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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Coordenadoria do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

IPTU - 2021 Notificação de Lançamento

INSCRIÇÃO

1.669.468-9
NÚMERO DA GUIA: 00

Quadro 1 - CADASTRO DO IMÓVEL
CONTRIBUINTE

COOP HABIT BARAO DE MESQUITA

ENDEREÇO

RUA VIA LACTEA, 135 - BLC 1-APT 1203 - ANDARAI

CÓD. LOGRADOURO TRECHO CÓD. BAIRRO REGIÃO FISCAL POSIÇÃO IDADE TIPOLOGIA UTILIZAÇÃO

18329-3 001 037 C FUNDOS 1984 APARTAMENTO RESIDENCIAL

NOME DO DESTINATÁRIO

COOP HABIT BARAO DE MESQUITA 

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

RUA VIA LACTEA, 135 - BLC 1-APT 1203 - ANDARAI - 20540-365

Quadro 2 - DADOS DO LANÇAMENTO - 2021
DADOS TERRITORIAIS

ÁREA DO SITUAÇÃO FRAÇÃO TESTADA TESTADA VALOR POR FATOR FATOR FATOR FATOR
TERRENO (m²) IDEAL REAL FICTÍCIA METRO (R$) SITUAÇÃO RESTRIÇÃO LEGAL ACIDENTAÇÃO DRENAGEM

******** ************** ******* ******* ******* **************** ********* ********* ********* *********

Testada Fictícia x Valor por m x FATORES ( Situação x Restrição Legal x Acidentação x Drenagem ) = VALOR VENAL ( Territorial )

DADOS PREDIAIS
ÁREA CONSTRUÍDA (m²) VALOR POR m² (R$) FRAÇÃO FISCAL FATOR IDADE FATOR POSIÇÃO FATOR TIPOLOGIA

69 1.885,71 1,0000000 0,64 0,90 1,00

Área x Valor por m² x Fração Fiscal x FATORES ( Idade x Posição x Tipologia ) = VALOR VENAL ( Predial )

CÁLCULOS E COBRANÇA
VALOR VENAL (R$) ALÍQUOTA IPTU CALCULADO (R$) DESCONTO (R$) IPTU A PAGAR (R$) TCL A PAGAR (R$) TOTAL DO EXERCÍCIO (R$)

74.946,00 0,0100 749,00 449,00 300,00 389,00 689,00

Valor Venal x Alíquota = IPTU CALCULADO   ==>   IPTU calculado - Desconto = IPTU A PAGAR   ==>   IPTU a pagar + TCL a pagar = TOTAL DO EXERCÍCIO

Quadro 3 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 ATE 04/12/2020 CONSTAVAM DEBITOS INSCRITOS EM
 DIVIDA ATIVA RELATIVO(S) AO(S) EXERCICIO(S):
 2004; 2007; 2008; 2009; 2010 E OUTROS.

Quadro 4 - CANAIS DE ATENDIMENTO DO IPTU
Serviços on-line do IPTU, como emissão de 2ª via, certidão de situação fiscal, consulta a pagamentos, Dívida Ativa e AGENDAMENTO de serviços do IPTU.

Acesse: http://carioca.rio.
Verifique no link acima se há atendimento presencial nos postos do IPTU, pois este pode estar suspenso devido à COVID-19

Postos de atendimento presencial do IPTU ( Atendimento somente com AGENDAMENTO! ) 
Rio Sul Shopping: Rua Lauro Müller, 116 - Estacionamento G4 - Setor Amarelo - Botafogo ( SAC - 1 )

Norte Shopping: Av. Dom Helder Câmara, 5.474 - Loja 3.021 - Cobertura - Vida Center - Cachambi ( SAC - 2 )
Barra Shopping: Av. das Américas, 4.666 - 3º Piso - Sala 326A - Centro Médico - Barra da Tijuca ( SAC - 3 )

