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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL REGIONAL DE CAMPO GRANDE 
Rua Carlos da Silva Costa, nº 141 - Bloco 3 - 6º Andar - Sala 604 - Campo Grande/RJ. 
Telefone: 3470-9670 / 3470-9670 
E-mail: cgr06vciv@tjrj.jus.br 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à BARENBOIM E CIA LTDA., na pessoa de seu 
representante legal PEDRO BARENBOIM e à KÁTIA FREITAS KARIN, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído 
dos autos da Ação de Despejo (Processo nº 0006550-90.2011.8.19.0205) proposta por MIRAGE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra BARENBOIM E CIA LTDA., e KÁTIA FREITAS KARIN, na 
forma abaixo: 
 
   A DRA. DANIELA BANDEIRA DE FREITAS, Juíza de Direito da Sexta Vara Cível Regional de Campo Grande, 
Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente à BARENBOIM E CIA LTDA., na pessoa de seu representante legal PEDRO 
BARENBOIM e à KATIA FREITAS KARIN, que no dia 27.02.2018, às 13:00 horas, no Átrio do Fórum, à Rua 
Carlos da Silva Costa, nº 141 – Campo Grande/RJ., pelo Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, com 
sítio na rede de computadores www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 08.03.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 
50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o imóvel penhorado 
conforme termo de penhora às fls. 317 - tendo sido as executadas intimadas da penhora conforme fls. 296 - 
descrito e avaliado às fls. 398/399 (em 07/12/2015).- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: O IMÓVEL: O 
apartamento de número 1602, do Bloco ‘I’, do denominado “American Flat Service”, situado à Rua Humaitá, nº 
244, Humaitá, na freguesia da Lagoa, nesta Cidade do Rio de Janeiro, e sua correspondente fração ideal de 
12/1754 avos do respectivo terreno, com direito a duas vagas de garagem, indistintamente nos locais de 
estacionamento do edifício, situados nos 1º, 2º, 3º e 4º pavimentos. O EDIFÍCIO: Construção em padrão 
moderno, sob pilotis, no alinhamento da via pública, datada de 1988, de ocupação exclusivamente residencial, 
com estrutura de “flat”, erguida em estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos, constituída de dois blocos, 
com quinze pavimentos, tendo oito unidades por andar, além de lojas no térreo. Revestido externamente na sua 
fachada em pastilhas de cerâmica, possui janelas em esquadrias de alumínio; hall social decorado, mobiliado 
com sala de estar, piso em granito e paredes revestidas em granito e com painéis de madeira; porta social em 
vidro temperado do tipo “Blindex”, antecedida por grades e um portão de alumínio anodizado; recepção com 
serviço de portaria; interfone; playground; piscina; sauna; salão de festas; serviço de quarto; com arrumadeira; 
academia; circuito interno de TV e segurança física. Escadas de acesso e corredores de circulação em concreto, 
ambos com revestimento em piso frio, além de porta corta-fogo. É servido por três elevadores com capacidade 
para oito passageiros cada, sendo dois destinados ao uso social e um para serviço. O APARTAMENTO: 
Posicionado de frente, está localizado no 16º pavimento, com uma área edificada total de 174m2 (cento e setenta 
e quatro metros quadrados). O TERRENO: Onde se encontra edificado o imóvel, está descrito, caracterizado e 
dimensionado, como consta nas cópias xérox anexadas no referido mandado (Certidão do 3º RGI – Matrícula nº 
35.360 e Guia de IPTU – Inscrição nº 1.628.778-1). CONCLUSÃO: Assim, ante as pesquisas levadas a efeito na 
região tomada de preços de imóveis semelhantes ao avaliando e considerando-se a sua localização, dimensões, 
área construída, padrão do logradouro e idade, AVALIO de forma indireta o bem acima descrito, com direito as 
partes comuns do edifício, correspondente a fração ideal de 12/1754 avos do seu respectivo terreno, além do 
direito a duas vagas de garagem, no valor de R$ 2.780.000,00 (dois milhões, setecentos e oitenta mil reais), 
sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 3.280.254,43 (três milhões, duzentos e oitenta 
mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos).- OBS.: A referida avaliação será atualizada 
na data do Leilão.- Conforme Certidão do 3º Ofício de Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 35.360, (R-20) em nome de Katia Freitas Karin, solteira; constando ainda da referida 
matrícula: (Av-3) – Retificação do Memorial de Incorporação passando o apartamento desta matrícula a ter a 
fração ideal de 12/1772 do terreno, a ser duplex com dependências na cobertura e direito a 2 (duas) vagas na 
garagem de uso indistinto no pavimento de garagem; (R-22) – Penhora: 10ª Vara Cível – Ação de Despejo nº 
0111607-30.2011.8.19.0001, proposta por Maria dos Milagres Alvarez Alvarez contra Barenboim S/A., e Katia 



Freitas Karim.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 5.980,15 (cinco mil, novecentos e oitenta reais e quinze centavos), 
referente aos exercícios de 2016 e 2017; Taxa de Incêndio: R$ 138,18 (cento e trinta e oito reais e dezoito 
centavos), referente ao exercício de 2016.- OBS.: Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza 
propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência, conforme prevê o Art. 
908 do NCPC.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIV da Consolidação Normativa da Corregedoria 
Geral da Justiça, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão.- Ficam os executados intimados dos Leilões por 
intermédio deste edital, na pessoa de seus advogados constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, Parágrafo 
Único, e seus incisos do NCPC.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, 
que será publicado através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, de acordo com o Art. 887 § 2º do 
NCPC, cientes que conforme decisão de fls. 475, “... a arrematação far-se-á por quem mais der em relação a 

cada praça, obrigando o arrematante a pagar, no ato, 20% (vinte por cento) do valor do lance e a depositar o 

restante, em 24h, sob pena de perda do sinal. Sobre a arrematação incidirá o seguinte pagamento: 5% (cinco por 

cento) de comissão de leiloeiro, que será imediatamente depositada em Juízo, sendo devida ao leiloeiro somente 

em caso de arrematação. Sendo a comissão depositada em Juízo, não será cobrado remissão, adjudicação ou 

comissão alguma em caso de acordo ou sustação do leilão... Na hipótese de o arrematante tiver 

domicílio/residência em outro Município ou Estado, poderá se fazer representar por procuração específica com 

firma reconhecida por semelhança... Se o primeiro arrematante não comprovar o pagamento, valerá 

imediatamente o segundo lance...”.- Fica ainda de responsabilidade do arrematante o pagamento de custas de 
Cartório de 1% até o limite máximo permitido.- Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e oito 
dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezessete.- Eu, Raquel Beiriz Catizano, Chefe da Serventia, o fiz 
digitar e subscrevo. (as) Daniela Bandeira de Freitas - Juíza de Direito. 


