
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA 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 cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS em face de NELICE SANTOS SOUZA (Processo nº 
0138951-15.2013.8.19.0001), na forma abaixo: 
 A Dra. LEDIR DIAS DE ARAUJO, Juíza de Direito na Décima Terceira 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 NELICE SANTOS 
SOUZA e ao ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA, através do seu herdeiro 
Samuel Santos Souza, ou quem fizer em suas vezes, e a SAMUEL SANTOS SOUZA, 
por si e como herdeiro de José Francisco de Souza, de que no dia 07/05/18, 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 10/05/18, no mesmo horário e local, a 
quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 135, descrito e 
avaliado às fls. 118/119, com a retificação do laudo de avaliação às fls. 138-vº. 
DIREITO E AÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO: O IMÓVEL: Apartamento de número 
1.310, do Edifício denominado “Santos Vahlis”, situado na Rua Senador Dantas, nº 
117 – Centro, na freguesia de São José, nesta cidade do Rio de Janeiro, e sua 
correspondente fração ideal de 0,000695 avos do respectivo terreno, sendo foreiro à 
União Federal. O EDIFÍCIO: Construção em padrão antigo, de ocupação mista, no 
alinhamento da via pública, datada de 1962, erguida em estrutura de concreto armado 
e alvenaria de tijolos, constituída de vinte e um pavimentos, tendo: do 2º ao 15º 
andares quarenta e três salas, além de cinco unidades na cobertura, sobreloja com 
vinte e três unidades e lojas no térreo. Revestido, externamente, na sua fachada, em 
argamassa com pintura, possui: janelas em esquadrias de alumínio e madeira; hall 
social com piso em granito preto e paredes revestidas em mármore; porta social de 
ferro envidraçada. Escadas de acesso e corredores de circulação em concreto, 
ambos com revestimentos em marmorite. Dispõe de: recepção com serviço de 
portaria, câmeras de vigilância; rede de telefonia interna com 940 interfones; 1700 
telefones e 1200 câmeras de vídeo; um conjunto de gerador a diesel preaquecido, 
com capacidade de 200KVA, que na falta de energia elétrica, garante o ininterrupto 
funcionamento de dois elevadores, da iluminação das áreas comuns, das bombas 
d’águas, da rede de informática e do sistema de segurança. É servido por sete 
elevadores com capacidade para dezessete passageiros cada. A SALA: Posicionada 
de frente, está localizada no 13º pavimento, com uma área edificada de 30m2 (trinta 
metros quadrados) com piso revestido com cerâmica. Consta de: sala com divisória 
de madeira do tipo “Eucatex”, recepção no corredor, banheiro azulejado e cozinha, 
sendo utilizada como depósito. O TERRENO: Onde se encontra edificado o imóvel, 
está descrito, caracterizado e dimensionado como consta na Certidão do 7º RGI – 
matrícula nº 32180 e Guia IPTU – Inscrição nº 0491.060-0. CONCLUSÃO: O imóvel, 
no tocante à pintura, piso, louças, instalação elétrica e hidráulica e, no seu aspecto 
geral, apresenta regular estado de conservação. Assim, considerando-se a sua 
localização, área construída e idade, e estado geral de conservação, AVALIO o 
direito e ação do imóvel acima descrito, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais), equivalente a 88.498,83 Ufir’s; atualizado em R$ 291.506,32 
(duzentos e noventa e um mil, quinhentos e seis reais e trinta e dois centavos). 
De acordo com o 7º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 



32180, constando, no R.05, Promessa de Venda à Nelice Santos Souza, casada pelo 
regime da comunhão de bens com José Francisco de Souza; e os seguintes 
gravames: 1) R.06: Penhora oriunda do presente feito; 2) Av.07: Retificação – Fica 
retificado o R.06, para constar que a Penhora incidiu sobre o direito e ação à compra 
do imóvel. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos 
exercícios de 2007 até 2018, no valor de R$ 16.176,52, mais acréscimos legais (FRE 
0491060-0). 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$ 351,67, referentes aos exercícios de 2012 a 2016 (Nº 
CBMERJ: 2371672). 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 nove dias do mês de março de dois mil e 
dezoito. – Eu, Fabiano Alberto Conde Carvalho Falbo de Oliveira - Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Ledir Dias de Araujo - Juíza de Direito. 


