






















Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 50ª Vara Cível 
Av Erasmo Braga, 115 sl 315C 317C 319CCEP: 20020-904 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3173   e-mail: 
cap50vciv@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico
2335/2019/MND                               
Justiça Gratuita

MANDADO DE AVALIAÇÃO 

Processo : 0046471-76.2017.8.19.0001     Distribuído em: 23/02/2017 
Classe/Assunto: Procedimento Comum - Condomínio; Extinção / Associação
Autor: MARCIA DE SOUZA VIDEIRA
Defensor Público: GUSTAVO DE FREITAS PACHECO
Réu: MARLENE VIDEIRA COELHO

Nome da Parte Ré : MARLENE VIDEIRA COELHO
Local da Diligência: Ladeira dos Tabajaras, nº 346, casa 3, Copacabana - Rio de Janeiro - RJ. Cep:
22031-112.

Despacho: Oficie-se ao 5º Ofício do RGI para que forneça certidão atualizada do imóvel objeto desta
ação, devendo o cartório informar o endereço completo e número de matrícula.

Com a vinda da certidão atualizada, observada a guia de IPTU anexada as fls.  167/168, expeça-se
mandado de avaliação do imóvel.

Com a juntada da avaliação, intimem-se as partes para ciência, sendo certo que a ré é revel, devendo os
atos processuais serem remetidos à publicação no Diário Oficial, nos termos do artigo 346 do CPC.
Finalidade: Proceder à avaliação dos bens, conforme cópia em anexo.
Descrição do bem(ns): Ladeira dos Tabajaras, nº 346, casa 3, Copacabana - Rio de Janeiro - RJ. Cep:
22031-112 - Matrícula nº 25.239.

O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Cristina de Araujo Goes Lajchter M A N D A O(S) OFICIAIS
DE JUSTIÇA AVALIADOR(ES),  em cumprimento ao presente, extraído dos autos do processo acima
referido, dirigir(em)-se ao local da diligência, ou onde lhe(s) for indicado, e proceder(em) à AVALIAÇÃO
do(s) bem(es) discriminado(s), conforme as cópias que seguem em anexo e deste ficam fazendo parte
integrante. Eu, ____________ Hislla Maria Cunha Carvalho Schonwandt Araujo - Técnico de Atividade
Judiciária - Matr. 01/33501, digitei e eu, ______________ Luciane Tinoco da Costa - Responsável pelo
Expediente - Matr. 01/28858, subscrevo.

Rio de Janeiro, Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove.

Luciane Tinoco da Costa Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Resultado do mandado:

(    )POSITIVO        (    ) NEGATIVO DEFINITIVO            (    ) PARCIALMENTE CUMPRIDO
(    )NEGATIVO      (    ) DEVOLVIDO IRREGULAR             (    ) NEGATIVO INÉRCIA DA PARTE
(    )CANCELADO   (    ) CUMPRIDO COM RESSALVA    (    ) NEGATIVO PERICULOSIDADE

Código para Consulta do Documento/texto no portal do TJERJ: : 4VHZ.TUP3.1P5W.N7I2
Este código pode ser verificado em: (www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos)
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LUCIANE TINOCO DA COSTA:28858 Assinado em 04/11/2019 09:49:06
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Central de Mandados das Varas Cív/empr/reg. Pub da Capital

Comarca da Capital
Cartório da 50ª Vara Cível
Processo: 0046471-76.2017.8.19.0001
Mandado: 2019097877
Documento: 2335/2019/MND

EXMO. SR DR JUIZ DE DIREITO DA 50ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

 

Autor: MÁRCIA DE SOUZA VIDEIRA

Réu: MARLENE VIDEIRA COELHO

 

 

LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA

 

Em  razão  de  não  ter  tdo  acesso  ao  imóvel,  uma vez  que  não  logrei  em  ser
atendida no local, promovo a AVALIAÇÃO INDIRETAdo imóvel.  

