
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL REGIONAL DE MADUREIRA 
 
 
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 VILLA FLORENÇA em face de SÉRGIO RUBIM DE SOUZA (Processo nº 
0006471-91.2009.8.19.0202 - antigo 2009.202.006530-3), na forma abaixo: 
 A Dra. SABRINA CAMPELO BARBOSA VALMONT, Juíza de Direito na Quarta 
Vara Cível Regional de Madureira, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a SÉRGIO RUBIM DE 
SOUZA, de que no dia 09/10/18, às 16:00 horas, no Átrio do Fórum Regional de 
Madureira, na Av. Ernani Cardoso, nº 152 – Cascadura/RJ., pelo Leiloeiro Público 
JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou 
no dia 16/10/18, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da 
avaliação, o imóvel penhorado à fl. 263, descrito e avaliado às fls. 309/310 (em 
26/07/2017). DIREITO E AÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO: Objetivo: Esta avaliação 
tem por objetivo a apuração atual do valor do imóvel situado na Rua Alice Tibiriçá, nº 
311, Bloco 2, Apartamento 901 – Vila da Penha/RJ. Características do imóvel: Sendo 
o mesmo, segundo informações constantes da certidão de ônus reais, do 
apartamento e sua correspondente fração ideal de 0,003164 do respectivo terreno, 
com direito a uma vaga de garagem, sendo o terreno designado por lote 01 do PA 
45743, de 2ª categoria, medindo 70,27m de frente em 3 segmentos de 32,93m mais 
3,74m em curva subordinada a um raio de 42,00m mais 33,60m, 5,05m de fundos 
onde faz testada para a Avenida Vicente de Carvalho, 336,80m à direita em 3 
segmentos de 154,00m mais 35,30m mais 147,50m, por onde confronta com prédios 
nºs 143, 153, 167, 187, 213, 233, 243 e 265, todos da Rua Antonio Braune, nº 281 da 
Rua Alice Tibiriça e nº 1159 da Avenida Vicente de Carvalho, 334,60m à esquerda em 
3 segmentos de 157,10m mais 30,00m mais 147,50m por onde confronta com os 
prédios nº 100, 160, 178-F, 194-F, 200-F, 226, 240, 250, 260, 272 e 280, todos da 
Rua Engenheiro Lafayete Stocker e nº 1151 da Avenida Vicente de Carvalho. O 
imóvel encontra-se inserido na malha urbana do Município do Rio de Janeiro, 
infraestrutura completa, tais como: redes de água e esgotos, energia elétrica, 
pavimentação, transporte coletivo (ônibus, BRT, etc), bancos e comércio. Há de 
ressaltar que o imóvel fica no Bairro da Vila da Penha. Parâmetros para Avaliação do 
Imóvel: 1 – Localização do Imóvel, 2 – Acessibilidade, 3 – Topologia, 4 – 
Infraestrutura, 5 – Potencial da Área, 6 – Preço por metro quadrado do bairro de 
localização. Pesquisas realizadas: 1 – Secretaria Municipal de Fazenda do Município 
do Rio de Janeiro: Simulação de ITBU, Valor Venal. 2 – www.zapimoveis.com.br e 
www.agenteimovel.com.br. Valores Apurados: 1 – Valor Venal: Espelho do IPTU do 
ano 2016 – R$ 64.463,00. 2 – Preço por metro quadrado, em 30/06/2017, para o 
bairro da Vila da Penha, Site http://www.agenteimovel.com.br: R$ 4.978,00. 3 – 
Preços de imóveis assemelhados no bairro da Vila da Penha e/ou proximidades.  
Avaliação do Imóvel: Com a apreciação de todos os itens supracitados. Preço por 
metro quadrado: R$ 4.978,00. Área Edificada: 67 metros quadrados. Valor do Imóvel: 
R$ 333.526,00. Valor Final: R$ 333.526,00; equivalente a 104.230,13 Ufir’s; 
atualizado em R$ 343.323,62 (trezentos e quarenta e três mil, trezentos e vinte e 
três reais e sessenta e dois centavos). De acordo com o 8º Ofício do RI, o ref. 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 190251, e registrado em nome de Rossi 
Residencial S/A, constando, no R-6, Penhora oriunda do presente feito. Conforme 
Instrumento particular de Compra e Venda, acostada aos autos às fls. 198/202, 
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consta como promitente vendedora: Rossi Residencial S/A, e como promitente 
comprador: Sérgio Rubim de Souza. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, 
existem débitos de IPTU nos exercícios de 2007 até 2018, no valor de R$ 13.417,82, 
mais acréscimos legais (FRE 3065169-9). 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$ 456,33, referentes 
aos exercícios de 2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 3416097-8). 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 dois dias do mês de agosto de dois mil e dezoito. – Eu, Inez Porto 
Filgueiras Riederer, Mat. 01-22800 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e 
subscrevo. Dra. Sabrina Campelo Barbosa Valmont- Juíza de Direito. 
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