
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA 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 Judicial proposta por 
ORGANIZAÇÕES FARINHA PURA LTDA em face de ROBERTO RODRIGUES, 
ITAMAR MARQUES DOS REIS e JULIO CESAR GOMES DA SILVA (Processo nº 
0062279-83.2001.8.19.0001 - antigo), na forma abaixo: 
 O Dr. LUIZ EDUARDO DE CASTRO NEVES, Juiz de Direito na Vigésima 
Primeira Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a ROBERTO 
RODRIGUES, ITAMAR MARQUES DOS REIS, JULIO CESAR GOMES DA SILVA e 
REGINA LUCIA POLLASTRI GOMES DA SILVA, de que no dia 19/07/18, 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, será apregoado e vendido a 
quem mais der acima das avaliações, ou no dia 23/07/18, no mesmo horário e local, a 
quem mais der independente das avaliações, os imóveis penhorados às fls. 1.424, 
1.426, 1.428 e 1.430, descritos e avaliados às fls. 1.548/1.549, 1.550/1.551, 
1.552/1.553 e 1.554/1.555 (em 05/04/2017). DIREITO E AÇÃO SOBRE AS SALAS 
605, 607 E 608. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL AVALIADO: SALA 
605 (SEISCENTOS E CINCO), localizada na Rua Hadock Lobo, número 86 (oitenta e 
seis). Bairro: Estácio. Devidamente dimensionado e caracterizado no 7º Ofício do 
Registro de Imóveis, na matrícula 31427, ficha 43617, inscrição municipal de nº 
1.959.711-1 (IPTU), com 34,00m2 (sala de fundos). PRÉDIO: prédio comercial, 
construído em 1995, com 2 elevadores, porteiro na entrada. DA REGIÃO: O imóvel 
fica localizado num bairro próximo às comunidades de risco. Tem-se acesso aos 
principais meios de transportes públicos, tais como metrô e ônibus. É servido de todos 
os melhoramentos públicos do município, como distribuição de energia elétrica, rede 
telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos. DA 
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PARA VENDA: As amostras foram coletadas junto ao site 
de compra/venda de imóveis ZAP IMÓVEIS. Foram utilizadas algumas amostras de 
imóveis para vender com as características do imóvel avaliado no logradouro e ruas 
circunvizinhas. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL: A localidade em que está edificado 
o imóvel é circundada por área de risco, que apresentam constantes conflitos 
armados. Assim, AVALIO o imóvel em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
equivalente a 46.876,46 Ufir’s; atualizada em R$ 154.406,38 (cento e cinquenta e 
quatro mil, quatrocentos e seis reais e trinta e oito centavos). De acordo com o 7º 
Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 31427, e registrado em 
nome de Julio Cesar Gomes da Silva e sua mulher Regina Lucia Pollastri Gomes da 
Silva, constando os seguintes gravames: 1) Av-9: Arrolamento de bens e direitos com 
referência ao imóvel objeto da matrícula, ressaltando que se houver ocorrência de 
alienação, transferência ou exoneração do bem arrolado, deverá ser comunicada à 
Delegacia da Receita Federal no prazo de 48 horas; 2) R-13: Alienação Fiduciária em 
favor da Caixa Econômica Federal; 3) R-16: Penhora oriunda do presente feito. De 
acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU, no exercício de 
2018, no valor de R$ 428,40, mais acréscimos legais (FRE 1959711-1). Conforme 
Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel não apresenta débitos 
relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, nos 
exercícios de 2013 a 2016 (Nº CBMERJ: 851851-6). LAUDO DE AVALIAÇÃO 
INDIRETA: IMÓVEL AVALIADO: SALA 606 (SEISCENTOS E SEIS), localizada na 