Center Shopping: Av. Geremário Dantas, 404 - Lojas 501 e 502 - Piso G2 - Jacarepaguá ( SAC - 4 )
West Shopping: Estrada do Mendanha, 555 - Loja 282 - Campo Grande ( SAC - 5 )

Sede da Prefeitura: Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Anexo - Térreo - Cidade Nova

Quadro 5 - ORIENTAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
1 - Em caso de impugnação de lançamento ou de revisão de elementos cadastrais, para garantir que o desdobramento da cobrança impugnada seja
realizado antes do vencimento da cota única, o processo deverá ser protocolado até 29/01/2021, com toda a documentação necessária à sua análise.
2 - Caso entenda que o valor venal estimado pela Prefeitura para o IPTU esteja acima do real valor de mercado do imóvel ou que exista outra causa
para discordar do lançamento do IPTU ou da TCL, deverá ser apresentada impugnação até 12/03/2021, em qualquer dos Postos de Atendimento do
IPTU, de acordo com o Decreto nº 14.602/1996.
3 - Acesse o Portal Carioca Digital, http://carioca.rio, para consultar as informações completas e pormenorizadas do valor da arrecadação do IPTU por
bairro, as variáveis envolvidas e a fórmula de cálculo utilizada para se obter o valor do IPTU, bem como os requisitos e provas necessários para abertura
de procedimento de revisão, reclamação, contestação ou impugnação.
4 - As siglas PT, IDAD, FTID e FTTP, que podem aparecer no campo de informações complementares da Notificação, significam, respectivamente:
parte, idade, fator idade e fator tipologia.
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Continua na página 02



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Coordenadoria do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

IPTU - 2021 Notificação de Lançamento

INSCRIÇÃO

1.669.468-9
NÚMERO DA GUIA: 00

Quadro 6 - ORIENTAÇÕES SOBRE PAGAMENTO
As cotas terão vencimento variável, de acordo com o mês. Para efeitos de quitação, pagamentos em dias não úteis serão apropriados no dia útil
seguinte, sujeitos aos acréscimos moratórios, se for o caso. O dia 31/12/2021 não será considerado como dia útil, pois se trata de feriado bancário.

Datas de VENCIMENTO das COTAS do IPTU 2021
COTA ÚNICA ou 01 COTA 02 COTA 03 COTA 04 COTA 05 COTA 06 COTA 07 COTA 08 COTA 09 COTA 10

05/FEV 05/MAR 08/ABR 07/MAI 08/JUN 07/JUL 06/AGO 08/SET 07/OUT 08/NOV

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DAS COTAS 01 a 10: 3107166946897
Verifique a situação do seu débito automático em: http://www2.rio.rj.gov.br/smf/siam/

Para emissão do boleto para pagamento, acesse: http://carioca.rio

GANHE 7 % de DESCONTO pagando À VISTA até 05/02/2021

VALOR da COTA ÚNICA com DESCONTO: R$ 640,77

Exija a Nota Carioca com seu CPF e ganhe até 100% de abatimento no seu próximo IPTU.
COMO? Acesse https://notacarioca.rio.gov.br.

QUANDO? Setembro de 2021

Data de Emissão: 12/12/2021 16:17h Página 02



 







 





 





 

 

 





















 
 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ 

 

 

Processo: 0172064-47.2019.8.19.0001 

 O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALFA CENTAURO , devidamente qualificado nos 

autos da execução em epígrafe, que move em face de NELSON GUALDI JÚNIOR , vem, mui 

respeitosamente diante de S. Exª., por seu advogado signatário, indicar LEILOEIRA PÚBLICA 

OFICIAL , cujos dados seguem: 

ALINE MARQUES  - JUCERJA N° 219 

Telefones: (21) 97920-9288 / 98860-2028 / 2508-7007 

e-mail: alinemarquesfb@hotmail.com  

Endereço: Avenida Rio Branco, 151/502 

Centro – RJ, CEP: 20040-006 

 

 Registre-se o valor atualizado do débito1 até o mês de dezembro de 2021, através da 

planilha de cálculos em anexo. Entrementes pela lavratura do condizente auto de penhora nos 

termos da decisão de fls. 223. 

