
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA 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 MORADA 
DO CAMPO VERDE em face de COOPERATIVA HABITACIONAL RIO LTDA 
(Processo nº 0065646-96.1993.8.19.0001 - antigo 1993.001.062729-7), na forma 
abaixo: 
A Dra. SIMONE GASTESI CHEVRAND, Juíza de Direito na Vigésima 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 COOPERATIVA 
HABITACIONAL RIO LTDA, na pessoa de seu representante legal, Airton Teixeira 
Huguenin, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na pessoa de seu representante legal, 
LUCIANA JORDÃO VELLOSO DE CASTRO TORRES, ADRIANO PINTO TORRES, 
DILA MARIA DOS SANTOS PIMENTA, JOÃO DE BARROS, SANDRA BEATRIZ DA 
CONCEIÇÃO DE BARROS, ILMA SOTERO DE DEUS, ROSILDA MARINHO ALVES, 
JAIME SOARES FERNANDES, MARIA HELENA KNUPP FERNANDES, FRANKLIN 
ROOSEWELT MARQUES DE OLIVEIRA, LUZIA CONCEIÇÃO DE ASSIS, ADILSON 
DE ASSIS, EDSON GONÇALVES FERNANDES, SIRLENE DA SILVA FERNANDES, 
JORGE LUIZ HERRERA SIMÕES, SANDRA HELENA RAMOS GUIMARÃES 
SIMÕES, MARIA DE FÁTIMA MACIEL GROSSI E RODOLPHO KIYOSHI KOSSUGA, 
JULIANA DE MORAES QUINTANILHA, MARIA DAS DORES DA SILVA COSTA, 
MARCIA GOMES DE PAULA, AMAURI DE MEDEIROS LACERDA E SUA MULHER 
ELEN DUTRA LACERDA E ANDERSON BISPO, de que no dia 18/06/18, 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, serão apregoados e vendidos a 
quem mais der acima das avaliações, ou no dia 21/06/18, no mesmo horário e local, a 
quem mais der independente das avaliações, os seguintes imóveis penhorados. 1) 
(Fls. 1261) LAUDO DE AVALIAÇÃO : APARTAMENTO n° 211, do Bloco 1, situado 
na Rua Olinda Ellis, nº 125, Campo Grande / RJ, regularmente descrito na Certidão 
do 4° Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e devidamente identificado no espelho do 
IPTU. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento constituído de 02 (dois) quartos, sala, 
cozinha, banheiro e varanda e localizado a cerca de 300 (trezentos) metros do Centro 
Comercial de Campo Grande, sendo a região servida por transporte público e 
alternativo, com rede de água e esgoto e iluminação pública. O Condomínio Morada 
do Campo possui amplo estacionamento, área de lazer, serviço de portaria/vigilância 
e escritório administrativo. Assim, avalio o imóvel em questão no valor de R$ 
220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), correspondente a 73.277,15 UFIR’S, 
atualizado em R$ 241.367,62 (duzentos e quarenta e um mil, trezen tos e sessenta 
e sete reais e sessenta e dois centavos) . De acordo com o 4º Ofício do RI, o ref. 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 145.699 e registrado em nome de Luciana 
Jordão Velloso de Castro Torres e seu marido Adriano Pinto Torres. De acordo com a 
certidão de Situação Fiscal, não existem débitos de IPTU (FRE 1927296-2). Conforme 
Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel não apresenta débitos 
relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, 
referentes aos exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 2369979-6). 2) (Fls. 1263) 
LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA : APARTAMENTO n° 510, do Bloco 1, situado na 
Rua Olinda Ellis, nº 125, Campo Grande / RJ, regularmente descrito na Certidão do 4° 



Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e devidamente identificado no espelho do 
IPTU. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento constituído de 02 (dois) quartos, sala, 
cozinha, banheiro e varanda e localizado a cerca de 300 (trezentos) metros do Centro 
Comercial de Campo Grande, sendo a região servida por transporte público e 
alternativo, com rede de água e esgoto e iluminação pública. O Condomínio Morada 
do Campo possui amplo estacionamento, área de lazer, serviço de portaria/vigilância 
e escritório administrativo. Assim, considerando que o imóvel encontrava-se vazio, 
segundo informações prestadas pela secretária da Administração Condominial, Srtª 
PATRÍCIA MARQUES, e, ainda, tendo-se em conta que a unidade imobiliária em 
questão possui o mesmo padrão de construção, inclusive com a mesma distribuição 
interna de cômodos em relação às demais unidades imobiliárias nas quais tive 
