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COMARCA DA CAPITAL - RJ. 

JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA 
Avenida Erasmo Braga nº 115, Salas 405 e 407, Lamina I, 4º Andar, Centro/RJ. 

Telefone: 3133-2098, E-mail: cap07vfaz@tjrj.jus.br 
 

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO ELETRÔNICO e INTIMAÇÃO a NELTON TAVARES 
GUIMARÃES FILHO (CPF nº 506.482.097-68), s/m KÁTIA CARDOSO FURTADO 
GUIMARÃES (CPF nº 629.839.117-72), Sr. ALEXANDRE ALMEIDA DA COSTA 
(CPF nº 977.310.487-72) e s/m JUSSARA CABRAL DA COSTA, com o prazo de 
05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Ordinária proposta pelo ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO em face de NELTON TAVARES GUIMARÃES FILHO - 
Processo nº 0089988-40.1994.8.19.0001 (1994.001.095512-6), passado na forma 
abaixo: 
 
O DR. EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Juiz de Direito da Sétima Vara da 
Fazenda Pública da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente o réu 
NELTON TAVARES GUIMARÃES FILHO (CPF nº 506.482.097-68), s/m KÁTIA 
CARDOSO FURTADO GUIMARÃES (CPF nº 629.839.117-72), Sr. ALEXANDRE 
ALMEIDA DA COSTA (CPF nº 977.310.487-72) e s/m JUSSARA CABRAL DA 
COSTA, que no dia 22/11/2021, às 14:00 horas, através do site de leilões: 
www.machadoleiloes.com.br, pela Leiloeira Pública NORMA MARIA MACHADO, 
devidamente credenciada no TJRJ, nos termos do art. 879, inciso II e art. 882 do 
CPC/2015 e da Resolução nº 236/2016 do CNJ, será apregoado e vendido por 
meio do leilão eletrônico, a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 
01/12/2021, no mesmo horário e site acima mencionado, pela melhor oferta, não 
sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme 
prevê o Art. 891, § único do CPC, o imóvel penhorado index 394 (antiga fls. 388), 
descrito e avaliado no index 461/462 - LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: 
IMÓVEL – Apartamento 503 do bloco 5 da Rua Frei Luiz Alevato, 539, Taquara, 
Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, com fração ideal de 0,00333334 do lote 13 do 
PA 29.683, Inscrição FRE 1.575.755-2, CL. 14445, devidamente registrado, 
dimensionado e caracterizado no 9º Ofício do RGI sob o nº 100.268. Prédio: O 
bem avaliado encontra-se em um dos sete blocos de apartamentos que fazem 
parte do Condomínio Cândido Mariano Rondon, Taquara, Jacarepaguá, 
construído em concreto armado e alvenaria, com cinco pavimentos e oito 
unidades habitacionais por pavimento com duas entradas distintas, sem 
elevadores. O condomínio possui portaria 24 horas e dispõe de parqueamento 
para veículos, quadra de esportes e pequena cantina. O referido condomínio 
apresenta regular estado de conservação e limpeza. Avaliação: R$ 160.186,09 
(cento e sessenta mil, cento e oitenta e seis reais e nove centavos), homologado 
na r. Decisão no index 483. Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de 
Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 100.268: (R-11) 
em nome de ALEXANDRE ALMEIDA DA COSTA (CPF nº 977.310.487-72) e s/m 
JUSSARA CABRAL DA COSTA. Diante r. Decisão no index 340/341 (antigas fls. 
302 e 302vo.), a compra e venda registrada em R-11 na matrícula do imóvel, 
configurou fraude à execução e ineficaz perante o exequente, razão que foi 
deferido o arresto do bem; (R-12) ARRESTO – por determinação do Juízo da 7ª 
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Vara de Fazenda Pública, objeto da presente Ação; (R-13) PENHORA - por 
determinação do Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública, fica registrado a penhora 
em 1º Grau do imóvel, objeto da presente Ação; (R-14) PENHORA – por 
determinação do Juízo da 1ª Vara Cível de Jacarepaguá / RJ, penhora em 2º 
Grau do imóvel, decidida nos autos da Ação movida por CONDOMÍNIO 
CANDIDO MARIANO RONDON em face de ALEXANDRE ALMEIDA DA COSTA, 
processo nº 0027441-12.2009.8.19.0203. Cumpre informar da existência de 
débitos do Imóvel: IPTU (inscrição nº 1575755-2): R$ 928,13, referente aos 
exercícios de 2010, 2011 e 2019; Taxa de Incêndio (inscrição nº 2352113-1) = R$ 
120,07, referente aos exercícios de 2018 a 2020; e de Condomínio: R$ 33.135,95, 
não incluso multas e juros, conforme planilhas datadas de 23/09/2021 do 
Condomínio Cândido Mariano Rondon. 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 preceitua o § 1º, 
do artigo 908, do Código de Processo Civil c/c artigo 130, § único, do CTN. As 
certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça, bem como o presente edital, serão lidas pela Sra. Leiloeira no ato do 
pregão. Condições Gerais da Alienação: Os horários considerados neste edital 
são sempre os horários de Brasília/DF; Para participar do leilão oferecendo lanços 
pela internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do início do 
pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site da Leiloeira 
(www.machadoleiloes.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar 
do Leilão na modalidade eletrônica, sujeito à aprovação após comprovação dos 
dados cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e no prazo 
previsto no Contrato de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site do 
Leiloeiro); Todos os lances efetuados por usuário certificado não são passíveis de 
arrependimento; Na forma do artigo 892, caput do CPC, a arrematação ou 
adjudicação, far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo 
arrematante, através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida 
através do site www.tjrj.jus.br), a qual deverá comprovar o pagamento no prazo 
de 24 horas, ou no prazo de 15 (quinze) dias, mediante caução de 30% (trinta por 
cento) da arrematação, bem como deverá ser depositada na conta corrente da 
Sra. Leiloeira a comissão do Leilão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação, à vista, no prazo de 24 horas do término do Leilão, através de 
depósito bancário, DOC ou TED. A conta corrente da Sra. Leiloeira será 
informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. Ainda será devido 
o pagamento de custas de cartório de 1% até o máximo permitido em lei. Admitir-
se-á a proposta de aquisição em prestações, desde que seja oferecido o 
pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o 
restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea; 
Decorridos os prazos sem que o(s) arrematante(s) tenha(m) realizado o(s) 
depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a 
aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução, voltando 
o(s) bem(ns) a novo Leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso. 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente 
Edital, que será publicado no sítio eletrônico da leiloeira pública: 
www.machadoleiloes.com.br, na forma do artigo 887, § 2º do CPC e afixado no 
local de costume, ficando o executado, seu cônjuge e compradores do imóvel 
também pelo mesmo intimados da hasta pública, suprida desta forma a exigência 
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contida no art. 889, incisos I, II, VI e Parágrafo Único do CPC. Dado e passado 
nesta cidade do Rio de Janeiro, ao primeiro dia do mês de outubro de 2021. Eu, 
Adriana de Lima Machado, Mat. 01-30078, Chefe da Serventia, o fiz digitar e 
subscrevo. (as.) Dr. EDUARDO ANTONIO KLAUSNER - Juiz de Direito. 