 N. Termos,        

 E. Deferimento.     

 Rio de Janeiro (RJ), 22 de novembro de 2021. 

 

 RAPHAEL LOPES DA CRUZ - OAB/RJ 160.753 

 
1 R$ 85.646,20 







Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 14ª Vara Cível 
Av. Erasmo Braga, 115 Sla. 222-C, 224-CCEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2232   e-mail: 
cap14vciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0133528-30.2020.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto: Embargos de Terceiro - CPC - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício  
 
Embargante: MÁRCIA ALVES DA CONCEIÇÃO GUALDI
Embargado: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALFA CENTAURO
Embargado: NELSON GUALDI JÚNIOR
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Flavia Goncalves Moraes Alves

Em 01/12/2020

Sentença              

Márcia Alves da Conceição Gualdi propôs a Ação de Embargos de Terceiros
em face de Condomínio do Edifício Alfa Centauro e Nelson Gualdi Júnior, nos termos da petição
inicial de fls. 03/13, que veio acompanhada dos documentos de fls. 14/44.

Citada, a parte ré apresentou sua contestação à fl. 98.

Réplica apresentada às fls. 107/108. 

RELATADOS. DECIDO.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante esteja em andamento, em
outro  juízo,  Ação  de  Usucapião  movida  em  face  da  ora  embargante,  tal  situação  em  nada
influencia no presente feito, eis que se trata de causas completamente distintas. Assim, nada há a
justificar a suspensão almejada pela embargante.

Ainda neste momento inicial, urge destacar que, diante da desnecessidade de
produção de outros meios de prova,  se impõe proceder ao julgamento antecipado da lide,  na
forma autorizada pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

A respeito  da  possibilidade  do  julgamento  antecipado da  lide,  apresenta-se
oportuno  esclarecer  que ¿(...)  essa  possibilidade  veio  com a  salutar  função  de  desobstruir  a
Justiça, ensejar a possibilidade de decisões mais céleres e propiciar, a par da resposta muito mais
eficiente, a significativa redução de tempo, com acentuada repercussão econômica (...)¿ (artigo de
autoria  da  ilustre  e  respeitável  Maria  Berenice  Dias,  Mestre  em  Direito  Processual  Civil  e
Desembargadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul).

Frise-se que o julgamento antecipado da lide não se constitui necessariamente
em cerceamento de defesa da parte, pois sendo o magistrado o destinatário das provas, cabe a
ele averiguar se as provas carreadas são suficientes para motivar seu convencimento.
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Feitas tais considerações, urge analisar a delicada situação trazida à baila.

Através  dos  presentes  embargos  pretende  a  embargante  alcançar  o
afastamento da penhora sobre o imóvel situado à Rua Barão de Mesquita, n. 850, apartamento
1203, Bloco A, Andaraí, Rio de Janeiro.

Segundo exposto pela  ora embargante,  o  imóvel  em tela  foi  adquirido pelo
segundo embargado, NELSON GUALDI JÚNIOR, mediante hipoteca junto à CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, cujo pagamento foi efetuado em 240 (duzentos e quarenta) prestações, encontrando-
se, atualmente, devidamente quitado.

Destacou, ainda, que, nos idos de janeiro de 1992, a embargante e o segundo
embargado casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens, sendo que, em 2004, este
último  abandonou o  lar  conjugal,  de  sorte  que  aquela  continuou  a  residir  no  imóvel  em tela
juntamente com suas filhas.

Entretanto, em razão de dificuldades financeiras enfrentadas pela embargante,
esta deixou de honrar com o pagamento das cotas condominiais, inadimplência esta que ensejou
o ajuizamento da execução em apenso em face de NELSON GUALDI JÚNIOR. Acrescentou que
chegou a firmar acordo com o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALFA CENTAURO, não conseguindo,
contudo, honrá-lo.