acesso, avaliei indiretamente o referido imóvel em R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte 
mil reais), correspondente a 73.277,15 UFIR’S, atualizado em R$ 241.367,62 
(duzentos e quarenta e um mil, trezentos e sessenta  e sete reais e sessenta e 
dois centavos) . De acordo com o 4º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 135.373 e registrado em nome de Dila Maria dos Santos 
Pimenta, constando no R-4, hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal. De 
acordo com a certidão de Situação Fiscal, não existem débitos de IPTU (FRE 
1927331-7). Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel 
não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e 
Extinção de Incêndios, referentes aos exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 
830762-1). 3) (Fls. 1254) LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA : APARTAMENTO n° 
608, do Bloco 1, situado na Rua Olinda Ellis, nº 125, Campo Grande / RJ, 
regularmente descrito na Certidão do 4° Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e 
devidamente identificado no espelho do IPTU. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: 
Apartamento constituído de 02 (dois) quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda e 
localizado a cerca de 300 (trezentos) metros do Centro Comercial de Campo Grande, 
sendo a região servida por transporte público e alternativo, com rede de água e 
esgoto e iluminação pública. O Condomínio Morada do Campo possui amplo 
estacionamento, área de lazer, serviço de portaria/vigilância e escritório 
administrativo. Assim, considerando que o imóvel encontrava-se vazio, segundo 
informações prestadas pela secretária da Administração Condominial, Srtª PATRÍCIA 
MARQUES, e, ainda, tendo-se em conta que a unidade imobiliária em questão possui 
o mesmo padrão de construção, inclusive com a mesma distribuição interna de 
cômodos em relação às demais unidades imobiliárias nas quais tive acesso, avaliei 
indiretamente o referido imóvel em R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), 
correspondente a 73.277,15 UFIR’S, atualizado em R$ 241.367,62 (duzentos e 
quarenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reai s e sessenta e dois 
centavos) . De acordo com o 4º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 146.327 e registrado em nome de João de Barros, casado com Sandra 
Beatriz da Conceição de Barros. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, não 
existem débitos de IPTU (FRE 1927341-6). Conforme Certidão Negativa de Débito, 
emitida pelo Funesbom, o imóvel não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços 
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, referentes aos exercícios de 2012 a 
2016 (Nº CBMERJ: 830770-4). 4) (Fls. 1265) LAUDO DE AVALIAÇÃO : 
APARTAMENTO n° 711, do Bloco 1, situado na Rua Olinda Ellis, nº 125, Campo 
Grande / RJ, regularmente descrito na Certidão do 4° Registro de Imóveis do Rio de 
Janeiro e devidamente identificado no espelho do IPTU. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: 
Apartamento constituído de 02 (dois) quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda e 



localizado a cerca de 300 (trezentos) metros do Centro Comercial de Campo Grande, 
sendo a região servida por transporte público e alternativo, com rede de água e 
esgoto e iluminação pública. O Condomínio Morada do Campo possui amplo 
estacionamento, área de lazer, serviço de portaria/vigilância e escritório 
administrativo. Assim, avalio o imóvel em questão no valor R$ 220.000,00 (Duzentos 
e vinte mil reais), correspondente a 73.277,15 UFIR’S, atualizado em R$ 241.367,62 
(duzentos e quarenta e um mil, trezentos e sessenta  e sete reais e sessenta e 
dois centavos) . De acordo com o 12º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 7675 e registrado em nome de Ilma Sotero de Deus, constando 
no R-7, alienação fiduciária, em favor da Caixa Econômica Federal – CEF; e, na AV-8, 
cédula de crédito imobiliário emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF. De acordo 
com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício de 2018 
(cotas 4 a 10), no valor de R$ 143,50, mais acréscimos legais (FRE 1927356-4). 
Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel não 
apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de 
Incêndios, referentes aos exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 2369984-6). 5) 
(Fls. 1271) LAUDO DE AVALIAÇÃO : APARTAMENTO n° 803, do Bloco 1, situado 
na Rua Olinda Ellis, nº 125, Campo Grande / RJ, regularmente descrito na Certidão 
do 4° Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e devidamente identificado no espelho do 
IPTU. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento constituído de 02 (dois) quartos, sala, 
cozinha, banheiro e varanda e localizado a cerca de 300 (trezentos) metros do Centro 
Comercial de Campo Grande, sendo a região servida por transporte público e 
alternativo, com rede de água e esgoto e iluminação pública. O Condomínio Morada 
do Campo possui amplo estacionamento, área de lazer, serviço de portaria/vigilância 
e escritório administrativo. Assim, avalio o imóvel em questão no valor R$ 220.000,00 
(Duzentos e vinte mil reais), correspondente a 73.277,15 UFIR’S, atualizado em R$ 
241.367,62 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos  e sessenta e sete reais e 
sessenta e dois centavos) . De acordo com o 4º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-
se matriculado sob o nº 135.498 e registrado em nome de Rosilda Marinho Alves, 
constando na AV-5, cessão de crédito, na qual a Caixa Econômica Federal – CEF 
cedeu seus direitos creditórios sobre a hipoteca do R-4 à Empresa Gestora de Ativos 
– ENGEA; e, no AV.10, cancelamento da hipoteca objeto do R-4. De acordo com a 
certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício de 2018, no valor 
de R$ 203,76, mais acréscimos legais (FRE 1927360-6). Conforme Certidão Negativa 
de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel não apresenta débitos relativos à Taxa 
de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, referentes aos 
exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 830783-7). 6) (Fls. 1348) LAUDO DE 
AVALIAÇÃO : AUTO DE AVALIAÇÃO: Documento 736/2017/MND – Rua Olinda Ellis, 
nº 125, bloco 2, aptº 111, Campo Grande / RJ. NO ENDEREÇO ENCONTREI O 
APARTAMENTO FECHADO, SENDO INFORMADA PELO PORTEIRO NILSON DE 
QUE O MORADOR ENCONTRA-SE AUSENTE, DIANTE DISSO PROCEDO À 
AVALIAÇÃO INDIRETA DO IMÓVEL, O QUAL FICA AVALIADO EM R$ 200.000,00 
(DUZENTOS MIL REAIS), correspondente a 62.501,95 UFIR’S, atualizado em R$ 
205.875,18 (duzentos e cinco mil, oitocentos e sete nta e cinco reais e dezoito 
centavos).  De acordo com o 12º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 9362 e registrado em nome de Cooperativa Habitacional Rio Ltda – 
COHABITAR, constando no R-1, penhora oriunda do presente feito. De acordo com a 
certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício de 2018, no valor 
de R$ 209,92, mais acréscimos legais (FRE 1927380-4). 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$ 268,01, 
referentes aos exercícios de 2014 a 2016 (Nº CBMERJ: 830806-6). 7) (Fls. 1277) 
LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA : APARTAMENTO n° 310, do Bloco 2, situado na 
Rua Olinda Ellis, nº 125, Campo Grande / RJ, regularmente descrito na certidão do 4° 
Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e devidamente identificado no espelho do 
IPTU. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento constituído de 02 (dois) quartos, sala, 
cozinha, banheiro e varanda e localizado a cerca de 300 (trezentos) metros do Centro 
Comercial de Campo Grande, sendo a região servida por transporte público e 
alternativo, com rede de água e esgoto e iluminação pública. O Condomínio Morada 
do Campo possui amplo estacionamento, área de lazer, serviço de portaria/vigilância 
e escritório administrativo. Assim, considerando que ninguém atendeu ao chamado 
deste OJA no momento da diligência, e tendo-se em conta que a unidade imobiliária 
em questão possui o mesmo padrão de construção, inclusive com a mesma 
distribuição de cômodos em relação às demais unidades imobiliárias nas quais tive 
acesso, avaliei indiretamente o referido imóvel em R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte 
mil reais), correspondente a 73.277,15 UFIR’S, atualizado em R$ 241.367,62 
(duzentos e quarenta e um mil, trezentos e sessenta  e sete reais e sessenta e 
