
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
5ª VARA CÍVEL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – COMARCA REGIONAL DO MADUREIRA 
AV. ERNANI CARDOSO, 152, 2º ANDAR, CASCADURA, RIO DE JANEIRO – RJ 
C.E.P.: 21310-310 - Tel.: (21) 2583-3541 - E-mail: mad05vciv@tjrj.jus.br    
 
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA PRESENCIAL, COM PRAZO DE 05 DIAS 
PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS 
DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA 
NELSON MANDELA inscrito no CNPJ sob o nº 04.694.015/0001-58 em face de LUCINEA 
NAZARÉ LIMA DA SILVA inscrita no CPF nº 044.601.787-61, nos autos do PROCESSO Nº 
0032115-31.2012.8.19.0202, NA FORMA ABAIXO: 
 

O(A) Doutor(a) CARLOS EDUARDO LUCAS DE MAGALHAES COSTA  – Juiz(a) de Direito da Vara 
acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na forma Presencial, com 
prazo de 05 (cinco) dias, a todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s) e 
Coproprietário, que será realizado o público leilão presencial, pelo Leiloeiro Público SÉRGIO 
LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Avenida Erasmo Braga, nº 255, Grupo 202 – 
Centro, Rio de Janeiro, RJ – Site: sergiorepresasleiloes.com.br, Telefone: (21) 2151-3050, E-mail: 
sergiorepresas@gmail.com, onde: O Primeiro Leilão será no dia 19/06/2019 às 14:30h, para 
venda por valor superior ao da avaliação, e o Segundo Leilão no dia 26/06/2019 às 14:30h, pela 
melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor superior a 60% da avaliação, sendo realizado 
no Átrio do Fórum da Comarca Regional de Madureira, situado na Avenida Ernani Cardoso, 152, 
Cascadura, Rio de Janeiro, RJ. 
 

DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 144/145: 
APARTAMENTO Nº 202, BLOCO 02, SITUADO NA AVENIDA DOS ITALIANOS Nº 936, ROCHA 
MIRANDA, RIO DE JANEIRO, RJ E SUA CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DE 0,00504174 DO 
RESPECTIVO TERRENO. MATRICULADO NO 8º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS SOB O Nº 
114.525 E NA PREFEITURA SOB O Nº 1915507-6 E CL.: 01210-4. O EDIFÍCIO: Construção 
moderna, datada de 1992, de ocupação residencial, erguida em estrutura de concreto armado 
e alvenaria de tijolos, com 12 pavimentos, contendo 08 unidades por andar. Revestido 
externamente na sua fachada em pastilhas e janelas de alumínio; hall social com piso em 
mármore, porta de vidro tipo blindex e portão de ferro. É servido por interfone, câmeras de 
segurança, playground, 02 elevadores e garagem. O APARTAMENTO: Localizado no segundo 
pavimento, de frente, e com área edificada de 49m², divide-se em:  sala, 02 quartos, cozinha, 
banheiro e área de serviço. O imóvel encontra-se em regular estado de conservação. DA 
REGIÃO: Bairro Rocha Miranda encontra-se aquecido no mercado, servido de todos os 
melhoramentos públicos presentes na cidade, tais como: redes e água e esgoto, distribuição de 
energia elétrica, telefone, internet, iluminação pública, Rua asfaltada, supermercado, bancos e 
transporte público. DA AVALIAÇÃO: Assim, considerando-se a sua localização, dimensões, área 
construída e características, padrão de logradouro, idade, qualidade do material empregado em 
seu acabamento e estado geral de conservação, foi atribuído ao imóvel objeto de leilão, com 
direito as partes comuns do edifício, e sua correspondente fração ideal de 0,00504174 do 
respectivo terreno, em 26/10/2015 o valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil 
reais), referente a 53.468,048 UFIR, que atualizadas nesta data, perfaz o valor de R$ 182.919,53 
(cento e oitenta e dois mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos). 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o Réu foi 
citado da ação às fls. 93; Que a Sentença ocorreu as fls. 95/96, onde foi decretada a REVELIA 
dos Réus; Que foi juntada a certidão de óbito do Réu Ronaldo às fls. 104; Que às fls. 129 foi 
determinada a exclusão do finado Ronaldo do polo passivo; Que foi deferida a penhora do 
imóvel às fls. 129; Que o termo de Penhora foi lavrado às fls. 141; Que às fls. 169 foi 
homologado o Laudo de Avaliação. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados 
que conforme levantamento de débitos realizado constam os seguintes débitos: 1) Débitos de 
FUNESBOM no valor de R$ 144,33 (Cento e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos); 2) 
Débitos de condomínio, cujo valor atualizado até 30/08/2018 perfaz a quantia de R$ 
110.066,65 (cento e dez mil sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). DAS ANOTAÇÕES 
NA MATRÍCULA DO RGI: Conforme certidão de ônus referente ao imóvel objeto de leilão, de 
matrícula 23.310 do Oitavo Serviço Registral de Imóveis, consta Hipoteca em favor da Caixa 
Econômica Federal. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, 
caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 - O credor pignoratício, 
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes 
vendedores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, que não foram intimados 
pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 
3 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos 
Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis 
serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento de suas condições, características, compartimentos internos, estado de 
conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado 
de conservação dos bens, bem como, em se tratando de bens imóveis de eventuais restrições 
para construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 5 - Assinado o 
auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á 
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do 
executado. (art. 903 do CPC). 6 – Em relação à preferência na arrematação, observar-se-á o 
artigo 892, §§ 2º e 3º, do CPC. 7 – Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no 
prazo mencionado neste edital, configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando impedido 
de participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se 
reverterá em favor do credor, e responder pelas despesas processuais respectivas, bem como 
pela comissão do leiloeiro. 8 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código 
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem: Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente 
à violência. 9 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC, tratando-se de bem indivisível, é 
reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do 
bem em igualdade de condições. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A 
arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, por meio de 
guia judicial (art. 892 do CPC); 2. Parcelado: Ao optar pelo pagamento parcelado, o 
arrematante, poderá apresentar ao Leiloeiro proposta de aquisição do bem, por escrito nos 
termos e condições do Art. 895 do NCPC e seguintes, sempre antes do início de cada leilão, e 
sendo aceita a proposta pelo Juízo, deverá efetuar o pagamento mediante guia judicial, e o 
valor das parcelas deverão ser atualizados, mensalmente, desde a data da arrematação, 
devendo o montante ser quitado mediante guia de depósito judicial vinculada aos autos. 3. A 
proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento 
parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 4. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título 
de comissão, o valor correspondente a 5% de comissão, que será devido nos casos de 
arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso no montante do lance. 4.1. Outrossim, na 
hipótese de sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será 
devida a comissão ao Leiloeiro de 2,5% sobre o valor da avaliação, conforme decisão de fls. 



109/110 e na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com 
reembolso integral das despesas adiantadas para sua realização. 5. Cientes os interessados que 
o imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos, na forma do Art. 130, § Único, do CTN 
c/c §1º do art. 908 do NCPC. 6. Condições Gerais da Alienação: Ficam sob encargo dos 
respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; 
A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas 
condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de 
inteira responsabilidade do respectivo arrematante. 7. Não havendo expediente forense na 
data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 
local. 
 

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para 
cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública, se não for(em) 
encontrado(s) por intermédio deste Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se 
encontra disponibilizado e publicado na rede mundial de computadores (site do Leiloeiro: 
www.sergiorepresasleiloes.com). Rio de Janeiro, 03 de junho de 2019. Eu 
_________________________ T.J.J. datilografei e Eu _________________________ , titular 
subscrevo. (ass) CARLOS EDUARDO LUCAS DE MAGALHAES COSTA  – Juiz(a) de Direito.  
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