Rua Hadock Lobo, número 86 (oitenta e seis). Bairro Estácio. Devidamente 
dimensionado e caracterizado no 7º Ofício de Registro de Imóveis; na matricula 
31428, ficha 43618, inscrição municipal de n° 1.959.712- 9 (IPTU), com 33.00m2 (sala 
de fundos). PRÉDIO: prédio comercial, construído em 1995, com 2 elevadores; 
porteiro na entrada. DA REGIÃO: O imóvel fica localizado num bairro próximo às 
comunidades de risco. Tem-se acesso aos principais meios de transportes públicos, 
tais como metrô e ônibus. É servido de todos os melhoramentos públicos do 
município, como distribuição de energia elétrica, rede telefônica, ìluminação públíca, 
asfaltamento, rede de água e esgotos. DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PARA VENDA: 
As amostras foram coletadas junto ao site de compra/venda de imóveis ZAP 
IMÓVEIS. Foram utilizadas algumas amostras de imóveis para vender, com as 
características do imóvel avaliado no logradouro e ruas circunvizinhas. 
DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL: A localidade em que está edificado o imóvel é 
circundada por área de risco, que apresentam constantes conflitos armados. Assim, 
AVALIO o imóvel em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) equivalente a 
46.876,46 Ufir’s; atualizada em R$ 154.406,38 (cento e cinquenta e quatro mil, 
quatrocentos e seis reais e trinta e oito centavos). De acordo com o 7º Ofício do 
RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 31428, e registrado em nome de 
Julio Cesar Gomes da Silva e sua mulher Regina Lucia Pollastri Gomes da Silva, 
constando os seguintes gravames: 1) Av-09: Arrolamento de bens e direitos com 
referência ao imóvel objeto da matrícula, ressaltando que se houver ocorrência de 
alienação, transferência ou exoneração do bem arrolado, deverá ser comunicada à 
Delegacia da Receita Federal no prazo de 48 horas; 2) R-16: Penhora oriunda do 
presente feito. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU 
no exercício de 2018, no valor de R$ 419,40, mais acréscimos legais (FRE 1959712-
9). Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel não 
apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de 
Incêndios, nos exercícios de 2013 a 2016 (Nº CBMERJ: 851852-4). LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL AVALIADO: SALA (SEISCENTOS E SETE), 
localizada na Rua Hadock Lobo, número 86 (oitenta e seis), Bairro Estácio. 
Devidamente dimensionado e caracterizado no 7º Oficio de Registro de Imóveis; na 
matrícula 31429, ficha 43619, inscrição municipal de n° 1.959.713-7 (IPTU), com 
35,00m2 (sala de fundos). PRÉDIO: prédio comercial, construído em 1995, com 2 
elevadores, porteiro na entrada. DA REGIÃO: O imóvel fica localizado num bairro 
próximo às comunidades de risco. Tem-se acesso aos principais meios de transportes 
públicos, tais como metrô e ônibus. É servido de todos os melhoramentos públicos . 
do município como distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação 
pública, asfaltamento, rede de água e esgotos. DA AVALIAÇÃO DO IMOVEL PARA 
VENDA: As amostras foram coletadas junto ao site de compra/venda de imóveis ZAP 
IMOVEIS. Foram utilizadas algumas amostras de imóveis para vender, com as 
características do imóvel avaliado, no logradouro e ruas circunvizinhas. 
DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL: A localidade em que está edificado o imóvel é 
circundada por área de risco, que apresentam constantes conflitos armados. Assim; 
AVALIO o imóvel em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) equivalente a 
46.876,46 Ufir’s; atualizada em R$ 154.406,38 (cento e cinquenta e quatro mil, 
quatrocentos e seis reais e trinta e oito centavos). De acordo com o 7º Ofício do 
RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 31429, e registrado em nome de 
Julio Cesar Gomes da Silva e sua mulher Regina Lucia Pollastri Gomes da Silva, 
constando os seguintes gravames: 1) Av-09: Arrolamento de bens e direitos com 
referência ao imóvel objeto da matrícula, ressaltando que se houver ocorrência de 



alienação, transferência ou exoneração do bem arrolado, deverá ser comunicada à 
Delegacia da Receita Federal no prazo de 48 horas; 2) R-13: Alienação Fiduciária em 
favor da Caixa Econômica Federal - CEF; 3) R-15: Penhora oriunda do presente feito. 
De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício 
de 2018, no valor de R$ 519,77, mais acréscimos legais (FRE 1.959.713-7). 
Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel não 
apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de 
Incêndios, nos exercícios de 2013 a 2016 (Nº CBMERJ: 2174646-6). LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL AVALIADO: SALA 608 (SEISCENTOS E OITO), 
localizada na Rua Hadock Lobo, número 86 (oitenta e seis), Bairro Estácio. 
Devidamente dimensionado e caracterizado no 7º Oficio de Registro de Imóveis, na 
matrícula 31430, ficha 43620, inscrição municipal de n° 1.959.714-5 (IPTU), com 
43,00m2 (sala de fundos). PRÉDIO: prédio comercial, construído em 1995, com 2 
elevadores, porteiro na entrada. DA REGIÃO: O imóvel fica localizado num bairro 
próximo às comunidades de risco. Tem-se acesso aos principais meios de transportes 
públicos, tais como metrô e ônibus. É servido de todos os melhoramentos públicos do 
município, como distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, 
asfaltamento, rede de água e esgotos. DA AVALIAÇÃO DO IMOVEL PARA VENDA: 
As amostras foram coletadas junto ao site de compra/venda de imóveis ZAP 
IMOVEIS. Foram utilizadas algumas amostras de imóveis para vender, com as 
características do imóvel avaliado, no logradouro e ruas circunvizinhas. 
DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL: A localidade em que está edificado o imóvel é 
circundada por área de risco, que apresentam constantes conflitos armados. Assim; 
AVALIO o imóvel em R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais); equivalente 
a 48.439,01 Ufir’s; atualizada em R$ 159.553,26 (cento e cinquenta e nove mil, 
quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos). De acordo com o 7º 
Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 31430, e registrado em 
nome de Julio Cesar Gomes da Silva e sua mulher Regina Lucia Pollastri Gomes da 
Silva, constando os seguintes gravames: 1) Av-09: Arrolamento de bens e direitos 
com referência ao imóvel objeto da matrícula, ressaltando que se houver ocorrência 
de alienação, transferência ou exoneração do bem arrolado, deverá ser comunicada à 
Delegacia da Receita Federal no prazo de 48 horas; 2) R-13: Alienação Fiduciária em 
favor da Caixa Econômica Federal - CEF; 3) R-15: Penhora oriunda do presente feito. 
De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício 
de 2018, no valor de R$ 508,80, mais acréscimos legais (FRE 1959714-5). Conforme 
Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel não apresenta débitos 
relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, nos 
exercícios de 2013 a 2016 (Nº CBMERJ: 851853-2). De acordo com informação 
prestada pelo Condomínio do Edifício SG Top Center, as referidas unidades não 
apresentam débitos condominiais pendentes, até a data de 04/05/2018. 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 presente 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 através do site de leilões on line: www.rymerleiloes.com.br, de acordo com 
o art. 887 § 2º do CPC, 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 dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezoito. – Eu, Diego 
Abrantes Ferreira, Mat. 01-27417 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. 
Dr. Luiz Eduardo de Castro Neves - Juiz de Direito. 

http://www.rymerleiloes.com.br/

