
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

JUÍZO DE DIREITO DA 23ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL  

 

 

EDITAL de 1º, 2º LEILÃO e INTIMAÇÃO, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído da Ação de 

Despesas Condominiais em fase de Execução, requerida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 

PROFESSOR HEITOR BUSTAMANTE em face de JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVEIRA LOBATO 

CPF nº 000.465.906-68 E INAH DE CASTRO LOBATO - CPF nº 934.617.396-34, processo nº 

0101226-41.2003.8.19.0001 (2003.001.102.900-0), na forma abaixo:  

O(A) Doutor(a) Juiz(a) de Direito da Vara Cível acima, FAZ SABER aos que o presente Edital 

virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, especialmente à JOSÉ 

SEBASTIÃO DA SILVEIRA LOBATO E INAH DE CASTRO LOBATO, que tiveram suas 

REVELIAS DECRETADAS às fls. 205/209 (index 271/275), seus representantes legais, seus 

herdeiros, sucessores, aos eventuais ocupantes, possuidores ou credores do imóvel cumprindo a 

exigência contida no Art. 889 e seus incisos do Código de Processo Civil, de que nos dias 

22/08/2019 e 29/08/2019 sempre às 12:15 horas, no Átrio do Fórum da Capital, sito à Avenida 

Erasmo Braga, 115 - Hall dos elevadores – Centro/RJ, pela Leiloeira Pública Oficial JULIANA 

VETTORAZZO, Tels.: (21) 2548-5850 // 2547-4573 e concomitantemente pelo site na rede 

mundial de computadores: www.jvleiloes.lel.br, será realizado o 1º Leilão por valor igual ou 

superior à avaliação e o 2º Leilão pela melhor oferta conforme prevê o CPC, do bem constante do 

Laudo de Avaliação de fls. 543/544 a seguir: CESSÃO DO DIREITO E AÇÃO do apartamento 

302 situado na Rua Djalma Ulrich, nº 207 - Copacabana/RJ, devidamente dimensionado e 

caracterizado no 5º Ofício de Registro de Imóveis, na matrícula nº 102243 e na inscrição 

municipal nº 1.122.324-5 (IPTU). O imóvel encontra-se ocupado pela Sra. Cinthia Lobato, filha 

dos réus, que acompanhou a vistoria, tendo esta franqueado a entrada no imóvel. PRÉDIO: 

Edifício unicamente residencial familiar, construído em concreto armado e alvenaria de tijolos. 

Com dez andares com dois apartamentos por andar. Possui dois elevadores, sendo um social e 

outro serviço. O Condomínio oferece porteiros trabalhando 24 horas por dia, possuindo espaço 

para guarda de automóveis, entretanto o apartamento ora avaliado não possui direito a vaga. A 

entrada social é modesta constando de um corredor que conduz aos elevadores. Apresenta mesa 

de porteiro no hall externo que é cercado por grades. O APARTAMENTO 302: Unidade 

residencial de 94m² com 47 anos, composta por uma sala com piso de tacos e paredes pintadas, 

cozinha com chão de mármore e paredes ladrilhadas, área de serviço com dependências de 

empregada completas, banheiro social com piso de cerâmica e paredes com pintura e ladrilhos. 

Possui 3 (três) quartos com pisos de tacos e paredes com pintura plástica, sendo um dos quartos 



(suíte). O imóvel apresenta-se em bom estado de conservação, não aparentando danos 

estruturais aparentes tais como, rachaduras, infiltrações e afins. DA REGIÃO: Zona sul da cidade, 

servida por todos os melhoramentos públicos do município como distribuição de energia elétrica, 

rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, com acesso a 

transporte públicos diversos, ônibus para praticamente todas as regiões da cidade, metrô 

próximo, conta com farto comércio em geral e rede bancária próximos. DA METODOLOGIA: 

