
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO e PRESENCIAL, com 

prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial 
proposta por FININVEST S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face 
de COMUNISPOND PARTICIP.SERV.EMPREEND.LTDA, ESPÓLIO DE COLBERT 
CARNOVALE e NIVALDO TORRES MIRANDA (Processo nº 0031316-83.1987.8.19.0001 
- antigo 1987.001.301961-7), na forma abaixo: 

 A Dra. LEDIR DIAS DE ARAUJO, Juíza de Direito na Décima Terceira Vara Cível 
da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE COLBERT 
CARNOVALE, na pessoa de seu inventariante, COMUNISPOND PARTICIP. SERV. 
EMPREEND. LTDA, na pessoa de seu representante legal e NIVALDO TORRES 
MIRANDA, de que no dia 02/08/18, às 12:00 horas, será apregoado e vendido por valor 
superior ao da avaliação, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial 
JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente no escritório 
do mesmo leiloeiro público, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 1.110, Castelo/RJ, 
ou no dia 06/08/18, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da 
avaliação, os imóveis penhorados à fl. 1010, descritos e avaliado às fls. 1734/1742, em 
12/12/2016. LAUDO: Localização: Apartamento nº 141, no 14º andar, e suas 
respectivas vagas de garagem de nº 23 e 24, localizados no Edifício Samambaia, 
integrante do Conjunto Residencial da Cantareira, situado na Rua Capitão Alberto 
Mendes Junior, nº 521, Água Fria, no 22º Subdistrito – Tucuruvi, do Município de São 
Paulo, SP. Data da avaliação: Dezembro de 2016. Valor de mercado do apartamento 
para venda: R$ 799.000,00 (setecentos e noventa e nove mil reais), correspondente a 
266.129,30 UFIR’S, atualizado em R$ 876.603,30 (oitocentos e setenta e seis mil, 
seiscentos e três reais e trinta centavos). Valor de mercado das vagas nº 23 e 24 para 
venda: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), correspondente a 15.987,74 UFIR’S, 
atualizado em R$ 52.662,02 (cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais 
e dois centavos). Ou valor do apartamento + valor de 02 (duas) vagas: R$ 929.265,32 
(novecentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois 
centavos). 2. Planta Genérica de Valores: Conforme a Planta Genérica de Valores do 
Município de São Paulo, o imóvel avaliando encontra-se no setor 070, Quadra 148 e 
Índice Fiscal 1.360,00. 4. Zoneamento: Conforme a Lei do Zoneamento do Município de 
São Paulo, o imóvel encontra-se em ST – ZM 2ª, zona mista de densidade demográfica 
média. 6. Melhoramentos Públicos: Todos os convencionais. 7. Topografia: A 
topografia apresenta-se plana. 8. Características do solo: O solo é aparentemente 
seco, firme e próprio para construção civil. 9. Fração ideal do terreno: A fração ideal do 
terreno, conforme a Matrícula nº 25.808 é de 0,7100% e de suas respectivas vagas de 
garagem conforme as matrículas de nº 25.809 é de 0,0370 e de nº 25.810 é de 0,0370%. 
10. Características do prédio: Classe / Grupo / Padrão: Residencial / Apartamento / 
Superior com elevador. Estrutura: Concreto armado. Revestimento externo: Pastilha 
cerâmica / Argamassa fina com pintura látex. Pavimentos: Térreo mais, 15 (quinze) 
andares. Subsolos: 02 (dois). Elevadores: 02 (dois) elevadores – social / serviço. 
Apartamentos / andar: 02 (dois). Estado da Edificação: Regular. Dispositivos de 
segurança: Guarita, interfone, sistema de vídeo e cerca elétrica. Dispositivos de lazer: 
salão de festas, churrasqueira, sala de ginástica, salão de jogos, brinquedoteca, 



playground, piscina, sauna, quadra poliesportiva e quadra de tênis. 11. Características 
do apartamento: Piso: taco/cerâmico. Revestimento interno: argamassa fina com pintura 
látex / azulejos / papel de parede. Portas / Janelas: Madeira / Alumínio. Forro / Tipo 
Janelas: Laje / Correr e basculante. Compartimentos: Terraço, sala de estar / jantar, 
lavabo, 01 (um) suíte, 02 (dois) dormitórios, 01 (um) banheiro, cozinha, área de serviço, 
01 (um) dormitório e banheiro de funcionário. Vagas de garagem: 02 (duas) vagas de nº 
23 e 24. Idade estimada: 32 (trinta e dois) anos. Estado da Edificação: Entre novo e 
regular. Área construída Apartamento: útil: 166,00 m². Comum: 62,60 m². Total: 228,60 
m². Área construída da vaga nº 23: Útil: 9,90 m². Comum: 2,08 m². Total: 11,98 m². Área 
construída da vaga nº 24: Útil: 9,90 m². Comum: 2,08 m². Total: 11,98 m². De acordo com 
o 15º Ofício do RI de São Paulo, o Apartamento 141 encontra-se matriculado sob o nº 
25.808 e registrado em nome de Colbert Carnovale, constando no R.7, penhora, por 
determinação do Juízo de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, 
extraída dos autos da ação de execução, processo nº 8.438/87, movida por Fininvest S/A 
em face de Colbert Carnovale. De acordo com o 15º Ofício do RI de São Paulo, o box 23 
encontra-se matriculado sob o nº 25.809 e registrado em nome de Colbert Carnovale. De 
acordo com o 15º Ofício do RI de São Paulo, o box 24 encontra-se matriculado sob o nº 
25.810 e registrado em nome de Colbert Carnovale. Conforme Declaração de Quitação 
emitida pela Administradora Lello Condomínios, os imóveis estão com as cotas 
condominiais quitadas. 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. Os interessados em participar do leilão terão a opção de 
oferecer lances pela internet, através do site www.rymerleiloes.com.br, em tempo real e 
em igualdade de condições dos participantes presentes, desde que, estejam 
devidamente cadastrados no site e habilitados para participar deste leilão. – 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 seis dias do mês de julho de dois mil e 
dezoito. – Eu, Fabiano Alberto Conde Carvalho Falbo, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra. Ledir Dias de Araujo – Juíza de Direito. 
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