Porém, por mais sensível que esta magistrada esteja em relação a lamentável
situação em que a embargante se encontra, não lhe assiste razão ao tentar impedir a constrição
judicial do imóvel em tela.

É  certo  que  a  ação  de  embargos  de  terceiro  tem  por  finalidade  livrar  da
constrição judicial  injusta os bens apreendidos em um processo no qual o seu proprietário ou
possuidor não é parte.

Igualmente  certo  é  que,  no  vertente  caso,  restou  incontroverso  que  a  ora
embargante reside no imóvel em tela, sendo, portanto, possuidora do aludido bem, possuindo, por
seu turno, legitimidade para a propositura dos presentes embargos.

Verifica-se, ainda, ser a embargante terceiro, pois não integrante da relação
processual  atinente  à  ação  em  apenso,  cujo  processo  foi  tombado  sob  o  n.  0172064-
47.2019.8.19.0001, de modo que cabível a ação proposta ante a ameaça sofrida da posse que
exerce sobre o imóvel, diante do ato executivo expedido e o risco de ser o bem levado a hasta
pública. 

Também não  se  pode  esquecer  que  o  pagamento  das  cotas  condominiais
constitui obrigação propter rem, de sorte que o pagamento incide em face do atual  possuidor,
ainda que tal posse seja desprovida de justo título. Em outras palavras: a obrigação de solver a
cota condominial é imposta àquele que se encontre no exercício pleno da posse e, por se tratar de
obrigação que incide sobre a unidade (e não sobre a pessoa), é a própria unidade que irá suportar
as consequências decorrentes do inadimplemento das cotas condominiais em atraso.

Neste sentido, urge trazer a lume os seguintes julgados, oriundos do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

¿AÇÃO  DE  COBRANÇA.  COTAS  CONDOMINIAIS  EM  ATRASO.  DÍVIDA
PROPTER REM.  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO.  DECISÃO
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CORRETA,  NA  FORMA E  NO  CONTÉUDO,  QUE  INTEGRALMENTE  SE  MANTÉM.  01.  A
obrigação em solver a cota condominial é imposta aquele que se encontre no exercício pleno da
posse,  ou  seja,  na  condição  de  titular  do  imóvel.  02.  Trata-se,  portanto,  de  dever  básico  do
condômino que, em função da coisa, deve contribuir para as despesas comuns. 03. Por se cuidar
de obrigação propter rem, é a unidade, e não a pessoa, que irá suportar as conseqüências pelo
não  pagamento  das  cotas  condominiais  em  atraso.  RECURSO  A  QUE  SE  NEGA
SEGUIMENTO¿ (TJRJ, Apelação Cível  n.  0330746-18.2010.8.19.0001, Primeira Câmara Cível,
Rel. Des. Maldonado de Carvalho).

¿CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  COTAS
CONDOMINIAIS  EM  ATRASO.  DÍVIDA DE  NATUREZA PROPTER  REM.  DÉBITO  IMPAGO.
PROCEDÊNCIA. DEFESA QUE JUSTIFICA O NÃO PAGAMENTO EM RAZÃO DA INSERÇÃO DE
COBRANÇAS  INDEVIDAS  NAS  COTAS  CONDOMINIAIS.  PEDIDO  CONTRAPOSTO  DE
PAGAMENTO DE VALORES COBRADOS EM EXCESSO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA
DISCRIMINANDO  AS  RUBRICAS  SUPOSTAMENTE  INDEVIDAS  OU  CONSIGNAÇÃO  DE
VALORES  COM  O  DECOTE  DOS  SUPOSTOS  EXCESSOS.  IMPROCEDÊNCIA.  DECISÃO
CORRETA,  NA  FORMA E  NO  CONTEÚDO,  QUE  INTEGRALMENTE  SE  MANTÉM.  01.  A
obrigação de solver a cota condominial é imposta aquele que se encontre no exercício pleno da
posse,  ou  seja,  na  condição  de  titular  do  imóvel.  02.  Trata-se,  portanto,  de  dever  básico  do
condômino que, em função da coisa, deve contribuir para as despesas comuns. 03. Não tendo a
parte recorrente produzido qualquer prova com o mínimo indício de que a cobrança é indevida, ou
justificado a necessidade de fazê-la, ressalta irrepreensível a sentença de piso, no que concerne à
negativa de prova pericial para a apuração de valores a tal título, justificando o indeferimento do
pedido  contraposto.  IMPROVIMENTO  DO  RECURSO¿  (TJRJ,  Apelação  Cível  n.  0089914-
19.2013.8.19.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Maldonado de Carvalho).

