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EDITAL de PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO e INTIMAÇÃO, com prazo de 20 (vinte) dias, extraído 

dos autos da Carta Precatória nº 0001342-09.2012.5.01.0055, requerida por ROSENILDA COSTA 

REIS CONCEIÇÃO (Adv. Vanusa de Freitas - OAB/SP 160.424), em face de HENRIQUE 

CERSOSIMO DE ANDRADE (s/Adv. cadastrado), e como terceira interessada ELISABETE 

FERNANDES DE ANDRADE na, forma abaixo: 

 
O Exm.° Dr. MARCEL DA COSTA ROMAN BISPO, Juiz da 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos 

executados, na forma estabelecida no art. 888 e seguintes da CLT e art. 889 do NCPC, QUE FORAM 

DESIGNADAS AS DATAS DE 03/05/16 E 17/05/16, A PARTIR DAS 14h30min, no Auditório do 

Fórum Trabalhista, na Rua do Lavradio, n° 132, Centro – Rio de Janeiro/RJ, pelo Leiloeiro Público 

MARCOS COSTA, estabelecido na Travessa do Paço, nº 23, sala 209, Castelo, Centro, Rio de 

Janeiro/RJ, tel.: 2215-3084, www.marcoscostaleiloeiro.com, para realizar a PRIMEIRA PRAÇA com 

lances a partir da avaliação, ou, na ausência de interessados, a SEGUNDA PRAÇA, pela melhor 

oferta desde que não seja vil (art. 891, parágrafo único c/c 903, §1º, I NCPC), respectivamente, do 

imóvel penhorado, avaliado e caracterizado pelo laudo de fls. 77 como IMÓVEL Apartamento 406, 

localizado no prédio nº 285 da Rua Araguaia, Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, com 60m² 

e direito a uma vaga de garagem localizada indistintamente no pavimento de garagem e fração ideal 

de 0,00331 do terreno que mede 20m de frente e fundos, por 50m de ambos os lados. Assento n° 

70.247 do 9° Ofício de Registro de Imóveis da Capital; Inscrição Imobiliária n° 1.923.220-6; C.L. 

01194-0. AVALIAÇÃO: R$ 380.000,00 (em 18/11/15). DÍVIDA DO PROCESSO: R$ 10.234,68. 

PROPRIETÁRIO: Sr.ª Elisabete Fernandes de Andrade, CPF 846.063.477-91, casada com Henrique 

Cersosimo de Andrade, CPF 601.502.627-87. GRAVAMES: R–09 HIPOTECA em favor do Banerj em 

28/09/93. O referido é verdade. Rio de Janeiro, 12/09/14. DÍVIDAS: IPTU referente aos exercícios de 

2015 e 2016, totalizando R$ 322,77; Taxa de Incêndio referente aos exercícios de 2012 e 2013, 

totalizando R$ 148,76. Demais gravames ou dívidas que possam surgir serão informados no 

momento da hasta pública. CONDIÇÕES DO LEILÃO: 1) pagamento integral à vista, ou mediante 

sinal de 20% no ato e o restante do valor em 24h, sob pena de perda do sinal pago (art. 888, §§2º e 

4°, da CLT); 2) comissão do leiloeiro de 5% sobre o valor da arrematação. Em caso de acordo, 

independente da publicação do Edital de Leilão, não serão devidos honorários, sendo ressarcidas 

apenas as despesas comprovadas. Os débitos do imóvel serão sub-rogados pelo valor da 

arrematação, face ao art. 130, parágrafo único do CTN. Despesas para transferência do imóvel e 

baixa dos gravames são de responsabilidade do arrematante. E para que chegue ao conhecimento 

de todos o presente Edital foi expedido e será publicado e afixado no local de costume, ficando 

intimado da hasta pública o Executado caso não encontrado, suprida assim a exigência contida no do 

art. 889 do NCPC. Dado e passado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em 21/03/16. Eu, ___ Patrícia 

Ferreira Pinheiro, Diretor de Secretaria, mandei digitar e subscrevo. 


