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COMARCA DA CAPITAL/RJ
JUÍZO DE DIREITO DO I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REGIONAL DA

BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL DE 1° e 2° LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, com prazo de 05
(cinco)  dias,  extraído  dos  autos  da  Ação  de  Indenização  n°  0001636-
63.2014.8.19.0209,  proposta  por  MARRIETE TERESA NARDI  ALEXANDRE
em face de EDSON MÁRCIO DA SILVA CÂNDIDO, na forma abaixo:

O EXMO. SR.  DR.  MARCELO ALMEIDA DE MORAES MARINHO, Juiz  de
Direito do I Juizado Especial Cível Regional da Barra da Tijuca – Cidade do Rio
de  Janeiro,  FAZ  SABER,  aos  que  o  presente  Edital  virem  ou  dele
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a  EDSON MÁRCIO
DA  SILVA  CÂNDIDO e  a  PAULA  AGOSTINHO  DE  MORAES,  que  no  dia
24/07/2019, às 13:00 horas, no átrio do Fórum, situado à Avenida Luiz Carlos
Prestes, s/n°, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, e simultaneamente através
do site de leilões on line:  www.fredericoleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público
FREDERICO ALBERT KRAUSEGG NEVES, telefones: (24) 2236-2409 - (21)
98168-2188,  e-mail:  contato@fredericoleiloes.com.br,  será  apregoado  e
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 31/07/2019 no mesmo
horário  e  local,  pela  melhor  oferta,  não  sendo  aceito  lance  inferior  a  50%
(cinqüenta por cento) da avaliação, conforme prevê o artigo 891, § único do
Código de Processo Civil, o imóvel penhorado, conforme Termo de Penhora às
fls.  266,  descrito  e  avaliado  às  fls.  441/442. LAUDO  DE  AVALIAÇÃO
INDIRETA: IMÓVEL: Prédio situado na Av. Nova York, nº 248, apartamento
104,  e  sua  correspondente  fração  ideal  do  terreno.  Dados  constantes  do
espelho  do IPTU anexo ao mandado:  Inscrição  Municipal:  3080428-0;  Área
Edificada:  90m²;  Idade:  2007.  DA  LOCALIZAÇÃO  DO  IMÓVEL  E
CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO: O imóvel encontra-se localizado no Bairro
de  Bonsucesso,  Município  do  Rio  de Janeiro,  em rua  que é  composta  por
casas residenciais e empresas, próximo ao centro comercial do referido bairro.
O logradouro encontra-se pavimentado, sendo provido dos serviços públicos
essenciais de energia elétrica, esgoto sanitário, água, telefonia e iluminação
pública.  A região é  dotada  de escolas,  comércio  e  transporte  público.  Não
estação de metrô. Há estações de trem e BRT no bairro. DO IMÓVEL: Não foi
possível  adentrar  no  imóvel,  em razão  de  o  morador  não  ter  autorizado  a
entrada.  DA    AVALIAÇÃO:   Assim,  considerando  a sua localização,  área do
terreno, idade, preço do metro quadrado e estado geral de conservação do
imóvel, avalio o bem acima descrito com sua correspondente fração ideal que
lhe  couber  o  terreno  em R$  350.000,00  (trezentos  e  cinquenta  mil  reais).
Conforme certidão do cartório do 6° Serviço Registral de Imóveis/RJ, o referido
imóvel,  encontra-se  matriculado  sob  o  n°  100.100,  registrado  em nome de
Edson Márcio da Silva Cândido e Paula Agostinho de Moraes, constando no R-
3 penhora oriunda da própria ação. De acordo com a certidão de Situação
Fiscal e Enfitêutica do Imóvel, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2012
e 2019 no valor de R$ 393,27 (trezentos e noventa e três reais e vinte e sete
centavos), mais acréscimos legais (inscrição n° 3080428-0). Conforme certidão
positiva  de  débitos  emitida  pelo  FUNESBOM,  o  imóvel  apresenta  débito
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relativos a Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios
no exercício 2016 no valor de R$ 112,57 (cento e doze reais e cinquenta e sete
centavos), mais acréscimos legais (CBMERJ Nº 3405396-7). 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 prevê o § 1° do artigo 908 do Código de Processo Civil. As certidões
exigidas pela Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça,
bem como o presente edital e os débitos atualizados, 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 artigo 889
do  CPC.  Condições  da  Alienação:  Os  interessados  em participar  do  leilão
oferecendo lances pela internet, terão igualdade de condições dos participantes
presentes, desde que, no prazo de 24 horas antes do início do pregão, efetuem
o cadastro pessoal no site do Leiloeiro:  www.fredericoleiloes.com.br, devendo
solicitar  sua  habilitação  para  participar  deste  Leilão  na  modalidade  online,
estando sujeito a aprovação após a análise da documentação exigida na forma
estabelecida  no  Regulamento  para  participação  em  Pregão  Eletrônico,
disponível no site do Leiloeiro. Os lances efetuados pelo usuário cadastrado,
não  serão  passíveis  de  arrependimento.  Caso  o  lanço  vencedor  seja  do
Arrematante que ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá ser pago
através de guia de depósito judicial emitida pelo Leiloeiro em favor do Juízo, no
prazo máximo de 24 horas após o término do leilão, bem como, deverá ser
depositado à vista na conta corrente do Leiloeiro, através de depósito bancário,
DOC ou TED, a comissão referente ao leilão. 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  artigo  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 site
de leilões on-line:  www.fredericoleiloes.com.br, de acordo com o art. 887, §2°
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 artigo 892 do CPC, acrescida de 5% de
comissão ao Leiloeiro e custas de cartório de 1% até o limite máximo permitido.
– Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do mês de
junho do ano de dois mil e dezenove. – Eu, Maurícia Modesta de Souza Alves,
Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Marcelo Almeida de Moraes
Marinho – Juiz de Direito.