Após a vistoria do imóvel e a pesquisa de valores em 3 diferentes sites eletrônicos de compra e 

venda de imóveis e também em classificados de jornais de grande circulação, obtendo-se 

amostras de imóveis semelhantes no mesmo logradouro, utilizando o método comparativo direto 

com homogeneização das amostras. FOI ATRIBUÍDO AO IMÓVEL acima descrito e a 

correspondente fração ideal de 15990/21000 do terreno o valor de R$ 930.000,00 (novecentos e 

trinta mil reais). OBS.: CONSTA NA CERTIDÃO DE ÔNUS REAIS: (Av-1) – PROMESSA DE 

VENDA da fração de terreno do imóvel em favor da CONSTRUTORA CASTILHO LTDA, nos 

termos da escritura de 08/11/66 do 7º Ofício, Lº 1636, fls. 93vº, registrada em 06/01/67 no livro 

4BJ-35212-218; (AV-2) – PROMESSA DE CESSÃO E PROMESSA DE VENDA: A promitente 

compradora cedeu seus direitos a compra da fração do terreno e prometeu vender as benfeitorias 

existentes aos EXECUTADOS, conforme escritura de 04/09/69 do 7º Ofício, Lº 1820, fls 73vº, 

averbado em 29/07/70; (R.3, R.4 e R.5) - PENHORAS da 12ª Vara de Fazenda Pública processos 

nºs: 0245412-02.1999.8.19.0001, 0135727-36.1994.8.19.0001 e 0197308-03.2004.8.19.0001; 

(R.6) PENHORA desta Ação. ÔNUS DO IMÓVÉL: Débitos CONDOMINIAIS atualizado até 

07/2019, importa em R$ 350.285,05 (trezentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e 

cinco centavo); Débitos de (IPTU): exercícios de 1985 a 2019 que importam aproximadamente em 

R$ 106.807,75 (cento e seis mil, oitocentos e sete reais e setenta e cinco centavos), sem juros, 

multas, custas e honorários da PGM; NÃO HÁ DÉBITOS de Taxa de Incêndio (FUNESBOM). 

Para o conhecimento de todos, o imóvel será alienado livre de todos os ônus. Os créditos que 

recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo 

preço, observada a ordem de preferência, conforme prevê o Art. 908 do CPC. As certidões 

referentes ao Art. 267, inciso XXIII da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, 

serão lidas pela Sra. Leiloeira no ato do pregão, bem como todos os gravames e débitos que 

recaiam sobre o imóvel. Ficando as partes acima mencionadas e possíveis interessados direta ou 

indiretamente intimados e cientificados dos Leilões por meio deste edital em conformidade com a 

lei. Correrão por conta do arrematante todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em 

seu favor. A partir da data da arrematação todas as despesas (tributos, cotas condominiais, taxas 

e outros) passarão a ser de inteira responsabilidade do comprador. E para que chegue ao 

conhecimento dos interessados foi expedido o presente, que será publicado através do site de 



leilões online da Leiloeira: www.jvleiloes.lel.br, de acordo com o Art. 887 § 2º do CPC e afixado no 

local de costume. Pagamento: Preço à vista, acrescido de 5% de comissão da Leiloeira na 

arrematação e nos casos de adjudicação, remição, acordo, pagamento espontâneo ou 

parcelamento, após o início dos procedimentos e antes das datas designadas serão 

reembolsadas as despesas obrigatórias, assim entendidas aquelas correspondentes aos incisos 

do artigo 884 do Código de Processo Civil, conforme decisão deste Juízo de fls. 556/557, além 

das custas de cartório de 1% até o limite máximo permitido por lei. Demais informações serão 

prestadas pela Leiloeira no ato do Leilão, suprindo qualquer omissão porventura existente no 

presente Edital. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos cinco dias do mês de agosto 

do ano de dois mil e dezenove. Eu, responsável pelo cartório, o fiz digitar e subscrevo. (ass)  

Juiz(a) de Direito 

 

 
  
 
 


