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JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA 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 ordinária proposta por HUMBERTO PIRES 
FERREIRA FILHO, ANA PAULA SALDANHA e GULF AGROPECUÁRIA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA em face de BANCO BRADESCO - S/A (Processo nº 
0145945-93.2012.8.19.0001), na forma abaixo: 

 A Dra. CAMILLA PRADO, Juíza de Direito na Quadragésima 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 HUMBERTO PIRES 
FERREIRA FILHO, ANA PAULA SALDANHA e GULF AGROPECUÁRIA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, através de seu representante legal, de que no dia 28/10/19, 
às 14:30 horas, no auditório de leilão do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, 
situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 1.008, Castelo – Rio de Janeiro – RJ., pelo 
Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação, ou no dia 31/10/19, às 14:30 horas, no Átrio do Fórum, na Av. Erasmo 
Braga, nº 115 – térreo (hall dos elevadores), Castelo/RJ., a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 233, descrito e avaliado às fls. 
264, em 11/06/2019. LAUDO DE AVALIAÇÃO: Imóvel: Apartamento 503 do Edifício 
Paranoá localizado na Rua Jangadeiros nº 42, Ipanema, RJ, com fração de 1/51 do 
terreno, matrícula nº 12.403 do livro 2D/3, fls. 44, conforme certidão do 5º Oficio de 
Registro de Imóveis da Capital – RJ, fls. 203 dos autos. O Edifício Paranoá possui 42 
apartamentos residenciais, sendo 06 unidades por andar, com exeção da cobertura. 
Prédio antigo, construção de 1961, não possui garagem. Fachada em alvenaria em 
boas condições. A portaria é pequena e encontra-se reformada, com portas blindex e 
grades alumínio marrom, piso em madeira laminada, escadas em mármore, bancada 
do porteiro com base de mármore e tampo de vidro e diversos armários. O edifício 
possui dois elevadores reformados, emboas condições e funcionando. Não possui 
porteiro 24hs, sendo o horário de funcionamento da portaria, das 07h00 às 20h00, 
segundo informações recebidas do porteiro, Sr. José Maria d Costa. O apartamento 
503 possui área de 33 m2, conforme disposto no carnê de IPTU de 2019 com 
inscrição junto à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro sob o nº 0.360.012-9, fls. 255 
dos autos. O apartamento é composto por sala, 01 quarto, 01 banheiro, pequena 
cozinha em bom estado de conservação. O imóvel situa-se de frente para o 
logradouro. O piso da área social e do quarto é me laminado de madeira clara e as 
janelas são em alumínio. O dormitório possui armários embutidos e o banheiro 
encontra-se reformado com piso cerâmico. O imóvel encontra-se alugado por prazo 
indeterminado ao Sr. Douglas Cardoso e sua companheira, Sr. Nadia Naso, que 
residem no mesmo há aproximadamente 02 anos e acompanharam avaliação. A 
presente avaliação ultiliza o método comparativo de pesquisa do valor do metro 
quadrado encontrado nos sites imobiliários ZAP Imóveis, Viva Real e OLX, em 
consoância com o estabelecimento na Consolidação Normativa da CGJ em seu artigo 
357. A pesquisa foi embasada em levantamento dos imóveis residenciais similares 
atualmente oferecidos à venda no mesmo logradouro, no bairro de Ipanema, próximo 
ao comércio, bares e com fácil acesso aos transportes públicos. Importante ressaltar, 
que o imóvel situa-se perto das comunidades do Pavão e Pavãozinho, o que torna a 
área menos valorizada do referido bairro. O valor médio do metro quadrado dos 
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imóveis oferecidos à venda no logradouro/área indicada, com o mesmo padrão de 
edificicação é de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Valor final do imóvel = 13.000,00 x 33 
m2 = R$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais), correspondente a 
125.398,26 UFIR’S. De acordo com o 5º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 12.403 e registrado em nome de Gulf Agropecuária e 
Participações Ltda, constando os seguintes gravames: 1) R.11: Hipoteca Judiciária 
oriunda do presente feito. 2) R.12 Penhora oriunda do presente feito. De acordo com 
a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2018 até 
2019, no valor de R$ 1.006,60, mais acréscimos legais (FRE: 0360012-9). 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: 179164-9). De acordo com informações prestadas pelo condomínio, não 
constam débitos condominiais pendentes sobre a referida unidade até na data da 
expedição do presente edital. 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. 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 oito dias do mês de outubro de 
dois mil e dezenove. – Eu, Laurindo Francisco da Costa Neto, Chefe de Serventia, o 
fiz datilografar e subscrevo. Dra. Camilla Prado – Juíza de Direito. 
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