
JUÍZO DE DIREITO DA 21ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE 
JANEIRO - RJ. EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇAS E INTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) 
dias, extraído dos autos da Ação de Procedimento Comum – Despesas Condominiais 
movida por MANUEL FERREIRA CARDOSO em face de BAR E LANCHONETE 
CARAMULINHO LTDA e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS (o réu não manteve seu 
endereço atualizado perante o juízo, conforme art. 77, V. do NCPC. Os autos 
prosseguem à revelia do réu – Fls. 217). Terceiro Interessado: MARCOS DE CASTRO 
CARREIRO (Opôs Embargos de Terceiro - 0333392-64.2011.8.19.0001. Julgado 
Improcedente – Fraude à Execução – Fls. 266 – 269). Processo nº 0146241-
62.2005.8.19.0001, na forma a seguir: O DOUTOR JOSE MAURICIO HELAYEL 
ISMAEL, JUIZ EM EXERCÍCIO DA 21ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - 
RJ, FAZ SABER aos que o presente Edital de Leilão e Intimação com prazo de 5 dias 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente os Executados, 
de que no dia no dia 25/08/2021 às 14:00 horas, através do portal de leilão eletrônico 
www.fabianoayuppleiloeiro.com.br, pelo Leiloeiro Público FABIANO AYUPP 
MAGALHÃES, telefone 3173-0567, nomeado conforme fl. 326, será apregoado e 
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 01/09/2021 às 14:00 horas, 
no mesmo portal de leilão eletrônico, a quem mais der a partir de 50% do valor da 
avaliação, submetendo-se o lance ofertado a apreciação do MM. Juízo, o bem 
penhorado, descrito e avaliado conforme fls. 317 e 318, tendo o devedor tomado ciência 
da penhora conforme fls. 181.  O Valor da execução é de R$ 48.554,84, devendo ser 
atualizado até 10(dez) dias antes da primeira praça – fls.326. DESCRIÇÃO DO BEM 
IMÓVEL: “Apartamento 902 do edifício situado na RUA MARQUES DO POMBAL n° 
171, na FREGUESIA DE SANATANA, e correspondente fração de 1/216 do domínio 
útil do respectivo terreno, foreiro ao domínio da União, que mede em sua totalidade 
22,00m de frente, 17,00m pelo lado direito, onde confronta com o lote 08,17,00m pelo 
lado esquerdo, onde confronta com os prédios números 128, 130, 132 e 134, da Rua 
Frei Caneca e 22,00m, nos fundos onde confronta com a quadra 38 que forma a área 
coletiva de ventilação.” INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0.714.787-9. Imóvel localizado no 
Centro da Cidade do Rio de Janeiro com 24 metros quadrados de área edificada. 
- LAUDO DE AVALIAÇÃO: Imóvel constituído de sala com piso tipo laminado, banheiro 
azulejado de branco, com box de vidro, e uma pequena cozinha azulejada na cor 
branca, com tubulação aparente, com vista para rua, havendo no prédio dois 
elevadores e portaria 24 horas. IMÓVEL AVALIADO: imóvel designado pelo apto. 902, 
localizado na Rua Marques de Pombal, n° 171 e correspondente fração NÚMERO DE 
MATRÍCULA: 192826, NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 06156-4. Para a elaboração da 
presente avaliação foi utilizado o Método Comparativo de Dados do Mercado, com 
cinco amostragens conforme norma da ABNT, a seguir transcritas de imóveis similares: 
1) Site: Zap Imóveis – dia 05/04/2021. Anunciante: Jori Maques Martins do Rio. Código 
de Oferta no site: 2509521775. Imóvel localizado na Rua Marques de Pombal, nº 171 
e área de 24m². Preço: R$ 120.000,00. 2) Site: Zap Imóveis – dia 05/04/2021. 
Anunciante: Therezinha Alvarez Imobiliária Ltda. Código de oferta no site: 2507032416. 
Imóvel localizado na Rua Marques de Pombal e área de 25m². Preço: R$ 105.000,00. 
3) Site: Zap Imóveis – dia 05/04/2021. Anunciante: Nova Aliança Viva Flamengo. 
Código de oferta no site: 2514680927. Imóvel localizado no Centro e área de 25 m². 
