
JUÍZO DE DIREITO DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA 
DA CAPITAL 

 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 
KLEBER CALHEIROS CRUZ em face de CARLOS ROBERTO CÔRTES ROCHA, 
LUCIMAR FURTADO MELO ROCHA, DENIS ANTONIO RAMOS DE ALMEIDA, 
ERICA DIAS DO NASCIMENTO ALMEIDA e AMANDA LOPES DE ALMEIDA 
(Processo nº 0045039-95.2012.8.19.0001), na forma abaixo: 
 O Dr. ALESSANDRO OLIVEIRA FELIX, Juiz de Direito na Quinquagésima 
primeira Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
CARLOS ROBERTO CÔRTES ROCHA, LUCIMAR FURTADO MELO ROCHA, 
DENIS ANTONIO RAMOS DE ALMEIDA, ERICA DIAS DO NASCIMENTO ALMEIDA 
e AMANDA LOPES DE ALMEIDA, de que no dia 27/11/2017, às 14:30 horas, no Átrio 
do Fórum, na Av. Erasmo Braga, nº 115 – térreo (hall dos elevadores), Castelo/RJ., 
pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, serão apregoados e vendidos a quem mais 
der acima da avaliação, ou no dia 30/11/2017, no mesmo horário e local, a quem mais 
der independente da avaliação, os imóveis penhorados às fls. 102 e 103, com a 
devida intimação das penhoras às fls. 113, 120, 197 e 243, descritos e avaliados às 
fls. 259/260 e 263/264. – (Fls. 259/260) LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA:  O 
IMÓVEL: A Casa situada na Rua Teixeira de Carvalho nº 193 – Abolição / RJ e 
respectivo terreno. A CASA: Construção antiga, com dois pavimentos, antecedida de 
muro e portão de ferro, no alinhamento da via pública, fachada argamassa e pintura, 
janelas de esquadria de alumínio e porta de ferro, cobertura de laje e telhas. O 
TERRENO: Onde se encontra edificado o imóvel, está descrito, caracterizado e 
confrontado como consta na Certidão do 6º RGI – matrícula nº 2226-A e Guia de 
IPTU – inscrição nº 0.123.780-9. CONCLUSÃO: Assim, considerando-se a sua 
localização, área construída e idade, ATRIBUO, de forma indireta, o bem acima 
descrito, e o domínio útil do seu respectivo terreno, o valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), correspondente a 117.771,75 UFIR’S, atualizado em R$ 
376.857,82 (trezentos e setenta e seis mil, oitocen tos e cinquenta e sete reais e 
oitenta e dois centavos) . De acordo com o 6º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 2226-A e registrado em nome de Denis Antonio Ramos de 
Almeida, constando no R.8, penhora oriunda do presente feito. De acordo com a 
certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício de 2017, no valor 
de R$ 1.905,00, mais acréscimos legais (FRE 0.123.780-9). – (Fls. 263/264) LAUDO 
DE AVALIAÇÃO INDIRETA: O IMÓVEL: O Apartamento de número 608, situado na 
Rua Vasco da Gama nº 81, no Bairro do Cachambi – Rio de Janeiro / RJ e sua 
correspondente fração ideal de 1/72 do respectivo terreno. O EDIFÍCIO: Construção 
em padrão antigo, no alinhamento da via pública, de ocupação residencial, erguida 
em estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos, com oito pavimentos, 
cobertura e oito unidades por andar. Revestido externamente na sua fachada em 
argamassa com pintura, possui: janelas em esquadrias de alumínio, hall social com 
piso mármore, com porta vidro blindex, interfone, playground, câmeras de segurança, 



recepção com serviço de portaria, salão de festas, elevadores e garagem no 
pavimento de acesso. O APARTAMENTO: Posicionado de fundos, está localizado no 
sexto pavimento, com uma área edificada de 69 m² (sessenta e nove metros 
quadrados). O TERRENO: Onde se encontra edificado o imóvel, está descrito, 
caracterizado e confrontado, como consta na certidão do 1º RGI – 30572. 
CONCLUSÃO: Assim, considerando-se a sua localização, área construída e idade, 
ATRIBUO, de forma indireta, ao bem acima descrito, com direito a uma vaga de 
garagem e às partes comuns do edifício e sua correspondente fração ideal de 1/72 do 
respectivo terreno, o valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), 
correspondente a 96.180,27 UFIR’S, atualizado em R$ 307.767,24 (trezentos e sete 
mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e q uatro centavos) . De acordo com 
o 1º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 34572 e registrado 
em nome de Amanda Lopes de Almeida, constando no R.13, penhora oriunda do 
presente feito. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, não existem débitos de 
IPTU (FRE 1596172-5). Os créditos que recaem sobre os imóveis, 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. As certidões exigidas pela Consolidação das Normas 
da Corregedoria Geral da Justiça, bem como o presen te edital e o débito 
atualizado de IPTU, serão lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão . Caso o 
devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente 
comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo 
presente edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no 
art. 889 do CPC. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será 
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. Cientes de que 
impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem, incorre em Violência ou fraude em arrematação judicial, prevista no art. 
358 do Código Penal, sob pena de detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além 
da pena correspondente à violência. – E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, 
CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do 
art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. – 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos dez dias do mês de outubro de 
dois mil e dezessete. – Eu, Roberta Lustosa Carreira. Mat. 01-31120, Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Alessandro Oliveira Felix – Juiz de 
Direito. 
 


