
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA SEXTA 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 BARRA SPACE CENTER em face de EDISON CANDIDO DE 
OLIVEIRA (Processo nº 0186391-32.1998.8.19.0001 – antigo 
1998.001.181557-6), na forma abaixo: 
 A Dra. ROSANA SIMEN RANGEL, Juíza de Direito na Vigésima Sexta 
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 
EDISON CANDIDO DE OLIVEIRA, de que no dia 20/05/19, 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 23/05/19, no mesmo horário e 
local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 
308, com a devida intimação da penhora às fls. 376, descrito e avaliado às fls. 
407 (em 17/10/2016). DIREITO E AÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO: OBJETO 
DA AVALIAÇÃO: Imóvel comercial constituído pela sala 801 do Edifício Barra 
Space Center n° 1155, localizado na Avenida das Américas, Barra da Tijuca, 
Freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, com direito a uma vaga de 
garagem, cujas características, metragens e confrontações são as constantes 
da certidão de ônus reais, inscrito na matrícula 173.163, e inscrição n° 
1.943.743-3 (IPTU). PRÉDIO: Ocupação comercial, constituído de 21 andares, 
possuindo três andares de garagem cobertos, cobertura, 07 elevadores, sendo 
06 sociais e 01 de carga, interior da portaria com piso em porcelanato, balcão 
em mármore e acabamento externo do prédio em pastilha. SALA 801: 
Conforme informações da guia de IPTU que instrui o presente mandado, possui 
42m2, frente, idade 1994. AVALIO O IMÓVEL EM R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais), correspondente a 166.538,98 UFIR’S, atualizado em R$ 569.746,52 
(quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e 
cinquenta e dois centavos). De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 173.163, constando, no R.04, Promessa de 
Compra e Venda a Edison Candido de Oliveira e sua mulher Selmar Carreiro 
Alves de Oliveira; e os seguintes gravames: 1) R-5: Penhora, em 1º Grau, 
determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, decidida 
nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Município do Rio de Janeiro 
(processo número 2004.120.027001-7); 2) R-6: Penhora, em 2º Grau 
determinada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca, decidida 
nos autos da ação movida por João Fortes Engenharia S.A em face de Edson 
Cândido de Oliveira (processo nº 2003.209.005375-0); 3) Av-7: Retificação ao 
registro 6, para constar que o autor é Escritório de Advocacia Ayrton Costa & 
Advogados Associados; 4) R-8: Penhora, em 3º Grau, oriunda do presente 
feito; 5) R-9: Penhora, em 4º Grau, determinada pelo Juízo de Direito da 69ª 
Vara do Trabalho, decidida nos autos da ação trabalhista movida por Teresinha 
Silva Fernandes em face de Edison Candido de Oliveira e Outros (processo nº 
0074600-25.2003.5.01.0069). De acordo com a certidão de Situação Fiscal, 
existem débitos de IPTU nos exercícios de 1995, 1997 até 2016, 2018 e 2019, 
no valor de R$ 196.391,28, mais acréscimos legais (FRE: 1943743-3). 
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$ 374,44, referentes aos exercícios de 



2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 842877-3). A venda se dará livre e desembaraçada, 
com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as tributárias, no 
preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, 
inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a 
ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, 
parágrafo único, do CTN. 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 vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezenove. – Eu, Haroldo 
Guimarães Branco - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. 
Rosana Simen Rangel - Juíza de Direito. 
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