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JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVELDA REGIONAL DE MADUREIRA – RJ. 

 

          EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído 
dos autos da  Ação Cobrança proposta pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO 
COMERCIAL EDGARD ROMERO em face de EDITORA DEGRAU CULTURAL 
LTDA, HILVA S. DO NASCIMENTO MORRISON E MARCELO DOS SANTOS 
SILVA (Processo nº 0002752.72.2007.8.19.0202) na forma abaixo: 

          O DR. MAURICIO CHAVES DE SOUZA LIMA, Juiz de Direito Títular na 3ª 
Vara Cível da Regional de Madureira, FAZ SABER, aos que o presente Edital vir ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, Especialmente aos Executados: 
EDITORA DEGRAU CULTURAL LTDA, HILVA S. DO NASCIMENTO MORRISON 
(Revel, fls. 128) E MARCELO DOS SANTOS SILVA que no dia  11/11/2019 às 
14:00 horas, no Átrio do Fórum da Regional de Madureira, sito à Avenida Ernani 
Cardoso nº 152, Térreo, Cascadura – Rio de Janeiro – RJ, pela Leiloeira Pública 
Oficial CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, com endereço 
na Rua República do Líbano nº16, Gr. 502 – Centro – RJ. Telefones: (21)                    
3357-6484/2721-3828, site: www.facanhaleiloes.com.br na Modalidade: LEILÃO 
PRESENCIAL, obedecendo aos artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil 
(NCPC), será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 
13/11/2018, no mesmo horário e local será vendido pela melhor oferta, acima de 
50% da avaliação, o penhorado, descrito e fls. 274/276, descrito como segue: 
LAUDO DE AVALIAÇÃO: OBJETO DA AVALIAÇÃO: SALA: 213, sito à Avenida 
Ministro Edgard Romero, nº 460 – Madureira, nesta cidade,  com inscrição de 
IPTU sob o nº 1515238-2, com tipologia para loja de utilização não residencial e de 
posição térreo, com trinta e cinco – 35 metros quadrados de área edificada. Idade 
1982. Finalidade do Laudo: Levantamento Patrimonial LPA. Objetivo da Avaliação: 
Valores do Mercado. Identificação e Caracterização do Bem avaliado: Com formato 
para loja em pilotis sob pilote mais recuado do alinhamento da via publica. Edifício 
“Centro Comercial Edgard Romero” com revestimento em pintura, com dois – 2 
pavimentos em pintura, com dois 2 pavimentos e um elevador. Prédio de esquina em 
formato circular. Encontra-se externamente em regular estado de conservação. 
Indicação do Método e Procedimento utilizado: Para obtenção do valor de mercado 
do bem avaliado foi utilizada a metodologia clássica obtenção do valor de mercado 
do bem avaliado foi utilizado a metodologia clássica (Método Comparativo direto). 
Avalio o bem imóvel, nos termos da matrícula nº 56.554 do 8º Serviço de 
Imóveis, pelo valor de Mercado, em R$c 220.000,00 (duzentos e vinte mil 
reais), correspondente a 6,6790127 Ufir’s. O imóvel encontra-se matriculado no 
8º Registro Geral de Imóveis do Rio de Janeiro, sob a matrícula nº 56.554 em nome 
do Executado Editora Degrau Cultural LTDA (CNPJ nº 28.060.747/0001-54), estando 
devidamente inscrito na Prefeitura Municipal de do Rio de Janeiro sob a matrícula nº 
01515238-2. RGI – Certifico que atendendo a pedido feitas as buscas necessárias 
nos livros desde Serviço Registral, desde 26 de julho de 1937, data de sua 
instalação, até hoje, que no Lº 2-DA-A, às fls. 58, sob nº 56.554, CONSTA 
matriculado o imóvel sito à: AVENIDA MINISTRO EDGARD ROMERO, Nº 460, LOJA 
213 e a fração ideal de 212/100.000 do respectivo terreno, medindo em sua 
totalidade: 26,75m de frente para a Avenida Ministro Edgard Romero, 11,50m em 



curva interna subordinada a um raio de 6,00m concordando com os alinhamentos da 
Avenida Ministro Edgard Romero e Rua Delfina Alves, 7,30m em curva interna 
subordinada a um raio de 6,00m, concordando com os alinhamentos da Av. Ministro 
Edgard Romero e Rua Frederico Lima, 38,00m de fundos, onde confronta parte com 
o prédio nº 124 da Rua Delfina Alves e parte com o prédio nº 43 da Rua Frederico 
Lima, ambos de propriedade de Izabel Moraes de Almeida e sucessores; 99,70m à 
direita pela Rua Delfina Alves e 90,65m à esquerda pela Rua Frederico Lima, na 
Freguesia de Irajá, em nome de EDITORA DEGRAU CULTURAL LTDA., CGC 
28.060.747/0001-54, com sede nesta cidade, que adquiriu por compra a Norma 
Maria Correa Dandt D’Oliveira e seu marido João Roberto Daudt D’Oliveira, casados 
pelo regime da comunhão de bens, conforme escritura de 16/06/1988, lavrada em 
notas do 18º Ofício desta cidade (Lº 4.837, fls. 167), registrada em 29/08/1988, sob 
o R.2 na referida matrícula. Que a Convenção de Condomínio encontra-se registrada 
no Lº Auxiliar-4, fls. 165, sob o R-194, aditada e re-ratificada no Lº Auxiliar-4, fls. 
182/183, sob o R-224. Consta registrada a penhora oriunda da presente ação de 
cobrança.  De acordo com a Certidão Negativa de Débitos expedida pela Prefeitura, 
constam débitos de IPTU, inscritos e não inscritos em Divida Ativa, totalizando R$ 
59.393,14 (cinqüenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e quatorze 
centavos. 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$ 349,12 trezentos e quarenta e nove reais e doze 
centavos), referentes aos exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 643097-9). Os 
débitos atualizados serão lidos através do pregão. Os créditos que recaem sobre o 
imóvel, inclusive de natureza propter rem serão  sub-rogados sobre o preço  da 
alienação, sendo observada a ordem de preferência legal nos termos do art. 130 do 
CTN, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, consoante o art. 908 
§ 1º do Código de Processo Civil. As certidões exigidas pela Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, e os débitos atualizados de 
IPTU e Taxas serão lidos pela Srª. Leiloeira no ato do pregão. Ficam os 
Réus intimados das Praças Públicas, através de seus Patronos constituídos dos 
autos, bem como pelo PRESENTE EDITAL, suprindo, assim, a exigência contida 
no art. 889, inciso I do NCPC. Não havendo expediente forense na data designada, 
o leilão será realizado no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local. E 
para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que 
será publicado e afixado no local de costume. Salvo pronunciamento judicial em 
sentido diverso, arrematação, adjudicação, ou remição, deverá ser de imediato pelo 
arrematante, por depósito judicial (NCPC 2015 - art. 892) acrescido de 5% de 
comissão da leiloeira a ser paga no ato e custas de cartório de até 1% até o máximo 
permitido em lei. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 02 (dois) dias do mês de 
outubro de dois mil e dezenove. Para que produza seus efeitos legais, o presente 
Edital encontra-se devidamente assinado pela Leiloeira Pública Sra. Cristina Façanha 
___________, pela Chefe de Serventia Anilda Mercedez Maia Rocha (Mat. 
01/14293), _____________, e pelo MM. Dr. Mauricio Chaves de Souza lima – Juiz de 
Direito Titular _____________. 

 


