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EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS em face de ESPÓLIO DE JOSÉ 
DE SOUZA CARVALHO (Processo nº 0087676-56.2015.8.19.0001), na forma abaixo: 
 A Dra. EUNICE BITENCOURT HADDAD, Juíza de Direito na Vigésima Quarta 
Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE 
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO, através de sua inventariante Antonieta Maria de 
Souza Carvalho, de que no dia 29/06/20, às 12:00 horas, através do portal de leilões 
on line do Leiloeiro Público Jonas Rymer (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro 
Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 02/07/20, no mesmo horário e portal de leilões, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 300, com a devida intimação da 
penhora às fls. 305, descrito e avaliado às fls. 337, em  17/10/19. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO:  O IMÓVEL: Apartamento de número 509 Bloco 1 Entrada B do Edifício 
denominado “Parque Residencial Laranjeiras”, situado na Rua das Laranjeiras, nº 
336, freguesia da Gloria, nesta Cidade do Rio de Janeiro, com 1/1560 do lote 1 do PA 
21.677, com as características e confrontações constantes da matrícula 82.986 do 9º 
Ofício do Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, de 
fls. 289 e seguintes dos autos. O EDIFÍCIO: Construção datada de 1973 (46 anos), no 
afastamento da via pública, de ocupação exclusivamente residencial, erguida em 
estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos, constituída de duas entradas, A e 
B, com 18 pavimentos. Sendo o térreo a entrada do prédio, onde existe também uma 
galeria de lojas anexa, a portaria no andar seguinte, a sobreloja e mais 15 (quinze) 
andares com 52 unidades por andar, sendo 26 em cada entrada, com garagem, sem 
direito ao uso da garagem, uma vez que existe contrato autônomo para utilização das 
vagas. Possui o prédio, salão de festas, área de esportes, churrasqueira e garagem, 
sem direito ao uso, que somente é feito por contrato autônomo. É servido por 04 
elevadores reformados e modernizados internamente, utilizando ascensorista. 
Revestido externamente em sua fachada com pintura e janelas com parte das 
unidades em madeira e parte em alumínio: Porta de entrada em vidro blindex e piso 
da portaria e hall em cerâmica. Dispõe de: recepção com decoração e mobília 
simples. Possui ainda câmeras de vigilância e serviço de portaria 24h, atualmente 
com segurança e catracas de entrada. Hall social com porta blindex, e interfone, com 
jardim na entrada do prédio e grades de ferro. O APARTAMENTO: O imóvel 
diligenciado fica em posição lateral (segundo o espelho da guia do IPTU, seria de 
fundos), sendo um conjugado, com área edificada de 24 metros quadrados, de uso 
estritamente residencial, com pequeno banheiro e pequena cozinha e janela em 
esquadria de alumínio. Existe transporte regular e comércio na própria rua. O 
TERRENO: Onde se encontra edificado o imóvel, está descrito, caracterizado e 
dimensionado, como consta na Certidão do 9º RGI, matrícula 82.986 e inscrição 
municipal nº 09867318. Pela simulação da Guia do ITBI, o parâmetro para a Base de 
Cálculo é R$ 190.715,82. O MERCADO: De acordo com as informações colhidas na 
região, com profissionais da área, o mercado de compra e venda de imóveis, no 
momento encontra-se em declínio, com proprietários querendo vender e compradores 



querendo comprar. Contudo, tendo em vista a situação sócio-político-econômica 
atual, poucos negócios são fechados pelo valor efetivamente anunciado, sendo 
necessário reduzir o preço da oferta em quase todas as negociações. Foi feita por 
este Oficial de Justiça Avaliador uma pesquisa de mercado e a comparação com 
imóveis em ruas semelhantes, em bairros próximos CONCLUSÃO: Pelas pesquisas, 
temos que os valores encontrado para apartamentos semelhantes em ruas da zona 
sul, com metragens parecidas, varia de R$ 140.000,00 a R$ 370.000,00. Portanto, o 
preço médio de mercado seria de R$ 185.000,00. Assim, considerando-se a sua 
localização, dimensões, área construída e característica, idade, qualidade do material 
empregado em seu acabamento e estado geral de conservação, com a valorização e 
depreciação em razão dos fatos narrados, a serem considerados, tendo em vista que 
para a praça há que haver um equilíbrio nos preços para que possa atrair 
arrematantes, ATRIBUO ao bem acima descrito e as partes comuns do edifício, o 
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondente a 58.460,72 UFIR’S, 
atualizado em R$ 207.827,89 (duzentos e sete mil, oitocentos e vi nte e sete reais 
e oitenta e nove centavos).  De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-
se matriculado sob o nº 82.986 e registrado em nome de José de Souza Carvalho, 
constando no R-5, penhora oriunda do presente feito. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2006 até 2009 e 2011 até 
2019, no valor de R$ 5.558,19, mais acréscimos legais (FRE: 0986731-8). 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$  193,1 0, referentes aos exercícios de 2014 a 2018 (Nº CBMERJ: 1860662-
4). Os débitos condominiais pendentes sobre a referida unidade equivalem, na data 
da expedição do presente edital, ao valor de R$ 99.902,14. 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. Os interessados 
em participar do leilão deverão oferecer lances pela internet, através do site 
www.rymerleiloes.com.br, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e 
habilitados para participar deste leilão. 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. O interessado em adquirir o bem em prestações deverá apresentar ao 
Juízo, por escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão, proposta de aquisição 
do bem, na forma do art. 895 do CPC. – 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 nove dias do mês de 
abril de dois mil e vinte. – Eu, João Carlos Ribeiro. Mat. 01-14832, Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Eunice Bitencourt Haddad – Juíza de 
Direito. 


