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro, Comarca da Capital e 

inscrição municipal nº 03826542, de acordo com os documentos acostados aos 

autos.  

 

EDIFÍCIO: Construção em padrão antigo, no alinhamento da via pública, datada 

de 1961 (cinquenta e seis anos), de ocupação exclusivamente residencial, erguida 

em estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos, constituída de 11 

pavimentos, térreo e do segundo ao décimo segundo pavimento, tendo do 

segundo ao nono piso, oito apartamentos por andar. No décimo piso, sete 

apartamentos e no décimo primeiro e décimo segundo, seis apartamentos e, na 

cobertura, dois apartamentos, num total de 85 (oitenta e cinco) unidades. É 

servido por dois elevadores reformados e semi modernizados, com porta 

pantográfica e com capacidade para seis passageiros cada, sendo um de uso 

social e outro para serviço. Revestido externamente em sua fachada com 
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mármore no piso térreo e alvenaria com pintura nos demais pisos, janelas em 

esquadrias de alumínio. Não possui: garagem, nem demais facilidades. A portaria 

dispõe de recepção simples, possuindo porteiro eletrônico, telefonia interna e 

serviço de portaria 24 horas. Portaria com portão de ferro e vidro e paredes com 

revestimento de alvenaria pintada e parte, em madeira.  

 

APARTAMENTO: Consta tratar-se de conjugado, localizado no 2º pavimento, com 

área edificada total de 23 metros quadrados, de frente para a Rua Marquês de 

Abrantes. Trata-se de imóvel estritamente residencial, localizado em rua com 

calçamento e boa infraestrutura urbana, servido com bom comércio e transporte 

coletivo na própria rua, bem perto de duas estações do metrô.  

 

CONCLUSÃO: Considerando a sua localização, dimensões, área construída e 

características, idade, qualidade do material empregado em seu acabamento, com 

a depreciação tendo em vista a idade e o estado de conservação do prédio em 

geral, considerando-se que para a praça há que haver um equilíbrio os preços 

para que possa atrair arrematantes, ATRIBUO ao bem acima descrito, o valor 

de R$230.000,00 sendo, portanto 50%, equivalentes a R$115.000,00 (cento 

e quinze mil reais).  

  

ÔNUS REAIS 

 

Rua Marques de Abrantes, nº 18, apto 202, com a fração de 1/94 do terreno. 

Freguesia da Glória. Inscrição no FRE nº 0382654-2 CL nº 7666-1 

CARACTERÍSTICAS E CONFRONTAÇÕES: O terreno mede: 11,25m de frente; 

34,80m à direita; 31,80m à esquerda, 10,50m nos fundos, confrontando de um 

lado com o prédio nº 16, de Octavio Simões Barbosa e outro, pelo outro lado com 
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o prédio nº 20, de Ornezina Cristo Garrido e nos fundos com o prédio nº 21 da 

Rua São Salvador, pertencente a Narciso Jose Gomes. PROPRIETÁRIOS: 

CLOTHILDE CUNHA COSTA FARIA, do lar e seu marido HILARIO JOSE DE 

FARIA, aposentado, Iden. 4.347.482/SSP e 3.261.971-SSP e do CIC nº 

371.417.328/53, residentes em São Paulo – SP, casados pelo regime da 

comunhão de bens. TITULO AQUISITIVO: Livro 3-EF fls. 77 sob nº 62.545. Rio de 

Janeiro, 18 de Junho de 1986. USUFRUTO: Pela escritura que serviu para o 

registro 4, fica registrado o USUFRUTO do imóvel instituído por ROBERTO 

PEREIRA GRILLO, casado com ADELIA MARIA MOZER GARCIA PEREIRA 

GRILLO em favor de REGINA MARIA NATAL GRILLO, brasileira, viúva, do lar, 

identidade IFP 02391864-2, CPF 889.037.887-53, residente nesta cidade, pelo 

valor de R$1.000,00. Valor atribuído para base de cálculo: R$13.360,79. O 

imposto de transmissão foi pago pela guia nº 585766 EM 26/07/99. Rio de 

Janeiro, 04 de Outubro de 2010. Consta penhora pelo ofício de nº 928/2011/OF 

da 12ª Vara Cível para garantia da dívida no valor de R$75.191,87, decidida nos 

autos da Ação Monitória movida por Regina Maria Natal Grillo em face de Adélia 

Maria Mozer Garcia Pereira Grillo. Processo de nº 0081013-48.2002.8.19.0001 

(2002.001.079165-9).  

