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   EDITAL DE 1º., 2º LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO, com o prazo de 30 (trinta) dias, extraído dos autos da 
Recuperação Judicial de GABRIEL HABIB E FILHOS LTDA., (Processo nº 0025905-97.2003.8.19.0001), na forma abaixo: 
     

   O DR. PAULO ASSED ESTEFAN, Juiz de Direito da Quarta Vara Empresarial da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos 
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que no dia 25.10.2018, às 14:00 horas, no escritório do Leiloeiro 
Público RODRIGO LOPES PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo/RJ., e 
simultaneamente através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br; será apregoado e vendido a quem mais der 
acima da avaliação, ou no dia 05.11.2018, no mesmo horário e local, presencial e através do site, pela melhor oferta, 
conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o imóvel arrecadado nos autos da massa falida supramencionada - descrito e 
avaliado às fls. 1682/1692.- LAUDO DE AVALIAÇÃO: Descrição do Imóvel/Histórico: O presente laudo tem por objetivo 
determinar o valor de venda de bem do imóvel localizado na Praça Vinte e Quatro de Outubro, nº 21 e 43 e Estrada Adhemar 
Bebiano, nº 891, e respectivo terreno que mede 52m50 de frente para a Praça Vinte e Quatro de Outubro, 64m40 do lado 
oposto em 03 segmentos de 31m70 + 8m70 + 24m00, 47m20 à direita e 37m90 à esquerda, confrontado a direita com Estrada 
Adhemar Bebiano, à esquerda com o prédio nº 55 da Praça Vinte e Quatro de Outubro e nos fundos com os prédios nºs 887 
da Estrada Adhemar Bebiano e com o prédio nº 18 da Rua Macedo Costa, devidamente registrado no 6º RGI matrícula nº 
2957-A. Trata-se de um prédio de aproximadamente 3.990m2 de área construída, que fica situado na Praça Vinte e Quatro de 
Outubro, nº 21 e 43 (Praça de Inhaúma) esquina com Estrada Adhemar Bebiano, nº 891 com diversas lojas em uma delas 
funciona a Gabriel Habib e as demais locadas para diversas finalidades comerciais conforme fotos anexadas e segundo em 
conversa em loco com funcionário da empresa a sobreloja funciona como estoque da mesma. Imóvel adquirido através de 
escritura de compra e venda do 17º Ofício de Notas desta cidade em 14.07.1972 conforme livro 3233, fls. 48, devidamente 
registrada no R-1 do Sexto Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. Caracterização da Região: Trata-se de região inserida na 
malha urbana do Município do Rio de Janeiro, infraestrutura completa, ocupação mista – comercial / residencial multifamiliar, 
com padrão de ocupação normal, no centro da cidade do município próximo ao metrô da Cinelândia, teatro, cinema, fórum e 
aeroporto. Caracterização Física: A região é formada por construções novas e possui intensidade de tráfego de veículos e 
pedestres forte, o padrão de comércio observado é médio, com tipo de comércio local e atratividade baixa. Apresenta 
logradouro largo, o que facilita a locomoção, sem muitos pontos de engarrafamento. Apresenta também, vasta rede de 
transporte público. Serviços / Infraestrutura: É dotada de toda infraestrutura que normalmente serve as áreas urbanas, tais 
como: redes de água, energia elétrica, esgotos, pavimentação, transporte coletivo e telefone, posto de saúde, bancos, metrô. 
Localização do Imóvel: O logradouro de testada do imóvel avaliado fica na Praça de Inhaúma, a menos de 200m da Caixa 
Econômica Federal e depósito do Guanabara, a menos de 350m da Estrada Automóvel Clube e Avenida Itaoca. Valores 
Finais encontrados: Valor Mercadológico: De acordo com os dados acima, os quais também foram embasados no valor 
praticado no mercado do Rio de Janeiro e tendo em vista a necessidade de fluição da demanda ora recebida, AVALIO o 
imóvel em R$ 1.000.000,00 (hum milhão reais), como valor máximo da venda, ressaltando que os valores expressos acima 
foram obtidos em concordância com a liquidez do mercado local, na presente data, obedecendo aos atributos particulares dos 
imóveis, suas características físicas, sua localização e a oferta de imóveis assemelhados no mercado imobiliário. RJ., 
01/03/2018.- Conforme Certidão do 6º Serviço Registral de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
2957-A, em nome de Gabriel Habib e Filhos Ltda.- 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 XXIII da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do 
pregão.- Ficam as partes intimadas 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; Os horários considerados neste 
edital são sempre os horários de Brasília/DF; Para participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão previamente 
(no prazo de 24 horas antes do inicio do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site do Leiloeiro 
(www.portellaleiloes.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade online, sujeito à 



 

aprovação após comprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e no prazo previsto no 
Contrato de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site do Leiloeiro); Todos os lances efetuados por usuário 
certificado não são passíveis de arrependimento; A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 15 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 o lanço vencedor seja do arrematante que ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá ser depositado através 
de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site www.tjrj.jus.br) e enviada p/e-mail do leiloeiro, a 
qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada na conta corrente do Sr. 
Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do termino do Leilão, através de depósito bancário, DOC ou 
TED; A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. Decorridos os 
prazos sem que o(s) arrematante(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(ns) 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 onze dias do mês de Setembro de 2018.- O presente Edital será afixado no local de costume 
e publicado através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de 
Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Maria Carmelina de Oliveira, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. 
(as.) Paulo Assed Estefan, Juiz de Direito. 