dois centavos) . De acordo com o 4º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 146.340 e registrado em nome de Jaime Soares Fernandes e 
sua mulher Maria Helena Knupp Fernandes. De acordo com a certidão de Situação 
Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício de 2018, no valor de R$ 209,92, mais 
acréscimos legais (FRE 1927403-4). 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$ 270,58, referentes aos exercícios 
de 2013 a 2015 (Nº CBMERJ: 830851-2). 8) (Fls. 1248) LAUDO DE AVALIAÇÃO 
INDIRETA: APARTAMENTO n° 203, do Bloco 3, situado na Rua Olinda Ellis, nº 125, 
Campo Grande / RJ, regularmente descrito na certidão do 4° Registro de Imóveis do 
Rio de Janeiro e devidamente identificado no espelho do IPTU. DESCRIÇÃO DO 
IMÓVEL: Apartamento constituído de 02 (dois) quartos, sala, cozinha, banheiro e 
varanda e localizado a cerca de 300 (trezentos) metros do Centro Comercial de 
Campo Grande, sendo a região servida por transporte público e alternativo, com rede 
de água e esgoto e iluminação pública. O Condomínio Morada do Campo possui 
amplo estacionamento, área de lazer, serviço de portaria/vigilância e escritório 
administrativo. Assim, considerando que ninguém atendeu ao chamado deste OJA no 
momento da diligência, e tendo-se em conta que a unidade imobiliária em questão 
possui o mesmo padrão de construção, inclusive com a mesma distribuição de 
cômodos em relação às demais unidades imobiliárias nas quais tive acesso, avaliei 
indiretamente o referido imóvel em R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), 
correspondente a 73.277,15 UFIR’S, atualizado em R$ 241.367,62 (duzentos e 
quarenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reai s e sessenta e dois 
centavos) . De acordo com o 4º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 135.356 e registrado em nome de Franklin Roosewelt Marques de Oliveira, 
constando na AV-5, cessão de crédito, na qual a Caixa Econômica Federal – CEF 
cedeu seus direitos creditórios sobre a hipoteca do R-4 à Empresa Gestora de Ativos 
– ENGEA; e, na AV.6, cancelamento da hipoteca objeto do R-4. De acordo com a 
certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício de 2018 (cotas 04 a 
2018), no valor de R$ 139,30, mais acréscimos legais (FRE 1927480-2). 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$ 73,16, referentes aos exercícios de 2013 e 2014 (Nº CBMERJ: 830924-7). 
9) (Fls. 1247) LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA : APARTAMENTO n° 604, do 
Bloco 3, situado na Rua Olinda Ellis, nº 125, Campo Grande / RJ, regularmente 
descrito na certidão do 4° Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e devidamente 
identificado no espelho do IPTU. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento constituído 
de 02 (dois) quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda e localizado a cerca de 300 
(trezentos) metros do Centro Comercial de Campo Grande, sendo a região servida 
por transporte público e alternativo, com rede de água e esgoto e iluminação pública. 
O Condomínio Morada do Campo possui amplo estacionamento, área de lazer, 
serviço de portaria/vigilância e escritório administrativo. Assim, considerando que 
ninguém atendeu ao chamado deste OJA no momento da diligência, e tendo-se em 
conta que a unidade imobiliária em questão possui o mesmo padrão de construção, 
inclusive com a mesma distribuição de cômodos em relação às demais unidades 
imobiliárias nas quais tive acesso, avaliei indiretamente o referido imóvel em R$ 
220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), correspondente a 73.277,15 UFIR’S, 
atualizado em R$ 241.367,62 (duzentos e quarenta e um mil, trezen tos e sessenta 
e sete reais e sessenta e dois centavos) . De acordo com o 4º Ofício do RI, o ref. 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 145974 e registrado em nome de Luzia 
Conceição de Assis e seu marido Adilson de Assis, constando no R-7, Alienação 
fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício de 2018 (cotas 03 a 10), no 
valor de R$ 164,82, mais acréscimos legais (FRE 1927529-6). 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$ 
176,4, referentes aos exercícios de 2015 e 2016 (Nº CBMERJ: 831100-3). 10) (Fls. 