 

Conforme informações colhidas na Certidão Enfitêutica anexada verifica-se que o 

imóvel NÃO apresenta DÉBITO DE IPTU inscrito em Dívida ativa.  

 

Demais informações que recaia sobre o bem, demais ônus, recursos ou causa 

pendentes, deverão ser consultadas nos autos pelo interessado. Os bens serão 

vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 

constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes das datas 

designadas para o leilão, bem como dívidas pendentes sobre o bem e não 
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descritas neste edital (art. 18º da Resolução 236/2016 - CNJ). Os débitos da 

arrematação correrão por conta do arrematante, inclusive impostos, taxas, 

emolumentos, seguros são de conta e responsabilidade exclusiva do arrematante  

 

(Art. 29º da Resolução 236/2016). Correrão por conta do arrematante, também, 

todas as providências necessárias para a imissão na posse do imóvel bem como 

as despesas com transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários.  

 

Das Condições do Leilão 

 

1) Fica, pelo presente, devidamente intimada a parte executada e, tratando-se 

de bem imóvel, seu respectivo Cônjuge ou Companheiro (a), da designação supra  

bem como, os Credores Hipotecários e Pignoratícios, Senhorio Direto, Condômino 

e Usufrutuário, nos termos do artigo 889, inciso I, do Código de Processo Civil; 

2) A publicação do presente edital supre a intimação pessoal dos requerentes e 

requeridos, indicados, bem como de seus advogados constituídos nos autos do 

processo em comento.  

3) A alienação far-se-á mediante o pagamento imediato de 30% (trinta por 

cento) do valor lançado, com a complementação no prazo de 15 dias. Sendo 

efetuado o pagamento por cheque, o depósito será efetuado em até 1 dia útil 

seguinte ao leilão efetuado, á disposição do Juízo;  

4) Sobre o valor da arrematação/adjudicação, fica arbitrada a comissão do 

Leiloeiro, no percentual de 5% (cinco por cento), a ser paga pelo arrematante e 

custas de cartório de 1% até o máximo permitido;  

5) Deverá ser observado, para o segundo leilão, que não serão aceitos lances 

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao bem na 

avaliação/reavaliação; 
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6) Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, podendo haver a 

exclusão de bens do leilão a qualquer tempo e independentemente de prévia 

comunicação, não cabendo à Justiça e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades 

quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, 

embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. 

Será, ainda, atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 

conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. 

Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser 

dirimida no ato do leilão; 

7) A venda se dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das 

dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na forma do artigo 130 do Código 

Tributário Nacional. Os créditos que recaem sobre o bem, de natureza propter 

rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de preferência, atendendo-

se ainda ao que consta no artigo 908 §1º do CPC. 

8) Em relação à preferência na arrematação deverão ser observadas as regras 

insertas no artigo 892, §§2º e 3º CPC.  

9) Em caso de remição ou qualquer ato por conta do devedor ou credor que 

obste a consumação da alienação da hasta pública, caberá o pagamento de 

comissão no equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação por 

quem der causa, no caso de acordo, tal valor será pro-rata, sem prejuízo da 

reposição das despesas;  

10) Todas as pessoas físicas capazes e as pessoas jurídicas regularmente 

constituídas podem participar da hasta pública. As primeiras serão identificadas 

por meio de documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas do 

Ministério da Fazenda. As últimas serão representadas por quem os respectivos 

estatutos indicarem, devendo apresentar cópia do ato constitutivo e comprovante 
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de inscrição no CNPJ. Todos poderão fazer-se representar por procurador com 

poderes específicos. 

11) Se não houver expediente forense na data designada, o leilão será realizado 

no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos os presentes, o Edital foi expedido e 

será publicado e afixado no local de costume. Dado e passado na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ, em oito de julho de dois mil e dezenove, eu, JOSE MAURICIO 

HELAYEL ISMAEL, Juiz em Exercício da 12ª Vara Cível da Comarca da Capital, 

o fiz datilografar e subscrevo.  


