
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de Restauração de Autos proposta por 
CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE FRANCO em face de DIRCEU DE 
ANDRADE JÚNIOR (Processo nº 0128137-90.2003.8.19.0001 – antigo 
2003.001.133506-8A), na forma abaixo: 
 A Dra. MARIANNA MAZZA VACCARI MANFRENATTI BRAGA, Juíza de 
Direito na Vigésima Terceira Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que 
o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a DIRCEU DE ANDRADE JÚNIOR, de que no dia 31/07/17, às 14:30 
horas, no Átrio do Fórum, na Av. Erasmo Braga, nº 115 – térreo (hall dos elevadores), 
Castelo/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a 
quem mais der acima da avaliação, ou no dia 03/08/17, no mesmo horário e local, a 
quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 364, com a 
devida intimação da penhora às fls. 362, descrito e avaliado às fls. 525/526. LAUDO 
DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Matrícula no 11º Ofício do RGI, sob o nº 
64.932, inscrição na SMF/RJ IPTU nº 1.539.803-5, Apartamento nº 1003 do prédio na 
Rua Dezoito de Outubro nº 429, Tijuca, na freguesia do Engenho Velho, com direito a 
duas vagas de garagem indistintamente localizadas e sua correspondente fração ideal 
de 19,695/902.360 do respectivo terreno, medindo na totalidade 26,00m de frente e 
fundos por 63,00m de ambos os lados, confrontando à direita com o terreno do prédio 
417, à esquerda com o terreno do prédio 459, ambos da mesma rua e nos fundos 
com o lote 2 do PAL 27.556 da Rua Jocelina Fernandes. Trata-se de avaliação 
indireta. Justificativa: Avaliação Indireta cf autorização do Aviso 02/2016 da CCMVC e 
art 357 da CNCGJ, comparecido ao local em 28/03/17 às 8h10min, sem ter tido 
acesso ao imóvel, uma vez que o porteiro, Sr. Cosmo Felipe, informou que o apto 
1003 está atualmente vazio e fechado. MÉTODO: É utilizado o seguinte método: 
MCDDM – Método Comparativo Direto de Dados do Mercado. DESCRIÇÃO DO 
IMÓVEL: Idade: 1983. Área Edificada: 127m2. Tipologia: Apartamento. Utilização: 
Residencial. Posição: fundos. Situação: uma frente. Apartamento nº 1003 do Edifício 
situado na Rua Dezoito de Outubro nº 429, Bairro Tijuca, Município do Rio de Janeiro. 
CARACTERÍSTICAS: PRÉDIO: Condomínio denominado Edifício Henrique Franco, 
edificado com 10 pavimentos de ocupação residencial, contando com 6 apartamentos 
por andar, cf informações do porteiro Cosmo Felipe. Construção em alvenaria, 
fachada com pintura em razoável estado de conservação. Prédio possui 2 elevadores, 
garagem. O condomínio conta com portaria 24h e câmera de segurança com vista do 
térreo e da garagem. Possui play com parquinho, piscina, churrasqueira, salão de 
festas e banheiro. O prédio em geral encontra-se em bom estado de conservação. 
REGIÃO: Encontra-se servida de distribuição de energia elétrica, rede telefônica, 
iluminação pública, asfalto, rede de água e esgotos, comércio em geral nas 
proximidades, serviço de transporte público próximo (tráfego de ônibus comum na rua 
Conde de Bonfim). APARTAMENTO 1003: Compareci ao local nos horários 
informados acima, não tendo tido acesso ao interior do imóvel, em virtude de estar 
vazio e fechado, cf informação do porteiro Cosmo Felipe. CONCLUSÃO: Assim, 
levando-se em conta a sua localização, dimensões, área construída, características, 
idade, conforme descrição acima, ATRIBUO ao bem acima descrito o valor de R$ 
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), ao qual corresponde a presente 
avaliação. De acordo com o 11º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado 



sob o nº 64.932, e registrado em nome de Childerico José Alencastro Fernandes de 
Carvalho e sua mulher Ana Lúcia Almeida Fernandes de Carvalho, 2) Ana Cristina 
Matta de Almeida e 3) Ricardo Augusto Matta de Almeida, constando os seguintes 
gravames: 1) Av-1: Servidão recíproca de ar, luz e passagem em favor dos antigos 
lotes 2, 3 e 4 do PA 19.995; 2) R.9: Penhora por determinação do Juízo de Direito da 
12ª Vara de Fazenda Pública, para garantia da dívida nos autos da Ação de 
Execução Fiscal nº 2004.120.026257-4, movida pelo Município do Rio de Janeiro; 3) 
R.10: Penhora por determinação do Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, 
para garantia da dívida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 2008.001.203481-7, 
movida pelo Município do Rio de Janeiro; 4) R.11: Penhora oriunda do presente feito. 
Conforme Escritura de C/V, acostada aos autos às fls. 11/12, constam como 
Outorgantes vendedores do referido imóvel: 1) Ana Lucia Almeida Fernandes de 
Carvalho e seu marido Childerico Jose Alencastro Fernandes de Carvalho, 2) Ricardo 
Augusto Matta de Almeida, assistido de sua mulher Tércia Gualberto de Almeida; 3) 
Ana Cristina de Almeida Vieira, assistida de seu marido Luiz Fernando Vieira; e como 
Outorgado comprador: Dirceu de Andrade Junior. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2000 até 2015 e de 2017, 
no valor de R$ 39.872,82, mais acréscimos legais (FRE 1539803-5). Conforme 
Certidão Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos 
relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no 
valor de R$ 540,20, referentes aos exercícios de 2012 a 2015 (Nº CBMERJ: 655903-
3). Os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza propter rem, 
serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo observada a ordem de 
preferência, conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do Código de Processo Civil. As 
certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça, bem como o presente edital e o débito atualizado de IPTU, serão lidos 
pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso o devedor, o coproprietário, os 
usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada e o promitente comprador e vendedor, não sejam 
encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta 
pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. Não havendo 
expediente forense na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local. Cientes de 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, prevista no art. 358 do Código Penal, sob pena de 
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à 
violência. – E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o 
presente, que será publicado e afixado no local de costume, cientes de que a 
arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento 
imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de 
comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 
21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. – Dado e passado 
nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e 
dezessete. – Eu, Cezar Augusto Botelho, Mat. 01-16471 - Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra. Marianna Mazza Vaccari Manfrenatti Braga - Juíza de 
Direito. 


