
    JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA OITAVA 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 LOTE 1 
DO CONJUNTO VILLAGE SÃO CONRADO em face de JOÃO MIGUEL 
CALDEIRINHA RODRIGUES e MARISA DE ANDRADE RODRIGUES (Processo nº 
0287631-39.2013.8.19.0001), na forma abaixo: 
 A Dra. MILENA ANGELICA DRUMOND MORAIS DIZ, Juíza de Direito na 
Trigésima Oitava Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a JOÃO 
MIGUEL CALDEIRINHA RODRIGUES e MARISA DE ANDRADE RODRIGUES, de 
que no dia 22/10/18, 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 25/10/18, 
no mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel 
penhorado à fl. 174, descrito e avaliado às fls. 244/245 (em 31/07/2017). LAUDO DE 
AVALIAÇÃO DIRETA: IMÓVEL: Situado na Avenida Aquarela do Brasil, nº 333, 
Bloco 01, apartamento 901, no bairro de São Conrado. Devidamente registrado, 
dimensionado e caracterizado no 2º Ofício do Registro Geral de Imóveis, sob a 
matrícula nº 32674 e pela Inscrição Municipal de nº 1.470.390-4 (IPTU). 
APARTAMENTO: Construção situada em rua residencial, com um pavimento, em 
perfeito estado de conservação, constituído por: sala, 5 quartos, sendo 1 suíte, 1 
banheiro social, 1 lavabo, cozinha e dependência de empregada com 2 quartos, 
varanda com vista para o mar, tendo o mesmo área oficialmente edificada de 207m2. 
METODOLOGIA AVALIATÓRIA: Foi utilizado o mercado de compra e venda no mês 
de junho/17 e o equilíbrio entre a oferta e a procura de imóveis homogêneos ao do 
avaliado, sendo as fontes os usuais e ao tempo das diligências, assim como consulta 
pelo site da Secretaria Municipal de Fazenda. AVALIO o imóvel acima descrito, em 
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); equivalente a 781.274,41 
Ufir’s; atualizado em R$ 2.573.439,70 (dois milhões, quinhentos e setenta e três 
mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta centavos). De acordo com o 2º 
Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 32674, e registrado em 
nome de João Miguel Caldeirinha Rodrigues e Marisa de Andrade Rodrigues, 
constando os seguintes gravames: 1) R.18: Hipoteca em favor da Caixa Econômica 
Federal - CEF; 2) R.20: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara 
Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da Ação de 
Execução por Título Extrajudicial, proposta pela Emgea - Empresa Gestora de Ativos 
em face de João Miguel Caldeirinha Rodrigues (processo nº 2003.5101000318-5); 3) 
R.21: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, decidida nos autos da Ação de Cobrança movida pelo Condomínio do Edifício 
Porto Rotondo em face de João Miguel Caldeirinha Rodrigues e Outro (processo nº 
0107628-89.2013.8.19.0001); 3) R.22: Penhora oriunda do presente feito. De acordo 
com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2009 
até 2018, no valor de R$ 117.650,00, mais acréscimos legais (FRE 1470390-4). 
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$ 730,74, referentes aos exercícios de 2014 a 2017 (Nº CBMERJ: 
620328-5). De acordo com informação prestada pelo patrono do Condomínio do 
Edifício Porto Rotondo, constam débitos condominiais da presente unidade junto ao 



referido condomínio, correspondentes, na data da expedição deste edital, a R$ 
297.351,01. 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 
setembro de dois mil e dezoito. – Eu, Sueli Aparecida de Carvalho, Mat. 01-27851 - 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Milena Angelica Drumond 
Morais Diz - Juíza de Direito. 

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