1246) LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA : APARTAMENTO n° 706, do Bloco 3, 
situado na Rua Olinda Ellis, nº 125, Campo Grande / RJ, regularmente descrito na 
certidão do 4° Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e devidamente identificado no 
espelho do IPTU. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento constituído de 02 (dois) 
quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda e localizado a cerca de 300 (trezentos) 
metros do Centro Comercial de Campo Grande, sendo a região servida por transporte 
público e alternativo, com rede de água e esgoto e iluminação pública. O Condomínio 
Morada do Campo possui amplo estacionamento, área de lazer, serviço de 
portaria/vigilância e escritório administrativo. Assim, considerando que ninguém 
atendeu ao chamado deste OJA no momento da diligência, e tendo-se em conta que 
a unidade imobiliária em questão possui o mesmo padrão de construção, inclusive 
com a mesma distribuição de cômodos em relação às demais unidades imobiliárias 
nas quais tive acesso, avaliei indiretamente o referido imóvel em R$ 220.000,00 
(Duzentos e vinte mil reais), correspondente a 73.277,15 UFIR’S, atualizado em R$ 
241.367,62 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos  e sessenta e sete reais e 
sessenta e dois centavos) . De acordo com o 4º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-
se matriculado sob o nº 135.351 e registrado em nome de Edson Gonçalves 
Fernandes e sua mulher Sirlene da Silva Fernandes. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício de 2018, no valor de R$ 
203,76, mais acréscimos legais (FRE 1927543-7). 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$ 35,48, 
referentes ao exercício de 2016 (Nº CBMERJ: 2771201-7). 11) (Fls. 1245) LAUDO 



DE AVALIAÇÃO INDIRETA : APARTAMENTO n° 806, do bloco 3, situado na Rua 
Olinda Ellis, nº 125, Campo Grande / RJ, regularmente descrito na certidão do 4° 
Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e devidamente identificado no espelho do 
IPTU, conforme documentos extraídos dos autos, que instruem o presente mandado. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento constituído de 02 (dois) quartos, sala, 
cozinha, banheiro e varanda e localizado a cerca de 300 (trezentos) metros do Centro 
Comercial de Campo Grande, sendo a região servida por transporte público e 
alternativo, com rede de água e esgoto e iluminação pública. O Condomínio Morada 
do Campo possui amplo estacionamento, área de lazer, serviço de portaria/vigilância 
e escritório administrativo. Assim, considerando que ninguém atendeu ao chamado 
deste OJA no momento da diligência, e tendo-se em conta que a unidade imobiliária 
em questão possui o mesmo padrão de construção, inclusive com a mesma 
distribuição de cômodos em relação às demais unidades imobiliárias nas quais tive 
acesso, avaliei indiretamente o referido imóvel em R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte 
mil reais), correspondente a 73.277,15 UFIR’S, atualizado em R$ 241.367,62 
(duzentos e quarenta e um mil, trezentos e sessenta  e sete reais e sessenta e 
dois centavos) . De acordo com o 4º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 145.979 e registrado em nome de Jorge Luiz Herrera Simões, 
casado com Sandra Helena Ramos Guimarães Simões. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, não existem débitos de IPTU (FRE 1927555-1). Conforme Certidão 
Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel não apresenta débitos relativos 
à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, referentes aos 
exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 831122-7). 12) (Fls. 1245) LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA : APARTAMENTO n° 606, do Bloco 4, situado na Rua Olinda 
Ellis, nº 125, Campo Grande / RJ, regularmente descrito na certidão do 4° Registro de 
Imóveis do Rio de Janeiro e devidamente identificado no espelho do IPTU. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento constituído de 02 (dois) quartos, sala, 
cozinha, banheiro e varanda e localizado a cerca de 300 (trezentos) metros do Centro 
Comercial de Campo Grande, sendo a região servida por transporte público e 
alternativo, com rede de água e esgoto e iluminação pública. O Condomínio Morada 
do Campo possui amplo estacionamento, área de lazer, serviço de portaria/vigilância 
e escritório administrativo. Assim, considerando que ninguém atendeu ao chamado 
deste OJA no momento da diligência, e tendo-se em conta que a unidade imobiliária 
em questão possui o mesmo padrão de construção, inclusive com a mesma 
distribuição de cômodos em relação às demais unidades imobiliárias nas quais tive 
acesso, avaliei indiretamente o referido imóvel em R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte 
mil reais), correspondente a 73.277,15 UFIR’S, atualizado em R$ 241.367,62 
(duzentos e quarenta e um mil, trezentos e sessenta  e sete reais e sessenta e 
dois centavos) . De acordo com o 4º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 135.492 e registrado em nome de Maria de Fátima Maciel Grossi 
