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JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 

           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 SOLAR DA TIJUCA em face de ESPÓLIO DE LUIZ MIGUEL RODRIGUES 
PEREIRA (Processo nº 0339779-61.2012.8.19.0001), na forma abaixo: 

 A Dra. DEBORA MARIA BARBOSA SARMENTO, Juíza de Direito na Sétima 
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 
LUIZ MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, através de sua inventariante, Lenir Maria 
Roque Bichara Pereira, ou quem fizer em suas vezes, de que no dia 27/09/2021, às 
12:00 horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial 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 30/09/2021, no 
mesmo horário e portal de leilões, a quem mais der independente da avaliação, o 
imóvel penhorado à fl. 405, descrito e avaliado às fls. 424, com a ratificação do valor 
da avaliação às fls. 497, em 16/09/2020. LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL 
MATRÍCULA NO 10º OFÍCIO DO RGI SOB O Nº 42.054. INSCRIÇÃO NA SMF/RJ 
IPTU Nº 1.863.698-5. Apartamento nº 201 situado na Rua Uruguai, nº 265, com direito 
a uma vaga no pavimento térreo ou no subsolo, indistintamente, e 1/9 do terreno que 
mede 7,60m de frente e fundos, por 30,30m de ambos os lados, confrontando à 
direita com o nº 263, à esquerda com o nº 267, e nos fundos com o corredor da vila 
358 da rua Maria Amália. MÉTODO: É UTILIZADO O SEGUINTE MÉTODO: MCDDM 
– MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DO MERCADO. DESCRIÇÃO DO 
IMÓVEL IDADE: 1990. ÁREA EDIFICADA: 121 m2. TIPOLOGIA: APARTAMENTO 
UTILIZAÇÃO: RESIDENCIAL. POSIÇÃO: FRENTE. TRATA-SE DO APARTAMENTO 
nº 201 DO EDIFÍCIO SITUADO NA RUA URUGUAI NÚMERO 265, SITUADO NO 
BAIRRO TIJUCA, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. CARACTERÍSTICAS: PRÉDIO: Condomínio denominado Solar da Tijuca, 
com nove pavimentos, sendo um apartamento por andar; construção em concreto e 
alvenaria; fachada em granito e lajotas; com 2 elevadores da marca Otis. O prédio 
tem porteiro de segunda a sábado de 9h às 19h, nos demais períodos somente 
porteiro eletrônico. A portaria é mobiliada, tem piso frio, porta de blindex. O prédio é 
protegido por grades. Possui câmera de vigilância no play, nos elevadores, nas 
garagens e na portaria. Tem playground, em que a pintura precisa refazer, o piso é de 
granito, há buracos no teto; o play conta com uma cozinha e um banheiro e também 
com uma churrasqueira, que fica em área não coberta. Possui um salão de festas 
coberto, com vários buracos no teto, pastilhas manchadas a parede. A garagem do 
prédio é coberta, ocupando térreo e subsolo. APARTAMENTO Nº 201: Em 22/01/18 
às 12h35min e o morador franqueou livre acesso ao imóvel. O apartamento é 
composto por um salão com piso em tábua corrida e uma parede toda de espelho, 
precisando pintura, vista livre. Varanda com piso frio, cercada com blindex, mas com 
um pedaço do teto quebrado. Janelas com esquadrias de alumínio. O hall social tem 
piso de tábua corrida e o de serviço tem piso frio. Corredor com piso em tábua 
corrida. Tem um lavabo social. Cozinha com piso frio, pia com bancada em granito. 
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Possui área de serviço e dependências completas de empregada. São duas suítes, a 
primeira com vista livre, piso branco, papel de parede, o banheiro desta suíte tem piso 
frio, pia com bancada em mármore e armário, box com porta de vidro, aquecedor 
dentro do banheiro. A segunda suíte com pintura em bom estado, piso frio, vista livre; 
banheiro desta suíte tem piso frio, pia com bancada e armário, box com porta de vidro 
quebrada, aquecedor dentro do banheiro. REGIÃO: Encontra-se servida de 
distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, asfalto, 
calçamento, rede de água e esgotos, transporte público próximo (tráfego de ônibus 
comum e saída do metrô Uruguai), comércio em geral nas proximidades. 
CONCLUSÃO: ASSIM, LEVANDO-SE EM CONTA A SUA LOCALIZAÇÃO, 
DIMENSÕES, ÁREA CONSTRUÍDA, CARACTERÍSTICAS, IDADE, CONFORME 
DESCRIÇÃO ACIMA, ATRIBUO AO BEM ACIMA DESCRITO O VALOR DE R$ 
850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), EQUIVALENTE A 239.099,86 UFIR’S; 
ATUALIZADO EM R$ 885.936,70 (oitocentos e oitenta e cinco mil novecentos e 
trinta e seis reais e setenta centavos). De acordo com o 10º Ofício do RI, o ref. 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 42.054 e registrado em nome de Luiz Miguel 
Rodrigues Pereira, constando os seguintes gravames: 1) R-6: Penhora determinada 
pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, decidida nos autos da ação 
movida pelo Município do Rio de Janeiro (processo nº 2003.120.050483-0); 2) R-7: 
Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, decidida 
nos autos da ação movida pelo Município do Rio de Janeiro (processo nº 
2005.120.048497-4). De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de 
IPTU nos exercícios de 1999 a 2003, 2005 a 2008, 2018, 2020 e 2021 no valor de R$ 
84.317,82, mais acréscimos legais (FRE 1863698-5). 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$ 619,50, 
referentes aos exercícios de 2016, 2017, 2019 e 2020 (Nº CBMERJ: 800655-3). De 
acordo com planilha às fls. 599, os débitos condominiais pendentes sobre a referida 
unidade correspondem ao valor de R$ 66.444,52. 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 preceituam o § 1º, do 
artigo 908, do Código de Processo Civil e o artigo 130 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. 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 em até 72 horas de antecedência do 
presente leilão. Caso o licitante vencedor não honre com o pagamento, será 
apresentado o lance imediatamente anterior e assim sucessivamente. 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 nove dias do mês de agosto de 
dois mil e vinte e um. – Eu, Magali Nogueira dos Santos Araujo, Mat. 01-27894 - 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Debora Maria Barbosa 
Sarmento - Juíza de Direito. 
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