
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUINTA 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 Execução de Título Extrajudicial proposta por 
ESPÓLIO DE WALTER FRANCOIS DE FARIA em face de ESPÓLIO DE CÉSAR 
AUGUSTO GONÇALVES PEREIRA (Processo nº 0052555-98.2014.8.19.0001), na 
forma abaixo: 
 A Dra. SIMONE GASTESI CHEVRAND, Juíza de Direito na Vigésima Quinta 
Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE 
CÉSAR AUGUSTO GONÇALVES PEREIRA, na pessoa de sua inventariante, e a 
IVELISE GARBOCCI PARÁ, por si e como inventariante do Espólio de César Augusto 
Gonçalves Pereira, de que no dia 01/07/19, 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 04/07/19 no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 406, descrito e avaliado às fls. 
461/462. LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA: IMÓVEL: Situado na Avenida 
Bartolomeu Mitre, nº 637, apartamento 502 – Leblon. Devidamente dimensionado e 
caracterizado no 2º Ofício do Registro de Imóveis, na matrícula 61386 e na inscrição 
municipal de nº 0.158.552-0 (IPTU). PRÉDIO: Edificação utilizada para fins 
residenciais, com 85m2 de área oficialmente edificada, antiga (1953). Edifício com 
elevadores, portaria 24 horas, sem vaga de garagem. APARTAMENTO 502: Unidade 
residencial é composta por uma sala ampla de frente, 3 quartos, cozinha, com piso de 
cerâmica e azulejos nas paredes, dependências de empregada, corredor com 
rebaixamento de teto precisando de reformas. Apartamento possui pintura 
necessitando de reformas e pisos de taco, estando em bom estado de conservação. 
DA REGIÃO: Logradouro com asfalto, próximo a comércio, condução (ônibus e 
metrô) e lazer (praia do Leblon). AVALIO o imóvel acima em R$ 1.300.000,00 (um 
milhão e trezentos mil reais), equivalente a 406.262,69 Ufir’s; atualizado em R$ 
1.389.865,20 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e 
cinco reais e vinte centavos). De acordo com o 2º Ofício do RI, o ref. imóvel 
encontra-se registrado em nome de Ivelise Garbocci Pará, casada pelo regime da 
separação legal de bens com Cesar Augusto Gonçalves Pereira, constando os 
seguintes gravames: 1) Av-11: Nos termos do requerimento de 18/12/2014 e 
declaração de 03/05/2016, instruídos pela Certidão expedida em 10/10/2014, pela 25ª 
Vara Cível da Comarca da Capital/RJ, que comprova que foi distribuída em 
13/02/2014, Ação de Execução por Título Extrajudicial (processo nº 0052555-
98.2014.8.19.0001) em que são partes Walter François de Faria e César Augusto 
Gonçalves Pereira; 2) R-12: Penhora oriunda do presente feito. De acordo com a 
certidão de Situação Fiscal, existe débito de IPTU, nos exercícios de 2018 e 2019, no 
valor de R$ 4.624,62, mais acréscimos legais (FRE 0158552-0). Conforme Certidão 
Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos relativos à 
Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 
334,55, referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018 (Nº CBMERJ: 87806-6). De 
acordo com informação prestada pela administradora do Condomínio do Edifício Novo 
Rio, constam débitos condominiais pendentes sobre a referida unidade, no valor de 
R$ 10.056,31, correspondentes ao período de setembro de 2016 a novembro de 
2016, abril de 2017 e abril de 2019, processo nº 0258629-82.2017.8.19.0001. 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 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 sete dias do 
mês de maio de dois mil e dezenove. – Eu, Maria Lucilia de Souza Gerk, Mat. 01-
27058 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Simone Gastesi 
Chevrand - Juíza de Direito. 


