
JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA 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 SOLAR 385 em face de CONSTRUTURA MAROT SOÁREZ LTDA 
(Processo nº 0122551-28.2010.8.19.0001), na forma abaixo: 
 A Dra. DEBORA MARIA BARBOSA SARMENTO, Juíza de Direito na Sétima 
Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a CONSTRUTURA 
MAROT SOÁREZ LTDA, através do representante legal, de que no dia 30/08/18, 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 03/09/18, no mesmo horário e 
local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 271, com 
a devida intimação da penhora às fls. 231, descrito e avaliado às fls. 392/393 (em 
26/04/2018). LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL: Imóvel: Apartamento 805, Bl. 1, 
do edifício denominado “SOLAR 385”, localizado na Rua Barão de Itapagibe, nº 385 – 
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, de acordo com a matrícula nº 135511, do 11º Ofício de 
Registro de Imóveis da Capital/RJ, e inscrição nº 1.162.580-9 na Secretaria da 
Fazenda Municipal (IPTU). DESCRIÇÃO: PRÉDIO: O Edifício possui 12 (doze) 
andares, sendo dois de garagem, dois blocos, com 10 (dez) apartamentos por andar, 
com entrada separada para cada cinco apartamentos, portaria fechada com grades 
externas, dois elevadores, salão de festas, duas quadras polivalentes, duas piscinas 
de adulto e duas infantis, portaria com boa apresentação, construção do ano de 1983. 
IMÓVEL: O imóvel possui área edificada de 76m2, conforme disposto no carnê de 
IPTU de 2018, e uma vaga de garagem, conforme disposto no RGI. Possui sala com 
pequena varanda com vista interna para o condomínio, dois quartos, banheiro, 
cozinha e dependências de empregada. Piso de laminado na sala e quartos, janelas 
com esquadrias de alumínio, cozinha com azulejos até o teto, banheiro social com 
box blindex e azulejos até o teto. No geral, encontra-se em regular estado de 
conservação. DA REGIÃO: Próxima ao comércio em geral, com circulação de ônibus 
na própria rua. METODOLOGIA AVALIATÓRIA: Avaliação de forma direta, utilizando 
método comparativo direto de dados do mercado imobiliário da região, considerando-
se a sua localização, dimensões, padrão do logradouro, idade, qualidade do material 
empregado em seu acabamento e estado geral de conservação. AVALIO o imóvel 
acima descrito em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). De acordo com o 11º 
Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 135511, e registrado em 
nome de Construtora Marot Soarez Ltda, constando na Av.3, Hipoteca em favor da 
Caixa Econômica Federal; e no R.4 Penhora oriunda do presente feito. Consta 
prenotado sob o nº 589938, em 09/12/2015, o título de Penhora oriunda do presente 
feito. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos 
exercícios de 2009, 2013, 2014 e 2018, no valor de R$ 2.749,16, mais acréscimos 
legais (FRE 1612580-9).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 através do site de leilões on 
line: www.rymerleiloes.com.br, de acordo com o art. 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 dezenove dias do 
mês de junho de dois mil e dezoito. – Eu, Magali Nogueira dos Santos Araujo, Mat. 
01-27894 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Debora Maria 
Barbosa Sarmento - Juíza de Direito. 

http://www.rymerleiloes.com.br/

