
JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - RJ. EDITAL 

DE 1ª e 2ª PRAÇAS E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da 

Ação de Cobrança de Cotas Condominiais movida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 

ITAUNA em face de AIRANT CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Processo nº 0419279-50.2010.8.19.0001, na forma a 

seguir: O DOUTOR ROSSIDELIO LOPES DA FONTE, JUIZ TITULAR DA 36ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - RJ, FAZ SABER aos que o presente Edital de Leilão 

e Intimação com prazo de 5 (cinco) dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 

possa, especialmente o Executado, de que no dia no dia 24/02/2021 às 12:00 horas, 

através do portal de leilão eletrônico www.fabianoayuppleiloeiro.com.br, pelo Leiloeiro 

Público FABIANO AYUPP MAGALHÃES, telefone (21) 3173-0567, nomeado conforme fl. 

169, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 03/03/2021 

às 12:00 horas, no mesmo portal de leilão eletrônico, a quem mais der independente 

da avaliação, submetendo-se o lance ofertado a apreciação do MM. Juízo (lance mínimo 

de 50% do valor da avaliação), o bem imóvel penhorado, descrito e avaliado conforme  fl. 

166 e 167, tendo os devedores tomado ciência da penhora conforme fls. 65/67. O Valor 

da execução é de R$543.714,39 podendo ser atualizado. DESCRIÇÃO DO BEM 

IMÓVEL: “Apartamento nº 305 do edifício na rua Araújo Porto Alegre número 56 e a fração 

de 0,495% do terreno, com entrada pela Avenida Graça Aranha º 145, na freguesia de 

São José. O terreno mede na sua totalidade 23,10m de frente para a rua Araújo Porto 

Alegre; 29,70m de frente para a Av. Graça Aranha, 16,50m pelo lado que confronta com 

o prédio 64 da rua Araújo Porto Alegre e mais 13,20m pelo pátio interno e 16,50 pelo lado 

que confronta com o edifício de nº 169 da Av. Graça Aranha e mais 6,60m pelo pátio 

interno. ” INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0955079-9. Imóvel situado no Centro da Cidade 

do Rio de Janeiro com 24 metros quadrados de área edificada. ” LAUDO DE 

AVALIAÇÃO: OBJETO DA AVALIAÇÃO: Sala 305 do Edifício a Avenida Graça 

Aranha, 145, na Freguesia de São José. Caracterizado e dimensionado na matrícula 

nº 6422 – 2-G no 7º Ofício de Registro de Imóveis. Com inscrição no IPTU sob o nº 

0955079-9. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL: Situado à Avenida Graça Aranha, 145, 

em prédio, cuja fachada é de argamassa, com esquadrias de alumínio e madeira, de 

utilização comercial, possuindo lojas no térreo. Construído em 1968, possui entrada 

pela Avenida Graça Aranha e pela Rua Araújo Porto Alegre, afastado da via pública, 

sendo constituído por nove andares, sendo nove salas por andar. O Prédio possui 

dois elevadores sociais e um elevador de carga, todos modernizados. A portaria do 

prédio é simples, tendo piso frio e revestimento de paredes de azulejo. A porta que 

dá acesso ao prédio é de ferro e vidro. A sala, com vinte e quatro metros quadrados 

de área edificada, tem piso de carpete, antigo. Sua posição é de frente para a 

Avenida Graça Aranha, cujo ocupante, Sr. Orlando Peixoto franqueou o acesso. 

Segundo o ocupante, o mesmo se encontra no local com autorização de um senhor 

de nome Antonio que foi contratado pela Sra. Denise, sócia da ré, segundo o 

mesmo, para vender o imóvel. O imóvel possui um cômodo, que foi dividido com 

divisória, formando uma segunda sala, pequena. Possui um banheiro com azulejo 

até o teto e um pequeno espaço utilizado para colocar bebedouro. Segundo 

informações do porteiro do prédio, Sr. Nelson Rodrigues, a ré encerrou suas 

atividades no local há mais de seis anos. O imóvel está localizado em rua asfaltada, 

próximo do comércio e dos meios de transportes públicos. VALOR: de acordo com 

a atual realidade do mercado, atribuo ao imóvel o VALOR DE R$ 195.000,00 (cento 

e noventa e cinco mil reais).  Constam na referida certidão imobiliária (matrícula 6422 – 