 

IMÓVEL  AVALIADO:  CASA,situadana  Ladeira  dos  Tabajaras  nº  346,  casa  3,
Comunidade  Ladeira  dos  Tabajaras,  bairro  Copacabana.  Devidamente
dimensionado e caracterizado pelo 5º Ofcio do Registro de Imóveis, inscrito na
matrícula  nº  25.239,  Livro  2H/9,  Fls.  127,  inscrição  municipal  nº  04261731,
conforme  cópias  de  certddes  que  acompanham  o  r.  mandado  e  fazem  parte
integrante deste laudo.  

 

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL  

 

IMÓVEL RESIDENCIAL: Casa 3, edifcado em 1938,  medindo 62m2.
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Central de Mandados das Varas Cív/empr/reg. Pub da Capital

Comarca da Capital
Cartório da 50ª Vara Cível
Processo: 0046471-76.2017.8.19.0001
Mandado: 2019097877
Documento: 2335/2019/MND

DA REGIÃO: Imóvel localizado dentro da Comunidade Ladeira dos Tabajaras.  Tem-
se acesso aos principais meios de transporte públicos, tais como metrô e ônibus.
Localizado próximo ao comércio em geral. 

 

CONCLUSÃO:  Considerando-se  a  sua  localização,  dimensdes,  área  construída,
característcas, padrão do logradouro e idade.  

ATRIBUOao imóvel acima descrito e sua correspondente fração ideal do domínio
útl do respectvo terreno o valor de R$  390.000,00trtrezentos e noventa mil reaist.

Rio de Janeiro, 04 de dezembrode 2019.

             

 

                                      Fernanda Lobo Rodrigues - 01/21783                              

1398                                                                                                                                                     FERNANDALOBO
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Fls.  
Processo: 0046471-76.2017.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Petição - Cível - Condomínio   
  
Autor: MARCIA DE SOUZA VIDEIRA 
Defensor Público: GUSTAVO DE FREITAS PACHECO 
Réu: MARLENE VIDEIRA COELHO 
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Marcelo Pereira da Silva 

 
Em 29/05/2018 

 
 
 

Sentença               
 
Vistos, etc. 
Trata-se de ação de extinção de condomínio proposta por Marcia de Souza Videira em face de 
Marlene Videira Coelho, alegando às fls. 03/16, que ambas têm em condomínio um imóvel situado 
na Ladeira dos Tabajaras, nº 346, casa 023, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-112, 
matrícula 25.239, fls. 1272, 5º RGI/RJ. Ocorre que as condôminas não chegaram a um consenso a 
respeito do fim a ser dado ao imóvel, tendo em vista que o imóvel está alugado por um valor que 
entende a autora estar defasado. No mais, pleiteou a gratuidade justiça, procedência total do 
pedido e a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios; 
Despacho judicial, às fls. 20 determinando que a parte autora, comprove no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, a alegada insuficiência de recursos, 
necessária a concessão do benefício de justiça gratuita. 
Petição da autora, às fls. 25/26, justificando o requerimento de gratuidade de justiça e juntando os 
documentos de fls. 27/38. 
Despacho judicial, às fls. 42/43, deferindo a gratuidade de justiça, designando audiência de 
conciliação e determinando a citação e intimação da parte ré (art. 334 do CPC). 
Assentada de audiência, às fls. 53, informando que somente a parte autora compareceu 
acompanhada de sua Defensora Pública, tendo esta pugnado que fosse a audiência redesignada, 
citando-se e intimando-se a ré pessoalmente, desta vez, por Oficial de justiça. 
Despacho judicial às fls. 59/60, designando nova audiência de conciliação e determinando a 
citação e intimação da parte ré por OJA (art. 334 do CPC). 
Expedido mandado de citação, às fls. 64/65, devolvido negativo, nos termos de fls. 72. 
Petição da autora, às fls. 68/69, informando seu novo endereço. 
Despacho judicial, às fls. 82, mencionando, que diante do retorno negativo do mandado de citação 
e intimação, foi redesignada nova audiência de conciliação e determinado a expedição da 
diligência para o novo endereço informado. 
Juntado mandado de citação e intimação positivo, às fls. 95. 
Assentada de audiência, às fls. 97, informando que somente a parte autora compareceu 
acompanhada de sua Defensora Pública. 
Certidão cartorária, às fls. 99, dando conta que decorreu o prazo legal para apresentar 
contestação, sem manifestação da parte ré. 
Petição da D.Pública, às fls. 106, requerendo que, diante do não oferecimento de resistência à 
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pretensão autoral, que fosse procedida a avaliação do bem, com o fim de promover a sua 
alienação em conformidade com o disposto nos artigos 879 e seguintes do Código de Processo 
Civil. Caso seja entendido de forma diversa, requereu que fosse proferida sentença nos termos 
requeridos na exordial. 
É O RELATÓRIO.DECIDO. 
  
