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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – 3º Pav. – Sala 353/357-D – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2780 
E-mail: cap24vciv@tjrj.jus.br 

 
 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à HUMBERTO WOHLMANSTETTER BARBIERI e 
à TANIA MARIA VARELLA BARBIERI, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Execução (Processo nº 0067379-24.1998.8.19.0001) proposta por COMPANHIA COMERCIAL AGRÍCOLA E 
INDUSTRIAL GRAMA contra HUMBERTO WOHLMANSTETTER BARBIERI e TANIA MARIA VARELLA 
BARBIERI, na forma abaixo: 
 
   A DRA. EUNICE BITENCOURT HADDAD, Juíza de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível da Cidade do Rio 
de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente à HUMBERTO WOHLMANSTETTER BARBIERI e à TANIA MARIA VARELLA BARBIERI, que 
no dia 12.06.2018, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115 - térreo (hall dos 
elevadores) - Castelo/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 19.06.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, 
o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 148 - tendo os executados ciência da penhora face a 
apresentação de embargos conforme fls. 160 - descrito e avaliado às fls. 453/491 (em 10/06/2016), com 
ratificação às fls. 539/543 (em 12/12/2016) e às fls. 586/595 (em 17/08/2017).- LAUDO PERICIAL: OBJETIVO: 
A presente perícia tem como objetivo obter o justo valor do imóvel sito à Rua Fernando Nogueira de Souza, nº 
121 – Apartamento 102 na Barra da Tijuca. Localização: O imóvel se localiza na Rua Fernando Nogueria de 
Souza, nº 121, Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, XXIV Região Administrativa do Municipio do Rio de 
Janeiro. Vizinhança: A edificação está localizada em região de uso residencial, sendo uma rua afastaltada 
com calçadas revestidas em pedra portuguesa. Possui todos os serviços essenciais, tais como: iluminação 
pública, telefone, redes de esgoto e água potável, entre outros. O local é de fácil acesso, com diversas linhas 
de ônibus e se encontra em fase de inauguração a Linha 4 do Mêtro, que poderá ser acessada a pé do local. 
Da Edificação: O Apartamento está inserido numa edificação residencial multifamiliar, com térreo, dois 
pavimentos tipo e cobertura. A fachada frontal é revestida em mármore e cerâmica, com guarda corpo das 
varandas em madeira. Possui um elevador. A fachada de fundos, assim como as áreas de prisma de 
ventilação são revestidas em pastilhas. O afastamento frontal é revestido em pedras portuguesas com jardins. 
A garagem está localizada no pavimento térreo, possuindo piso revestido em cerâmica, paredes revestidas em 
pastilha e teto pintado. Possui portão automático. A portaria possui piso revestido em tábuas corridas, paredes 
pintadas, teto rebaixado com iluminação embutida e portão de acesso em blindex. DO APARTAMENTO 102: 
O apartamento originalmente possuía sala e 4 quartos. Atualmente um dos quartos foi incorporado à sala e o 
apartamento se subdivide em: sala, lavabo, varanda frontal com piscina, 3 quartos, sendo um suíte, banheiro 
social, varanda de fundos, copa/cozinha, área de serviço e dependências de empregada. Tem direito a 3 
vagas de garagem. O acabamento pode ser considerado normal. Sala – Piso revestido em tábuas corridas, 
paredes parte revestida em tijolinho e o restante pintadas e teto rebaixado Varanda Frontal – Piso revestido 
em lajota cerâmica, parede frontal revestido em pastilha e laterais em tijolinho. Possui uma piscina circular 
revestida em azulejos brancos. Quartos – Piso revestido em tacos de madeira, paredes pintadas e teto 
rebaixado em iluminação embutida, com portas em alumínio anodizado bronze. Os quartos possuem acesso a 
uma varanda localizada nos fundos, em toda extensão, com piso revestido em lajota, e paredes da fachada de 
fundos revestida em pastilhas. A suíte foi integrada ao quarto central e o espaço está sendo utilizado como 
closet. Banheiros – Lavabo – Piso revestido em cerâmica, paredes pintadas, esquadria em alumínio e 
bancada em mármore branco com louça embutida e gabinete de madeira com portas treliçadas. Banheiro 
Social – Piso revestido em mármore branco, paredes revestidas em cerâmica, esquadrias em alumínio e 
bancada em mármore branco, gabinete de madeira com portas treliçadas e box blindex. Banheiro da Suíte – 
Piso revestido em mármore Travertino, paredes revestidas em cerâmica, esquadrias em alumínio e bancada 
em mármore Travertino e box blindex. Copa / Cozinha – Piso revestido em tábuas de material melamínico 
padrão madeira, paredes revestidas em laminado, bancada em alumínio e esquadrias em madeira. Área de 
Serviço – Piso revestido em tábuas de material melamínico padrão madeira, paredes azulejadas e teto 
pintado. Dependências de Empregada – Quarto com piso taqueado, paredes e teto pintado. Banheiro com 



Edital Publicado no Site www.portellaleiloes.com.br em 25/05/2018 

piso revestido em cerâmica retangular, paredes azulejadas e teto pintado. Da Área – Conforme a guia de IPTU 
2016 - Inscrição n° 1.357.040-3, referente à Rua Fernando Nogueira de Souza, n° 121, Apartamento 102, o 
imóvel possui uma área construída de 165,00m2. CONCLUSÃO: Valor de Compra e Venda R$ 1.900.000,00 
(hum milhão e novecentos mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 
2.084.538,52 (dois milhões, oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos).- 
Conforme Certidão do 9º Ofício de Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
59.451, (R-04) em nome de Tânia Maria Varella Barbieri, casada pelo regime da separação de bens com 
Humberto Wohlmanstetter Barbieri; constando ainda da referida matrícula: (R-9/R-11/R-14/R-16) – Penhora: 
12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2005.120.034592-5, movida pelo Município do Rio de 
Janeiro.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 149.367,86 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete 
reais e oitenta e seis centavos), referente aos exercícios de 2001 a 2006 e 2013 a 2017, e os exercícios de 
2007 a 2012 encontram-se em exigibilidade suspensa, Art. 242, VII, Lei Municipal 691/84, pelo processo: 
/00/000000/0000; Taxa de Incêndio: R$ 142,53 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta  e três centavos), 
referente ao exercício de 2016; Condomínio: R$ 486.248,83 (quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos e 
quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), conforme planilha datada de 23/11/2017, Ação em curso na 6ª 
Vara Cível Regional da Barra da Tijuca/RJ., processo nº 0015694-47.2009.8.19.0209.- 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 a 
arrematação far-se-á à vista ou a prazo de até quinze dias mediante caução de 30% da arrematação, 
acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido.- Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos oito dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito.- Eu, João 
Carlos Ribeiro, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Eunice Bitencourt Haddad - Juíza de Direito. 


