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JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA 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 
MARCIA JAGUARIBE COLONESE em face de ESPÓLIO DE MAURÍCIO TUFI 
BASSIL (Processo nº 0126701-91.2006.8.19.0001- antigo 2006.001.132657-8), na 
forma abaixo: 

 A Dra. DEBORA MARIA BARBOSA SARMENTO, Juíza de Direito na Sétima 
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 ESPÓLIO DE 
MAURÍCIO TUFI BASSIL, através de seu representante legal, de que no dia 23/09/19, 
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 26/09/19, no mesmo horário e 
local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 1051, 
com a devida intimação da penhora às fls. 1064, descrito e avaliado às fls. 1095/1096, 
em 05/07/2019. LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL: Prédio de sobrado situado na 
Rua Senhor dos Passos n° 235, 237 e 239 e respectivo terreno, Centro, RJ. 
Devidamente registrada, dimensionada e caracterizada no 2° Ofício do Registro Geral 
de Imóveis, sob a matrícula n° 71572, e pela inscrição municipal de n° 0.104.274-6 
(IPTU). Trata-se de uma loja de salgados em funcionamento (número 235), 
apresentando piso e pintura desgastados e fiação exposta. A parede apresenta 
algumas infiltações. O local possui 2 banheiros no andar térreo. Ao lado funciona uma 
loja de roupas no número 239. Não há numeração 237, mas, fui informado que o 
número 237 faz parte da loja de número 239. A loja de roupas está em bom estado de 
conservação, possuindo 2 banheiros, sendo 1 desativado. Entre as duas lojas há uma 
escada em caracol que leva para o andar de cima que não está em bom estado de 
conservação. O local é usado como depósitos das duas lojas e funciona também uma 
pequena gráfica lá. DA REGIÃO: Encontra-se servida por alguns dos melhoramentos 
públicos do município, como distribuição de energia elétrica, telefone, iluminação 
pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, próximo do metrô, com comércio geral 
abundante no entorno. Avalio o imóvel acima descrito, em R$ 4.600.000,00 (quatro 
milhões e seiscentos mil reais), correspondente a 1.344.596,77 UFIR’S. De acordo 
com o 2º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 71572, tendo 
sido partilhado a Mauricio Tufi Bassil, constando os seguintes gravames: 1) Av-3: O 
imóvel foi partilhado gravado com as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade 
e impenhorabilidade vitalícias; 2) R-4: Penhora oriunda do presente feito De acordo 
com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU, relativos a 05 cotas do 
exercício de 2019, no valor de R$ 451,58, mais acréscimos legais (FRE: 0104274-6). 
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$ 1.888,42, referentes ao exercício de 2018 (Nº CBMERJ: 66937-4). 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, 
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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. O interessado em adquirir o 
bem em prestações deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro 
ou do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. – 
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 um dias do mês de 
agosto de dois mil e dezenove. – Eu, Magali Nogueira dos Santos Araujo, Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Debora Maria Barbosa Sarmento – 
Juíza de Direito. 
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