 A causa comporta julgamento antecipado, tendo em vista a revelia da parte ré, nos termos do 
artigo 355, II do NCPC. 
 
Conforme certidão de fls. 95, a ré foi devidamente citada, razão pela qual decreto a sua revelia, 
presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. 
 No presente caso, a existência de imóvel comum indivisível, impõe a necessidade de venda da 
coisa, quando inviável manutenção daquele estado, bastando a manifestação, nesse sentido, de 
qualquer dos condôminos, e corretamente assim age a Requerente neste procedimento de 
jurisdição voluntária. 
 Estabelecido o condomínio, e não havendo disposição dos condôminos para efetuar a venda em 
consenso, nem para que um possa adquirir a parte do outro amigavelmente, só há uma forma de 
extingui-lo, que se constitui na venda judicial dos imóveis depois de avaliados.  
No procedimento especial em tela, que visa a simples extinção de condomínio, não há 
litigiosidade, inexiste autor e réu, mas sim Requerente e Requerido, pois ambos têm direitos iguais 
na disputa de aquisição de preço por preço, e nas mesmas condições. Requerentes e Requeridos, 
por ocasião da venda em hasta pública, objetivando haver para si a parte que será vendida, 
poderão exercer o direito de preferência pagando tanto por tanto em relação a estranhos, e maior 
preço em relação aos demais condôminos, assegurado esse direito por força de lei, portanto, não 
se pode falar em prejuízo de qualquer natureza. Não haverá condômino preterido.  
Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, decreto a extinção de condomínio do imóvel situado 
nesta cidade, na Ladeira dos Tabajaras, n.346, casa 3, Copacabana e determino que se proceda a 
venda deste bem em hasta pública, assegurando aos condôminos o direito de preferência legal, 
na forma do disposto no artigo 890 do CPC (a preferencia deve ser exercida por ocasião do leilão,  
conforme jurisprudência do STJ- 4ª Turma, REsp 12.261, Min. Athos Carneiro/ no mesmo sentido 
JTJ 175/75).  Expeça-se mandado de avaliação do bem. 
Condeno a ré no pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor atribuído a causa, que 
será atualizado monetariamente ("Alienação judicial de coisa comum. Conquanto se trate de 
procedimento especial de jurisdição voluntária, responde o vencido pelas despesas, em se 
tratando, como aqui se trata, de pretensão resistida"- STJ, 3ª.Turma. REsp 77.057, Min. Nilson 
Naves. No mesmo sentido RT 765/373). Dê-se ciência à Defensoria Pública. 
P.R.I.  
 

Rio de Janeiro, 29/05/2018. 
 
 

Marcelo Pereira da Silva - Juiz Auxiliar 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Marcelo Pereira da Silva 
 

Em ____/____/_____ 
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Código de Autenticação: 46X8.ZPKF.IQKX.U1GY 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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