
JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA QUINTA 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 cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO NAU DA BARRA em face de DIRCEU DE ANDRADE JÚNIOR (Processo nº 
0062814-70.2005.8.19.0001 - antigo 2005.001.064254-5), na forma abaixo: 
 A Dra. KARENINA DAVID CAMPOS DE SOUZA E SILVA, Juíza de Direito na 
Trigésima Quinta Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a DIRCEU DE ANDRADE JÚNIOR e a ALINE FAUCHIER DE 
ANDRADE, de que no dia 24/07/17, 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. 480, descrito e avaliado às fls. 
485/487. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: O IMÓVEL: Apartamento de número 
301, do edifício denominado Bloco 3, situado na Rua Vilhena de Moraes nº 100, no 
bairro da Barra Tijuca – Rio de Janeiro / RJ e correspondente fração ideal de 
0,002263 do respectivo terreno, além do direito a uma vaga de garagem localizada no 
subsolo. EDIFÍCIO: Condomínio do “EDIFÍCIO NAU DA BARRA”, constituído de 4 
(quatro) blocos de apartamentos com total de 366 (trezentos e sessenta e seis) 
unidades. Ocupação: residencial plurifamiliar. Tipo de construção: antiga, em 
estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos, estando a fachada em processo 
de restauração em argamassa e pastilhas, janelas em esquadria de alumínio, guarita 
com grades na frente, com local de estacionamento no subsolo, sauna, piscina, 
churrasqueira, parquinho, salão de festas, salão de jogos, quadra poliesportiva, 
portaria 24 horas, academia e salão de beleza são terceirizados. Constituição: dez 
pavimentos com doze unidades por andar. Hall Social: mobiliada e decorada simples, 
com fechamento em vidro temperado com porta no mesmo material, piso em granito. 
Sendo duas entradas sociais ala A e ala B. Acessos: escada interna em cimento 
pintado com porta corta fogo. É servido por quatro elevadores da marca Atlas. Idade: 
33 anos (1982). O APARTAMENTO: Posicionado de fundos conforme IPTU, está 
localizado no 3º pavimento, com uma área edificada de 59m2. O TERRENO: Onde se 
encontra edificado o imóvel está descrito, caracterizado e confrontado conforme 
Certidão do 9º RGI – matrícula nº 130.110 e Guia de IPTU – inscrição nº 1.561.028-0. 
LOCALIZAÇÃO: em rua de fácil acesso com boa localização no bairro, a região 
encontra-se servida de todos os melhoramentos públicos presentes na cidade tais 
como redes de água e esgoto, distribuição de energia elétrica, telefone, iluminação e 
etc. CONCLUSÃO: O prédio encontra-se pintado, fachada sendo restaurada de todos 
os blocos em andamento, sem infiltrações aparentes em sua fachada. Assim, 
considerando-se a sua localização, área construída, idade e estado geral de 
conservação, AVALIO INDIRETAMENTE o bem acima descrito, e sua 
correspondente fração ideal de 0,002263 do respectivo terreno, além do direito a 
uma vaga de garagem localizada no subsolo, e com direito às partes comuns do 
edifício, em R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), equivalente a 
176.997,67 Ufir’s, atualizado em R$ 566.374,84 (quinhentos e sessenta e seis mil, 
trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). De acordo com o 
9º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 130.110, e registrado 



em nome de Olavo Amorim de Andrade e s/mulher, Ida da Silva Wanderley de 
Andrade, constando os seguintes gravames: 1) R-04: Hipoteca, em 1º Grau, a Caixa 
de Construções de Casas Para o Pessoal do Ministério da Marinha; 2) Av.05: Caução 
- A credora deu em Caução ao Banco Nacional de Habitação seus direitos creditórios 
decorrentes do R-04; 3) R-6: Penhora, em 1º Grau, determinada pelo Juízo de Direito 
da 12ª Vara de Fazenda Pública, decidida nos autos da ação de execução fiscal 
movida por Município do Rio de Janeiro em face de Olavo Amorim de Andrade 
(processo 2002.120.043575-0); 4) R-7: Penhora, em 2º Grau, determinada pelo Juízo 
de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, decidida nos autos da ação de execução 
fiscal movida por Município do Rio de Janeiro (processo 2004.120.038352-3); 5) R-8: 
Penhora, em 3º Grau, oriunda do presente feito. Conforme escritura de promessa de 
compra e venda, lavrada no 18º Ofício de Notas desta cidade, constam como 
outorgantes promitentes vendedores, Olavo Amorim de Andrade e sua mulher, Ida da 
Silva Wanderley de Andrade; e como outorgado promitente comprador, Dirceu de 
Andrade Junior. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de 
IPTU nos exercícios de 1991, 1998 até 2015 e 2017, no valor de R$ 59.742,92, mais 
acréscimos legais (FRE 1561028-0). 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$ 337,61 referentes aos exercícios 
de 2012 a 2015 (Nº CBMERJ: 665919-7). 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 dias do mês de junho de 
dois mil e dezessete. – Eu, Adriano Lima da Silva - Titular do Cartório, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra. Karenina David Campos de Souza e Silva - Juíza de 
Direito. 