e Rodolpho Kiyoshi Kossuga, constando no R-4, hipoteca em favor da Caixa 
Econômica Federal. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de 
IPTU no exercício de 2018 (cotas 03 a 10), no valor de R$ 159,99, mais acréscimos 
legais (FRE 1927627-8). Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo 
Funesbom, o imóvel não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de 
Prevenção e Extinção de Incêndios, referentes aos exercícios de 2012 a 2016 (Nº 
CBMERJ: 2173080-9). 13) (Fls. 1236) LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA : 
APARTAMENTO n° 705, do Bloco 4, situado na Rua Olinda Ellis, nº 125, Campo 
Grande / RJ, regularmente descrito na certidão do 4° Registro de Imóveis do Rio de 



Janeiro e devidamente identificado no espelho do IPTU. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: 
Apartamento constituído de 02 (dois) quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda e 
localizado a cerca de 300 (trezentos) metros do Centro Comercial de Campo Grande, 
sendo a região servida por transporte público e alternativo, com rede de água e 
esgoto e iluminação pública. O Condomínio Morada do Campo possui amplo 
estacionamento, área de lazer, serviço de portaria/vigilância e escritório 
administrativo. Assim, considerando que ninguém atendeu ao chamado deste OJA no 
momento da diligência, e tendo-se em conta que a unidade imobiliária em questão 
possui o mesmo padrão de construção, inclusive com a mesma distribuição de 
cômodos em relação às demais unidades imobiliárias nas quais tive acesso, avaliei 
indiretamente o referido imóvel em R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), 
correspondente a 73.277,15 UFIR’S, atualizado em R$ 241.367,62 (duzentos e 
quarenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reai s e sessenta e dois 
centavos) . De acordo com o 4º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 135.360 e registrado em nome de Juliana de Moraes Quintanilha. De acordo 
com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício de 2018, no 
valor de R$ 164,82, mais acréscimos legais (FRE 1927638-5). Conforme Certidão 
Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel não apresenta débitos relativos 
à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, referentes aos 
exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 2771203-3). 14) (Fls. 1240) LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA : APARTAMENTO n° 805, do Bloco 4, situado na Rua Olinda 
Ellis, nº 125, Campo Grande / RJ, regularmente descrito na certidão do 4° Registro de 
Imóveis do Rio de Janeiro e devidamente identificado no espelho do IPTU. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento constituído de 02 (dois) quartos, sala, 
cozinha, banheiro e varanda e localizado a cerca de 300 (trezentos) metros do Centro 
Comercial de Campo Grande, sendo a região servida por transporte público e 
alternativo, com rede de água e esgoto e iluminação pública. O Condomínio Morada 
do Campo possui amplo estacionamento, área de lazer, serviço de portaria/vigilância 
e escritório administrativo. Assim, considerando que ninguém atendeu ao chamado 
deste OJA no momento da diligência, e tendo-se em conta que a unidade imobiliária 
em questão possui o mesmo padrão de construção, inclusive com a mesma 
distribuição de cômodos em relação às demais unidades imobiliárias nas quais tive 
acesso, avaliei indiretamente o referido imóvel em R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte 
mil reais), correspondente a 73.277,15 UFIR’S, atualizado em R$ 241.367,62 
(duzentos e quarenta e um mil, trezentos e sessenta  e sete reais e sessenta e 
dois centavos) . De acordo com o 4º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 145.960 e registrado em nome de Maria das Dores da Silva 
Costa, constando no R-4, hipoteca em favor da caixa Econômica Federal; e, na AV-5, 
cessão de crédito em favor da Empresa Gestora de Ativos - EMGEA. De acordo com 
a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício de 2018, no valor 
de R$ 209,92, mais acréscimos legais (FRE 1927650-0). 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$ 441,22, 
referentes aos exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 2932519-8). 15) (Fls. 1240) 
LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA : APARTAMENTO n° 811, do Bloco 4, situado na 
Rua Olinda Ellis, nº 125, Campo Grande / RJ, regularmente descrito na certidão do 4° 
Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e devidamente identificado no espelho do 
IPTU. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento constituído de 02 (dois) quartos, sala, 
cozinha, banheiro e varanda e localizado a cerca de 300 (trezentos) metros do Centro 



Comercial de Campo Grande, sendo a região servida por transporte público e 
alternativo, com rede de água e esgoto e iluminação pública. O Condomínio Morada 
do Campo possui amplo estacionamento, área de lazer, serviço de portaria/vigilância 
e escritório administrativo. Assim, considerando que o imóvel encontra-se vazio, 
segundo informações prestadas pela secretária da Administração Condominial, Srta. 