Assim  sendo,  resta  evidente  a  existência  de  uma  dívida  líquida  e  certa
envolvendo a unidade condominial em que a autora reside, de sorte que a constrição sobre ele
incidente se torna perfeitamente legítima.

Neste sentido, vale a pena trazer a lume os seguintes julgados oriundos do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

¿APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.   POSSE.  VALOR  DA
CAUSA.  USUCAPIÃO.   DÉBITO  CONDOMINIAL.  NATUREZA  PROPTER  REM.
IMPROCEDÊNCIA.  MANUTENÇÃO DO DECISUM.  1.  É  cediço  que  a  ação  de embargos  de
terceiro tem por finalidade livrar da constrição judicial injusta os bens apreendidos em um processo
no qual o seu proprietário ou possuidor não é parte.  Essa é a exegese da redação do artigo 674
do vigente Codex.   2.  Vê-se que a ação proposta busca garantir  não somente a posse, mas
também qualquer direito, real ou pessoal,  que assegure o embargante na posse sobre o bem
objeto do ato executivo judicial impugnado, no caso concreto, a penhora determinada na ação
proposta. Doutrina. 3. É de bom alvitre destacar que não cabe nos embargos de terceiro a análise
de pedido de usucapião, mas a `qualidade da posse¿ exercida pelo terceiro que busca a sua
manutenção  em  razão  de  penhora  determinada.  Precedentes.   4.  Analisando-se  o  apelo
interposto, depreende-se que se volta o recorrente contra o valor dado à causa e a legitimidade
ativa, motivo pelo qual as questões a serem enfrentadas neste apelo se limitarão às alegações
apresentadas no recurso.  E  isso,  porque  o  artigo  1.013,  caput,  do Código  de  Processo  Civil
consagra o princípio tantum devolutum quantum appellatum ao dispor que a apelação devolverá
ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.  5. O valor da causa deve corresponder ao
benefício econômico almejado pela parte que, no caso concreto, é o valor do imóvel penhorado,
uma vez que buscou o autor livrar o bem da constrição realizada, motivo pelo qual, nos termos do
artigo 292, §3º, do Código de Processo civil, verifica-se que o julgado não merece reparo.   6. No
que concerne  à legitimidade ativa,  veja-se  que  tal  argumento  está  totalmente  dissociado  dos
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fundamentos da sentença, restando inobservado o disposto no artigo 1.010, incisos II  e III  do
Código de Processo Civil atual. Doutrina e precedente. 7. Não obstante os fundamentos acima,
verifica-se que a constrição se deu em razão de dívida condominial, débito esse não impugnado
pelo embargante. Nesse cenário, a alegada aquisição do imóvel em razão da suposta posse ad
usucapionem  ventilada,  face  à  natureza  propter  rem  da  obrigação,  não  obsta  o  direito  do
condomínio de buscar a satisfação do débito com a penhora realizada. Precedentes. 8. Por fim, o
artigo  85,  §11,  do atual  Código de Processo  Civil  dispõe  que o Tribunal,  ao julgar  o  recurso
interposto,  majorará os honorários fixados anteriormente.   Desse modo, tendo em vista que a
sentença foi proferida quando vigente o Código de Processo Civil de 2015, cabível a fixação dos
honorários sucumbenciais recursais. 9. Apelo não provido¿ (TJRJ, Apelação Cível nº 0167789-
60.2016.8.19.0001, Décima Quarta Câmara Cível, Rel. Des. JOSÉ CARLOS PAES).  