2-G) do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, as seguintes 

anotações: R.10-PENHORA: Determinada pelo MM Juízo da 10ª Vara da Fazenda 

Pública, nos autos da Execução Fiscal número 1050/98, movida pelo Município do Rio de 

http://www.fabianoayuppleiloeiro.com.br/


Janeiro; R.11-PENHORA: Determinada pelo MM Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública, 

na ação de Execução Fiscal movida pelo Município do Rio de Janeiro, através do processo 

nº 0483/1996; R.12-PENHORA: Determinada pelo MM Juízo da 10ª Vara da Fazenda 

Pública, na ação de Execução Fiscal movida pelo Município do Rio de Janeiro, através do 

processo nº0377/1993; R.13-PENHORA: Determinada pelo MM Juízo da 12ª Vara da 

Fazenda Pública, na ação de Execução Fiscal nº2005.120.032864-2 movida pelo 

Município do Rio de Janeiro; R.14-PENHORA: Determinada pelo MM Juízo da 36ª Vara 

Cível da Comarca da Capital/RJ, Processo nº0419279-50.2010.8.19.0001. Penhora dos 

presentes autos; R.15-PENHORA: Determinada pelo MM Juízo da 12ª Vara da Fazenda 

Pública, na ação de Execução Fiscal nº 0255605-61.2008.8.19.0001 movida pelo 

Município do Rio de Janeiro; R.16-PENHORA: Determinada pelo MM Juízo da 12ª Vara 

da Fazenda Pública, na ação de Execução Fiscal – processo nº 0368564-

62.2014.8.19.0001 movida pelo Município do Rio de Janeiro; R.17-PENHORA: 

Determinada pelo MM Juízo da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital/RJ, 

processo nº 0356733-46.2016.8.19.0001; R.18-PENHORA: Determinada pelo MM Juízo 

da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital/RJ, processo nº 0275360-

66.2011.8.19.0001. Cientes os Srs. Interessados que: De acordo com a Certidão de 

Situação Fiscal e Enfitêutica o imóvel não é foreiro e possui débitos de IPTU no valor total 

de R$ 47.226,61, mais acréscimos legais. Segundo a Certidão negativa de débitos do 

Corpo de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro há débitos, além dos já inscritos em dívida 

ativa, referentes a taxa de prevenção e extinção de incêndios num valor total de R$ 

315,05. De acordo com o parágrafo único do artigo 130 do CTN e Artigo 908 § 1º do CPC, 

o bem imóvel penhorado será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e TAXAS, 

ficando caracterizada aquisição originária, o imóvel é transferido ao arrematante livre de 

qualquer ônus, restando a arrematação perfeita e acabada depois de atendidas todas as 

formalidades previstas no art. 903 do CPC, inexistindo relação jurídica entre o arrematante 

e o anterior proprietário devedor, tendo em vista que o arrematante é estranho à relação 

entre o condomínio/credor e o réu/devedor. Os eventuais débitos existentes anteriormente 

à arrematação não podem a ele ser estendidos e, eventual diferença ainda devida, deve 

ser perseguida em face do devedor originário. A proposta para arrematar o bem de forma 

parcelada deverá ser conforme o artigo 895 e seguintes do CPC. E para que chegue ao 

conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no 

local de costume, ficando os devedores intimados dos Leilões se não encontrado(s), 

suprida assim a exigência do inciso I e parágrafo único do artigo 889 do Código de 

Processo Civil. A comissão do Leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, 

pagamento efetuado diretamente ao Leiloeiro. Serão devidas custas de cartório até o 

limite permitido por lei. As certidões referentes ao artigo 267, XXIII da Consolidação 

Normativa da Corregedoria Geral da Justiça serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do 

pregão. Não tendo expediente forense no dia do leilão, este será realizado no primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário e local. Importante ressaltar que impedir, perturbar ou 

fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio 

de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, incorre em violência ou 

fraude em arrematação judicial, consoante art. 358 do Código Penal -  Dado e passado 

nesta cidade do Rio de Janeiro, aos  onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

vinte, eu, Cristina Mourão Heredia – CHEFE DA SERVENTIA – MATRÍCULA 01/16948, o 

fiz digitar e subscrevo. DOUTOR ROSSIDELIO LOPES DA FONTE - JUIZ DE DIREITO.  