PATRICIA MARQUES, e, ainda, tendo-se em conta que a unidade imobiliária em 
questão possui o mesmo padrão de construção, inclusive com a mesma distribuição 
de cômodos em relação às demais unidades imobiliárias nas quais tive acesso, avaliei 
indiretamente o referido imóvel em R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), 
correspondente a 73.277,15 UFIR’S, atualizado em R$ 241.367,62 (duzentos e 
quarenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reai s e sessenta e dois 
centavos) . De acordo com o 4º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 145.967 e registrado em nome de Marcia Gomes de Paula. De acordo com a 
certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício de 2018, no valor 
de R$ 209,92, mais acréscimos legais (FRE 1927656-7). 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$ 268,01, 
referentes aos exercícios de 2014 a 2016 (Nº CBMERJ: 1555834-9). 16) (Fls. 1242) 
LAUDO DE AVALIAÇÃO : APARTAMENTO nº 402, do Bloco 1, situado na Rua 
Olinda Ellis, nº 125, Campo Grande / RJ, regularmente descrito na Certidão do 4º 
Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e devidamente identificado no espelho do 
IPTU. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento constituído de 02(dois) quartos, sala, 
cozinha, banheiro e varanda e localizado a cerca de 300 (trezentos) metros do Centro 
Comercial de Campo Grande, sendo a região servida por transporte público e 
alternativo, com rede de água e esgoto e iluminação pública. O Condomínio Morada 
do Campo possui amplo estacionamento, área de lazer, serviço de portaria/vigilância 
e escritório administrativo. Assim, avalio o imóvel em questão no valor de R$ 
220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), correspondente a 73.277,15 UFIR’S, 
atualizado em R$ 241.367,62 (duzentos e quarenta e um mil, trezen tos e sessenta 
e sete reais e sessenta e dois centavos) . De acordo com o 12º Ofício do RI, o ref. 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 15185 e registrado em nome de Amauri de 
Medeiros Lacerda e sua mulher Elen Dutra Lacerda, constando no R-4, alienação 
fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício de 2018 (cotas 04 a 10), no 
valor de R$ 160,30, mais acréscimos legais (FRE 1927311-9). Conforme Certidão 
Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel não apresenta débitos relativos 
à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, referentes aos 
exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 830742-3). 17) (Fls. 1256) LAUDO DE 
AVALIAÇÃO : APARTAMENTO nº 506, do Bloco 1, situado na Rua Olinda Ellis, nº 
125, Campo Grande / RJ, regularmente descrito na Certidão do 4º Registro de 
Imóveis do Rio de Janeiro e devidamente identificado no espelho do IPTU. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento constituído de 02 (dois) quartos, sala, 
cozinha, banheiro e varanda e localizado a cerca de 300 (trezentos) metros do Centro 
Comercial de Campo Grande, sendo a região servida por transporte público e 
alternativo, com rede de água e esgoto e iluminação pública. O Condomínio Morada 
do Campo possui amplo estacionamento, área de lazer, serviço de portaria/vigilância 
e escritório administrativo. Assim, avalio o imóvel em questão no valor de R$ 
220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), correspondente a 73.277,15 UFIR’S, 
atualizado em R$ 241.367,62 (duzentos e quarenta e um mil, trezen tos e sessenta 



e sete reais e sessenta e dois centavos) . De acordo com o 4º Ofício do RI, o ref. 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 128.599 e registrado em nome de Anderson 
Bispo. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, não existem débitos de IPTU 
(FRE 1927327-5). Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o 
imóvel não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e 
Extinção de Incêndios, referentes aos exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 
3044000-2). Os créditos que recaem sobre os imóveis, 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 através do portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros 
do Estado do Rio de Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do 
leiloeiro público: www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 887, § 2º do CPC 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 oito dias do 
mês de maio de dois mil e dezoito. – Eu, Maria Lucilia de Souza Gerk. Mat. 01-27058, 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Simone Gastesi Chevrand – 
Juíza de Direito. 
 