¿EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. Conquanto os embargos de terceiro sejam
admissíveis,  a legitimidade do embargante em nada influi  no presente caso pois  a obrigação
¿propter rem¿ de pagamento das despesas condominiais decorre da própria coisa. Ademais, a
Jurisprudência tem entendido que a  ação de cobrança de quotas condominiais pode ser proposta
tanto contra o proprietário como contra o promissário comprador Na espécie, tal posicionamento
se  aplica  com muito  mais  razão  porquanto  o  débito  cobrado  refere-se  a  período  posterior  a
celebração do contrato, sendo, pois, de responsabilidade do promitente comprador regularmente
imitido  na  posse.  Eventual  acolhimento  dos  presentes  embargos  significaria  permitir  que  o
promitente comprador se beneficiasse da própria torpeza em detrimento dos demais condôminos.
DESPROVIMENTO DO RECURSO¿ (TJRJ, Apelação Cível n° 2006.001.44.229, Décima Oitava
Câmara Cível, Relator: JDS Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto).

¿DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  COTAS  CONDOMINIAIS.
EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSUIDOR. DÍVIDA PROPTER REM. INTIMAÇÃO PESSOAL DA
PENHORA AO TERCEIRO. DESNECESSIDADE. Embargos de terceiro oferecidos, em ação de
cobrança de cotas  condominiais,  por  possuidor  de unidade autônoma de condomínio  edilício.
Sentença de improcedência.   1. Dado que a dívida de cotas condominiais, gerada por unidade
autônoma de condomínio edilício, é propter rem é irrelevante sua posso por terceiro, certo que a
penhora  pode  recair  sobre  o  próprio  imóvel.  2.  Não  fosse  bastante,  não  cabe,  em sede  de
embargos de terceiro, qualquer tese acerca de eventual excesso de execução. 3. É desnecessária
a prévia intimação pessoal de eventual terceiro proprietário ou possuidor, até porque em princípio
ele não é conhecido; essencial é a intimação do devedor.  4. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO¿  (TJRJ,    Apelação  Cível  0019609-48.2011.8.19.0205,  Terceira  Câmara  Cível,
Relator: Des. Fernando Foch).

No que concerne à proteção da dignidade da pessoa humana e da moradia
digna, tais princípios não podem servir de azo para o reconhecimento da procedência do pleito
inicial. Até porque não há óbice legal à constrição do bem, somado ao fato de que o condomínio
não pode ser responsabilizado por assegurar aos condôminos inadimplentes a preservação dos
princípios invocados, em detrimento não só do seu crédito, mas, também, dos demais condôminos
que terão de se responsabilizar pela cota inadimplida.

Assim, tendo em vista que a penhora a ser realizada não se mostra injusta e
nem tampouco configura violação aos direitos invocados, impõe-se o completo afastamento da
pretensão vertida na inicial.

Isto  posto,  JULGO  IMPROCEDENTES  OS  PRESENTES  EMBARGOS,
determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos, considerando válida e
legítima a penhora incidente sobre o imóvel situado à Rua Barão de Mesquita, n. 850, apartamento
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 14ª Vara Cível 
Av. Erasmo Braga, 115 Sla. 222-C, 224-CCEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2232   e-mail: 
cap14vciv@tjrj.jus.br 

1203, Andaraí, Rio de Janeiro.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais,  devidas por
força de lei, bem como dos honorários advocatícios, aos quais fixo na proporção de 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa. Contudo, tendo em vista que a mesma se encontra sob o pálio da
gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade de tais ônus.

P.R.I.  

Rio de Janeiro, 11/12/2020.

Flavia Goncalves Moraes Alves - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Flavia Goncalves Moraes Alves

Em ____/____/_____
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Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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