Preço: R$ 135.000,00. 4) Site: Zap Imóveis – dia 05/04/2021. Anunciante: Quinto Andar 
Vendas. Código de Ofertas no site: 2512356805. Imóvel localizado na Rua Marques de 
Pombal e área de 24m². Preço: R$ 180.000,00. 5) Site: Zap Imóveis – dia 05/04/2021. 
Anunciante: Real Up. Código de oferta no site: 2509243693. Imóvel localizado na Rua 
Marques de Pombal e área de 24m². Preço: R$ 200.000,00. Assim, AVALIO o imóvel 
acima descrito e a correspondente fração ideal de terreno em R$ 116.862,72 
(cento e dezesseis mil e oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois 
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centavos). Constam na referida certidão imobiliária (matrícula 192826) do 9º Ofício de 
Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, as seguintes anotações: R.5 - 
COMPRA E VENDA: FRAUDE À EXECUÇÃO – Fls. 266- 269. R.6 – PENHORA: 
Penhora dos Presentes autos. Cientes os Srs. Interessados que: De acordo com a 
Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica o imóvel é isento de foro e possui débitos de 
IPTU no valor de R$ 1.136,72, mais acréscimos legais. Segundo a Certidão negativa 
de débitos do Corpo de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro há débitos referentes a 
taxa de prevenção e extinção de incêndios no valor de R$ 160,04, mais acréscimos 
legais.  A venda se dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das 
dívidas, em especial as tributárias, no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os 
créditos que recaem sobre o bem, inclusive da natureza propter rem, sub-rogam-se 
sobre o preço, observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta 
no artigo 130, parágrafo único, do CTN. A proposta para arrematar o bem de forma 
parcelada deverá ser conforme o artigo 895 e seguintes do CPC. Na forma do artigo 
892, caput, do NCPC, está autorizado, alternativamente, o pagamento inicial (e 
imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a complementação no prazo 
de 15 (quinze) dias. Sendo efetuado o pagamento em cheque, o depósito será efetuado 
no dia útil seguinte ao leilão, à disposição do Juízo. Feito o leilão, lavre-se de imediato 
o auto de arrematação ou leilão (artigo 901 do CPC), devendo o valor apurado ser 
depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito o infrator às penas 
da lei.  A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, sem prejuízo 
da reposição dos valores empregados para a realização das praças. Caso após os 
inícios dos trabalhos do leiloeiro ocorra a remição ou qualquer ato por conta do devedor 
ou credor que obste a consumação da alienação em hasta pública, caberá o pagamento 
de comissão no equivalente a 2,5% do valor da avaliação por quem der causa (no caso 
de acordo, tal valor será pro rata), sem prejuízo da reposição das despesas. Tal 
pagamento, além de ser justificado pelo trabalho exercido pelo leiloeiro, visa não 
incentivar a procrastinação da execução pelo executado até o último momento possível, 
sem qualquer ônus, o que vai ao encontro da principiologia instaurada pelo novo CPC. 
O devedor poderá exercer o direito de remição expressamente previsto no artigo 826 
do CPC até o momento anterior à adjudicação ou da alienação dos bens. EM 
HIPÓTESE NENHUMA SERÁ DEFERIDA TAL POSSIBILIDADE APÓS OS 
REFERIDOS MOMENTOS (artigos 902 e 903 do CPC). Se o bem penhorado pertencer 
a incapaz, o valor não poderá ser inferior a 80% do valor da avaliação. O será publicado 
com pelo menos 5 dias de antecedência do leilão (primeira praça), com fixação no local 
de costume no Fórum e publicação por pelo menos uma vez (no máximo de três) em 
jornal de ampla circulação (artigo 887 do CPC). Em relação à preferência na 
arrematação, deverão ser observadas as regras insertas no artigo 892, §§ 2º e 3º do 
CPC. Sendo a parte executada revel, sem advogado, a própria publicação do edital 
suprirá a intimação. 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 encontrados, suprida assim a exigência do inciso I 
e parágrafo único do artigo 889 do Código de Processo Civil. 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 treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e 
um, eu, DIEGO ABRANTES FERREIRA, CHEFE DA SERVENTIA, MATRÍCULA 01-
27417, o fiz digitar e subscrevo. DOUTORA JUIZ EM EXERCÍCIO JOSE MAURICIO 
HELAYEL ISMAEL.   


