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Edital de 1º e 2º Leilões Extrajudiciais e Intimação - Eu, RODRIGO LOPES 
PORTELLA, Leiloeiro Público Oficial, comunico a todos os interessados e em especial 
ao Sr. ANTONIO CARLOS BARZELLAI RODRIGUES - CPF. nº 008.951.827-69, e à 
sua esposa, Sra. ALINE MACÁRIO BARZELLAI RODRIGUES – CPF. nº 024.201.447-
08 (devedores fiduciantes), que devidamente autorizado por CONSTRUTORA 
ATERPA S/A. (credora fiduciária) – CNPJ. nº 17.162.983/0001-65, e com fundamento 
no Art. 27 da Lei nº 9.514/97, no dia 30/08/2018, às 11:00 horas, realizarei em meu 
escritório, à Av. Nilo Peçanha nº 12 - Gr. 810 - Castelo/RJ., o 1º Leilão  Público, por 
preço não inferior ao valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), ou no 
dia 17/09/2018, no mesmo horário e local, o 2º Leilão Público, por preço não inferior 
ao valor de R$ 303.545,55 (trezentos e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e 
cinquenta e cinco centavos), do imóvel constituído pelo Apartamento nº 312 do Edifício 
San Filippo, situado na Avenida Evandro Lins e Silva nº 440 – Barra da Tijuca – Rio de 
Janeiro/RJ., com direito e 01 (uma) vaga de garagem. – Tudo de conformidade com o 
Capítulo 6 do “Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Pagamento Parcelado de 
Parte do Preço, Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e Emissão de 
Cédula de Crédito Imobiliário (CCI)”, firmado em 10 de dezembro de 2008 e registrado 
no Cartório do 9º Ofício de Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro/RJ., sob 
a matrícula nº 279.593 – R-19 e R-20. – E, da Intimação entregue em 25/07/12 aos 
devedores fiduciantes (Antonio Carlos Barzellai Rodrigues e sua esposa Aline Macário 
Barzellai Rodrigues) através do Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e 
Documentos/RJ., registrada sob o nº 1800722. – Ficam por este edital intimados dos 
Leilões os devedores acima mencionados. Ficam cientes os interessados de que no 
ato da arrematação serão efetuados os seguintes pagamentos: arrematação à vista, 
acrescida da comissão de 5% ao Leiloeiro, e das despesas efetuadas com os leilões. 
Cientes ainda de que serão de sua responsabilidade as providências necessárias para 
promover, a custo próprio, as medidas para reintegração de posse do imóvel. - A 
escritura definitiva será realizada no prazo de 10 (dez) dias contados da arrematação, 
sendo certo que todas as despesas com cartório, certidões, e tributos, serão arcadas 
pelo arrematante. – RJ, 16/08/2018. (as.) Rodrigo Lopes Portella – Leiloeiro Público. 
 
 
 
 
 
 


