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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 233/235/237 - C – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2339 / 3133-2385 
E-mail: cap15vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à PAULO FERNANDO BAPTISTA, com o prazo de 
05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0129797-85.2004.8.19.0001) proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS DA VILA contra PAULO FERNANDO BAPTISTA, na forma abaixo: 
 
   A DRA. MARIANNA MAZZA VACCARI MANFRENATTI BRAGA, Juíza de Direito da Décima Quinta Vara 
Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente à PAULO FERNANDO BAPTISTA, que no dia 18.04.2018, às 15:00 
horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115 - térreo (hall dos elevadores) - Castelo/RJ., pelo 
Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, com sítio na rede de computadores 
www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 
25.04.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta 
por cento) da avaliação, conforme despacho de fls. 234, o “Direito e Ação” ao imóvel penhorado conforme 
termo de penhora às fls. 223 - tendo sido o executado intimado da penhora conforme fls. 224vº - descrito e 
avaliado às fls. 230/231 (em 14/04/2015).- AVALIAÇÃO INDIRETA: O IMÓVEL: O Apartamento de número 
903, situado à Avenida Engenheiro Otacílio Negrão de Lima, nº 182, no bairro de Vila Isabel – Rio de Janeiro / 
RJ., e sua correspondente fração ideal de 0,03360 avos do respectivo terreno. O EDIFÍCIO: Construção em 
padrão moderno, sob pilotis, no recuo da via pública, de ocupação exclusivamente residencial, erguida em 
estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos, constituída de um bloco, com nove pavimentos e quatro 
unidades por andar e quatro coberturas. Revestido externamente na sua fachada em textura, possui: varanda 
e janelas em esquadrias de alumínio; hall social decorado e mobiliado e antecedida por grades e um portão de 
ferro; recepção com serviço de portaria 24 horas; interfone. Escadas de acesso e corredores de circulação em 
concreto com revestimento das paredes com pintura em PVA, escadas em cimento. É servido por dois 
elevadores, com capacidade para sete passageiros cada e garagem em dois níveis. O APARTAMENTO: 
Posicionado de frente, está localizado no nono pavimento, com uma área edificada de 117m2 (cento e 
dezessete metros quadrados). O TERRENO: Onde se encontra edificado o imóvel, está descrito, 
caracterizado e confrontado, como consta nas cópias xerox anexadas no referido mandado (Certidão do 10º 
RGI – matrícula nº 41.018 e Guia de IPTU – inscrição nº 1.827.765-7). CONCLUSÃO: Assim, considerando-se 
a sua localização, área construída e idade, ATRIBUO, de forma indireta, ao bem acima descrito, com direito às 
partes comuns do edifício e sua correspondente fração ideal de 0,03360 avos do respectivo terreno, com 
direito a três vagas de garagem o valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), sendo atualizado 
na data de expedição do presente edital para R$ 1.032.418,23 (hum milhão, trinta e dois mil, quatrocentos e 
dezoito reais e vinte e três centavos).- Conforme Certidão do 10º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 41.018, em nome de Pronil Construtora Ltda.; constando ainda da 
referida matrícula: (R-1) – Promessa de Venda: a proprietária prometeu vender o imóvel a Paulo Fernando 
Baptista, solteiro, conforme escritura de 30.11.88 do 14º Of. Lº 3678 fls. 57; (Av-2) – Bloqueio: Nos termos do 
aviso nº 083/91 de 01.11.91 da Corregedoria da Justiça, de acordo com decisão Judicial, proferida em ação 
cautelar movida pelo INSS da 20ª Vara Federal, pela Juíza Dra. Tanyra Vargas de Almeida Magalhães, foi 
ordenado o bloqueio de todos os bens adquiridos por Paulo Fernando Baptista; (Av-3) Sequestro: Nos termos 
do aviso nº 013/93 de 01.02.93 da Corregedoria de Justiça foi decretado o sequestro deste imóvel; (Av-4) – 
Retificação da Av-3: Fica retificada a Av-3 para constar que nos termos do referido aviso nº 013/93 de 
01.02.93, foi efetivada no Protocolo 1-J às fls. 145vº sob o nº 145908, a prenotação do sequestro prévio deste 
imóvel; (Av-5) – Acautelamento: De acordo com o Aviso nº 013/94 de 07.02.94 da Corregedoria Geral da 
Justiça, o imóvel objeto da presente foi acautelado em virtude de ser objeto de hipoteca legal nº 03/93, da 
Ação Penal nº 04/91; (Av-6) Sequestro: Nos termos do mandado do Tribunal de Justiça, Órgão Especial de 
23.04.97, assinado pelo Desembargador Paulo Gomes da Silva Filho, ficam sequestrados os direitos 
aquisitivos decorrentes do R-1, sobre o imóvel objeto desta matrícula, não podendo registrar qualquer 
transação sobre o dito imóvel em que Paulo Fernando Baptista, solteiro, figure como alienante ou cedente a 
qualquer título (Processo nº 03/93 – Hipoteca Legal), a requerimento do Ministério Público; (Av-7) – 
Indisponibilidade: Nos termos do Ofício nº 318/97-Cart/19VF de 7.5.97 da 19ª Vara Federal assinado pelo Juiz 
Federal Dr. Guilherme Couto de Castro, ficam indisponíveis os bens de Paulo Fernando Baptista, solteiro, 
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promitente comprador no R-1, servindo também de título o Aviso nº 019/97 da Corregedoria; (R-9) – Penhora: 
12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº I-000008577/1999, movida pelo Município do Rio de 
Janeiro; (R-10) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2002.120.027541-2, movida 
pelo Município do Rio de Janeiro contra Pronil Construtora Ltda.; (R-12) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda 
Pública – Execução Fiscal nº 2005.120.058394-0, movida pelo Município do Rio de Janeiro contra Pronil 
Construtora Ltda.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 80.702,31 (oitenta mil, setecentos e dois reais e trinta e um 
centavos), referente aos exercícios de 1998 e 2001 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 525,84 (quinhentos e vinte e 
cinco reais e oitenta e quatro centavos), referente aos exercícios de 2012 a 2016.- OBS.: 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 NCPC.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIV 
da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão.- 
Ficam os executados intimados dos Leilões por intermédio deste edital, na pessoa de seus advogados 
constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, Parágrafo Único, e seus incisos do NCPC.- 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.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi 
expedido o presente, que será publicado através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, de 
acordo com o Art. 887 § 2º do NCPC, cientes que a arrematação far-se-á à vista ou a prazo de até quinze dias 
mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 
1% até o limite máximo permitido, e, que o não pagamento do preço no prazo acima estabelecido, o Juiz 
impor-lhe-á em favor do exequente a perda da caução, voltando o(s) bem(s) a novo Leilão, não sendo 
admitido participar o arrematante remisso.- Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão 
suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital.- Dado e passado nesta cidade do Rio de 
Janeiro, aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Tarcisio de Albuquerque 
Rocha, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Marianna Mazza Vaccari Manfrenatti Braga - Juíza 
de Direito. 


