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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 317/319/321 - D – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2169 
E-mail: cap33vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à PAULO VICTOR ROUVIER MARZETTO, por si e 
como representante dos Espólios de OSWALDO HUMBERTO ROUVIER MARZETTO, MARIA DO CARMO 
LOPES MARZETTO e SONIA MARIA BARROS ROUVIER, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos 
da Ação Sumária (Processo nº 0385457-65.2013.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
SERRA DA ESTRELA contra PAULO VICTOR ROUVIER MARZETTO, na forma abaixo: 
 
   A DRA. CRISTINA SERRA FEIJÓ, Juíza de Direito da Trigésima Terceira 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 PAULO VICTOR ROUVIER MARZETTO, por si e como representante dos Espólios de 
OSWALDO HUMBERTO ROUVIER MARZETTO, MARIA DO CARMO LOPES MARZETTO e SONIA MARIA 
BARROS ROUVIER, que no dia 18.09.2018, 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 26.09.2018, 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. 162 - tendo sido o executado intimado 
da penhora conforme fls. 164 e 166 - descrito e avaliado às fls. 214 (em 05/05/2017).- LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: Imóvel avaliado: Sala 301, situada na Rua do Acre, nº 92 – Centro/RJ. Matrícula: 23374, 4º 
Ofício RGI. Inscrição no IPTU: 1.347.748-4. Características Gerais do Imóvel: A sala possui 65m, com carpete, 
de frente, sol da manhã, estado regular de conservação. O edifício não possui garagem, possui dois 
elevadores, portaria reformada em porcelanato. São 10 andares mais a cobertura sendo duas salas por andar. 
Da região: A sala está localizada em rua com diversos comércios, sendo servida por transportes públicos 
ônibus, VLT, próximo de metrô, museus. Sendo a rua pavimentada. Avaliação: Avalio a sala em R$ 
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para 
R$ 360.281,57 (trezentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos).- 
Conforme Certidão do 7º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
50318, em nome de 1) Oswaldo Humberto Rouvier Marzetto, casado pelo regime da comunhão de bens com 
Maria do Carmo Lopes Marzetto, e, 2) Paulo Victor Rouvier Marzetto, casado pelo regime da comunhão de 
bens com Sonia Maria Barros Rouvier.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 7.402,13 (sete mil, quatrocentos e dois 
reais e treze centavos), referente aos exercícios de 2015 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 216,48 (duzentos e 
dezesseis reais e quarenta e oito centavos), referente aos exercícios de 2016 e 2017.- OBS.: O imóvel será 
vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 908, § 1º do NCPC e do Art. 130, 
parágrafo único do Código Tributário Nacional.- 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.- Condições Gerais 
da Alienação: Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da 
propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as 
cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira 
responsabilidade do respectivo arrematante; A arrematação deverá ser 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. Caso haja proposta, por escrito, de venda do referido bem em parcelas, nos 
termos do Art. 895, I e II do CPC, que seja permitido o parcelamento, mediante sinal à vista do valor 
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance, devendo o remanescente ser pago em até 30 
(trinta) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósitos em conta judicial 
vinculada a este feito e Juízo, junto ao Banco do Brasil, em dias contados a partir da data do leilão, ficando o 
imóvel penhorado até que o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. Art. 895, § 1º do CPC). No 
Caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da 
parcela inadimplida e as parcelas vincendas (cf. Art. 895, § 4º do CPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento 
da arrematação com a perda da caução (Art. 897). Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre 
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado consoante disposto no Art. 895 § 7º do CPC. 



Edital Publicado no Site www.portellaleiloes.com.br em 30/08/2018 

Decorridos o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será 
encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a perda da 
caução, voltando o(s) bem(s) a novo Leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso.- Demais 
informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente 
neste Edital.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-se o presente Edital, aos 
dezessete dias do mês de Julho de 2018.- O presente Edital será afixado no local de costume e publicado 
através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de 
Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Simone Carla Vianna Barreto, Chefe de Serventia, o fiz 
digitar e subscrevo. (as.) Cristina Serra Feijó - Juíza de Direito. 


