
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de Alienação Judicial proposta por RÔMULO 
CAVALCANTE MOTA e CECÍLIA ANDRADE MOTA em face de ESPÓLIO DE 
ESTELLA KÓS (Processo nº 0338596-89.2011.8.19.0001), na forma abaixo: 
 A Dra. MARISA SIMOES MATTOS PASSOS, Juíza de Direito na Primeira Vara 
Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a PINIA TRAMBUCH 
VEL KÓS, por si e como inventariante do ESPÓLIO DE ESTELLA KÓS, de que no dia 
26/07/18, às 14:30 horas, no Átrio do Fórum, na Av. Erasmo Braga, nº 115 – térreo 
(hall dos elevadores), Castelo/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 30/07/18, no 
mesmo horário e local, a quem mais der, a partir do preço mínimo fixado em 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação, o imóvel descrito e avaliado às fls. 
373/375, em 27/06/17. LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL: APARTAMENTO 1112 
situado na Rua Barata Ribeiro, 96 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ. 
Devidamente dimensionado e caracterizado no 5° Ofício de Registro de Imóveis, na 
matrícula 6655 e na inscrição municipal de nº 0.703.093-5. O imóvel encontra-se 
desocupado e foi vistoriado após ter sido aberto pela administradora do imóvel. 
PRÉDIO: Edifício com 12 andares, possuindo 14 apartamentos por andar. Edifício 
unicamente residencial familiar, construído em concreto armado e alvenaria de tijolos 
revestidos de pintura plástica com fachada na cor verde. Possui dois elevadores, 
sendo um social e outro de serviço, e uma entrada social pequena e modesta. O 
condomínio oferece porteiros trabalhando 24 horas por dia, não possuindo garagem 
para guarda de veículos. O apartamento avaliado é de fundos com vista para uma 
mata. APARTAMENTO 1112: Unidade residencial de 31 m2 com 54 anos, composta 
por sala, quarto, banheiro e uma cozinha americana. A sala é revestida de pintura 
plástica nas cores bege (paredes) e branca (teto) com piso de tacos e sinteco. O 
quarto, da mesma forma, com paredes pintadas e piso em tacos. Cozinha pequena 
estilo americana, com piso de cerâmica e ladrilhos, com uma pequena bancada para 
pia em mármore. Banheiro social com box, com piso de cerâmica e paredes com 
ladrilhos até o teto e pia de bancada em granito. Não possui dependências de 
empregada. Unidade residencial possui acesso por dois elevadores e escada. O 
imóvel apresenta-se em BOM estado de conservação, com os pisos e paredes 
limpas, as paredes aparentando pintura recente. O imóvel não apresenta danos 
estruturais aparentes, tais como, infiltrações, rachaduras ou afins. DA REGIÃO: 
Localizada na zona sul da cidade, servida por todos os melhoramentos públicos do 
município como distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, 
asfaltamento, rede de água e esgotos, com acesso a transportes públicos diversos, 
ônibus, táxis, e metrô próximo, para praticamente todas as regiões da cidade. Conta 
com farto comércio em geral e rede bancária próximos. DA METODOLOGIA: 
vistoriado o imóvel no dia 26 de junho do corrente, passei à pesquisa de valores em 3 
diferentes sites eletrônicos de compra e venda de imóveis e também em classificados 
de jornais de grande circulação, obtendo-se amostras de imóveis semelhantes no 
mesmo logradouro e em prédios em numerações próximas ao do imóvel avaliado e 
com características semelhantes, utilizando o método comparativo direto com 
homogeneização das amostras. Isto posto, avalio imóvel acima descrito e a 



correspondente fração ideal 9/1614 do terreno, em R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez 
mil reais), correspondente a 128.129,00 UFIR’S, atualizado em R$ 422.044,13 
(quatrocentos e vinte e dois mil, quarenta e quatro reais e treze centavos). De 
acordo com o 5º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 6655 e 
registrado em nome de Estella Kós, casada com Pinia Trambuch Vel Kós e Rômulo 
Cavalcante Mota, casado com Cecília Andrade Mota; constando no R.13, penhora, 
por determinação do Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, extraída dos 
autos do processo nº 2005.120.037275-8, movido pelo Município do Rio de Janeiro 
em face de Estella Kós; e, no R.14, penhora de 50%, por determinação do Juízo de 
Direito da 36ª Vara Cível, extraída dos autos do processo nº 2002.001.045326-2, 
movido por João Paulo Kovacs e Miriam Edelman Kovacs em face de Azriel Bialek e 
Pinia Trambuch Velkos. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos 
de IPTU nos exercícios de 2001 até 2005, de 2007 até 2011 e de 2017 e 2018, no 
valor de R$ 5.540,63, mais acréscimos legais (FRE 0703093-5). Conforme planilha 
apresentada pelo Dr. Gean Carlos Monteiro Ferreira, a unidade encontra-se com ação 
de cotas condominiais, nos autos do processo nº 2005.001.155379-9, perfazendo o 
valor de R$ 99.612,48. Os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive os de 
natureza propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo 
observada a ordem de preferência, conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do 
Código de Processo Civil.  As certidões exigidas pela Consolidação das Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça, bem como o presente edital e o débito atualizado de 
IPTU, serão lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso o devedor, o 
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e 
vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente 
edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do 
CPC. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será realizado no 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. Cientes de que impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou 
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, 
incorre em Violência ou fraude em arrematação judicial, prevista no art. 358 do 
Código Penal, sob pena de detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da 
pena correspondente à violência. – E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado através do portal de editais 
do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro: 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do leiloeiro público: 
www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 887, § 2º do CPC e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, 
CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do 
art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. – 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do mês de junho de 
dois mil e dezoito. – Eu, Fernando Antonio dos Santos. Mat. 01-9863, Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Marisa Simões Mattos Passos – Juíza 
de Direito. 
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