
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA NONA 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 PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS em face de ANDERSON 
CLAUDIO DOS SANTOS (Processo nº 0012169-94.2012.8.19.0001), na forma 
abaixo: 
 A Dra. RAFAELLA AVILA DE SOUZA TUFFY FELIPPE, Juíza de Direito na 
Quadragésima Nona 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 ANDERSON CLAUDIO DOS SANTOS, SAMUEL CLAUDIO DOS 
SANTOS e JACYRA CAMPOS DOS SANTOS, de que no dia 31/01/19, 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 04/02/19, no mesmo horário e local, a 
quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 139, com a 
devida intimação da penhora à fl. 153, descrito e avaliado às fls. 164/166. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: Matrícula no 9º RGI – nº 132.371. Inscrição na SMF – IPTU – nº 
0.986.439-8. O IMÓVEL: O Apartamento de número 823, do Bloco “1”, Entrada “A”, do 
denominado “Parque Residencial Laranjeiras”, situado na Rua das Laranjeiras, nº 
336, Laranjeiras - freguesia da Glória – Rio de Janeiro / RJ, e sua correspondente 
fração ideal de 1/1.560 avos do domínio do seu respectivo terreno. Não possui 
garagem escriturada. O EDIFÍCIO: Construção em padrão antigo, no recuo da via 
pública, em centro de terreno, sob pilotis, datada de 1972, de ocupação 
exclusivamente residencial, erguida em estrutura de concreto armado e alvenaria de 
tijolos, constituída de dois blocos, com quinze pavimentos, tendo vinte e seis unidades 
por andar. Revestido, externamente, na sua fachada em pastilha de cerâmica, possui: 
acesso através de uma rampa; janelas em esquadrias de alumínio e madeira; hall 
social, em estilo simples, com piso em cerâmica e paredes em massa corrida com 
pintura em PVA; porta social em vidro temperado do tipo “blindex”, antecedida por 
grades e um portão de ferro; interfone e câmeras internas de vigilância. Escadas de 
acesso e corredores de circulação em concreto ambos com revestimento em 
marmorite. Cada bloco é servido por dois elevadores das marcas “Excel” e “Braslev”, 
respectivamente, com capacidade para quatorze passageiros cada, sendo um 
destinado a uso social e outro para serviço. O APARTAMENTO: De fundos, está 
localizado no 8º andar, com uma área edificada de 24m2 (vinte e quatro metros 
quadrados) e piso em cerâmica; consta de: um cômodo, cozinha do tipo kitchenette e 
banheiro, ambos ladrilhados até o teto e com piso também em cerâmica. O 
TERRENO: Onde se encontra edificado o imóvel, está descrito, caracterizado e 
confrontado como consta na certidão do 9º RGI – matrícula nº 132.371 e Guia de 
IPTU – inscrição nº 0.986.439-8. CONCLUSÃO: O imóvel, no tocante à pintura, piso, 
louças e, no seu aspecto geral, apresenta-se em bom estado de conservação. Assim, 
considerando-se a sua localização, área construída, idade e bom estado de 
conservação, ATRIBUO ao bem acima descrito, com direito às partes comuns do 
edifício e sua correspondente fração de 1/1.560 avos do seu respectivo terreno, o 
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), equivalente a 92.186,29 
Ufir’s, atualizado em R$ 303.652,42 (trezentos e três mil, seiscentos e cinquenta e 
dois reais e quarenta e dois centavos). De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. 
imóvel foi doado a Anderson Claudio dos Santos, constando, no R.04, Reserva de 



Usufruto em favor de Samuel Claudio dos Santos e Jacyra Campos dos Santos. De 
acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 
1995 até 1998, 2003, 2005, 2006, 2008 até 2010, 2012, 2014, e de 2016 até 2018, no 
valor de R$ 5.010,62, mais acréscimos legais (inscrição: 09886439-8). 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$ 111,20, referentes aos exercícios de 2014, 2016 e 2017 (Nº CBMERJ: 
431199-9). 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 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 quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e 
dezoito. – Eu, Isabel Cristina Pinto de Barros Cabral, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra. Rafaella Avila de Souza Tuffy Felippe – Juíza de 
Direito. 


