
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DA 
COMARCA DA CAPITAL 

 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos do inventário de JULIO CERQUEIRA BASTOS (Processo nº 
0000822-95.1974.8.19.0001 - antigo 1974.001.300078-7), na forma abaixo: 

 A Dra. GRACIA CRISTINA MOREIRA DO ROSARIO, Juíza de Direito na 
Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos 
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a DOMENICO ALESSANDRO SILVA JANNOTTI, ANDREA JANNOTTI 
DE SOUZA, ELIZABETH AMARAL BASTOS e JULIA GONÇALVES, na pessoa de 
seu curador Afrânio Gonçalves, de que no dia 04/10/18, 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 08/10/18, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel descrito e avaliado às fls. 1045/1046, em 
15/09/2014. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: apartamento 104 do 
edifício situado na Rua Paissandu, nº 279 e a correspondente fração ideal de 
57/2280 do terreno, na freguesia da Glória. Devidamente registrado, dimensionado 
e caracterizado no 9º Ofício do Registro Geral de Imóveis, sob a matrícula 105376. 
PRÉDIO: Denominado Condomínio Pioneiro, localizado no bairro das Laranjeiras, de 
construção antiga, recuada do alinhamento da via pública, em estrutura de concreto 
armado e alvenaria de tijolos, fachada revestida em pastilha, janelas em esquadrias 
de alumínio, sob pilotis. Prédio residencial multifamiliar com quatro pavimentos sobre 
pavimento de uso comum destinado à acesso e estacionamento, com oito unidades 
por andar e uma cobertura. Grades em ferro à frente, área aberta à frente e na lateral 
direita, à direita entrada para garagem térrea, à esquerda portaria. Guarita à frente 
sobre os pilotis, com portaria física, interfone, circuito interno de TV para vigilância, 
área coberta sobre os pilotis, piso em ardósia, escadas em marmorite, porta em vidro 
temperado, portaria mobiliada e decorada, piso em granitina, paredes em cerâmica. É 
servido por um elevador da marca Sigma Elebra, com capacidade para sete 
passageiros ou 490kg. Corredores de circulação e escadas de acesso em marmorite. 
APARTAMENTO 104: Dados constantes no espelho do IPTU apresentado: tipologia 
apartamento, utilização residencial, posição fundos, área edificada 49m², idade 1964, 
inscrição imobiliária: 0.719.605-8. INFRAESTRUTURA: A localidade aonde se 
encontra o imóvel é servida por todos melhoramentos públicos presentes na cidade, 
redes de água e esgoto, distribuição de energia elétrica, telefone, iluminação pública, 
comércio, colégios, rede bancária. Considerando o padrão do logradouro, idade 
da construção, localização, dimensões, área construída e características do 
imóvel, avalio indiretamente o apartamento acima descrito e sua 
correspondente fração ideal de 57/2280 do terreno, com direito às partes 
comuns do edifício, em R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), 
correspondente, correspondente a 192.360,53 UFIR’S, atualizado em R$ 633.616,34 
(seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e quatro 
centavos). De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 314995 e registrado em nome de Julio Cerqueira Bastos e sua mulher Maria 
da Glória Bastos, constando no R-6, arrematação do imóvel feita por Deodoro Oliveira 



Canabarro, ocorrida no presente feito. Cumpre informar, que conforme decisão de fls. 
869, esta arrematação não fora homologada, tendo sido expedido ofício ao cartório, a 
fim de que o mesmo se abstenha de efetuar o registro da carta de arrematação, 
porém, a carta já havia sido registrada e não foi providenciado seu cancelamento. De 
acordo com a certidão de Situação Fiscal, não existem débitos de IPTU (FRE 
0719605-8). Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel 
não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e 
Extinção de Incêndios (Nº CBMERJ: 2393514-1). Conforme declaração fornecida pela 
Manager – Audit Consult & Contab SS Ltda – Administração de Condomínios, o 
imóvel encontra-se em dia com as suas obrigações condominiais até a data de 
29/08/2018. 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 vinte e nove dias do mês de 
agosto de dois mil e dezoito. – Eu, Aline Almeida de Azevedo Pereira Rosa, Substituta 
do Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Gracia Cristina Moreira do 
Rosário – Juíza de Direito. 
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