
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO E PRESENCIAL, 

com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO S G TOP CENTER em face de ADEILSON 
VEIGA (Processo nº 0347370-69.2015.8.19.0001), na forma abaixo: 
 A Dra. ALINE GOMES DOS SANTOS, Juíza de Direito na Quadragésima Oitava 
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 ADEILSON VEIGA 
e ILZA MARIA SANTOS VEIGA, de que no dia 19/09/16, às 12:00 horas, no escritório 
do Leiloeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 1.110, Castelo/RJ., pelo 
Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação, ou no dia 29/09/16, no mesmo horário e local, a quem mais der a partir 
do lance mínimo correspondente a 82% da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 102, 
com a devida intimação da penhora às fls. 156, descrito e avaliado às fls. 176/178. 
DIREITO E AÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA: IMÓVEL AVALIADO: SALA 
COMERCIAL, localizada na Rua Haddock Lobo, nº 86, sala 805 – bairro Estácio. 
Devidamente dimensionado e caracterizado no 7º Ofício de Registro de Imóveis, na 
matrícula 31443, inscrição municipal de nº 1.959.727-7 (IPTU). CARACTERÍSTICA 
DO IMÓVEL: PRÉDIO: prédio exclusivamente comercial, recuado, edificado em 11 
(onze) pavimentos, contendo 8 (oito) salas por andar, com porta de ferro. Construção 
em concreto armado e alvenaria de tijolos, tendo o térreo com fachada em vidro fumê 
e cerâmica, recepção padrão regular, acesso através de 2 (dois) elevadores e 
escadas. SALA Nº 805: unidade comercial, com 34m2, posição fundos, sem vaga na 
garagem, composta de sala, divisórias formando 3 (três) ambientes e 1 (um) banheiro, 
com 36% de vida útil, com conservação regular, sem vaga na garagem. 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 aos 
sites de compra/venda/aluguel de imóveis. Foram utilizadas 4 (quatro) amostras de 
imóveis para vender e 1 (uma) amostra de imóveis, para alugar, visto não encontrar 
outras amostras de imóveis, com as características do imóvel avaliado, para venda. 
AMOSTRAS COLETADAS PARA AVALIAÇÃO POR M2: 1ª amostra: sala comercial, 
localizada na Rua Haddock Lobo, nº 86, com 35m2, valor do m2: R$ 7.000,00. Fonte 
de Informação: Lince Assessoria. 2ª amostra: sala comercial, localizada na Rua 
Haddock Lobo, com 32 m2, valor do m2 R$ 6.875,00. Fonte de Informação: Viva Real. 
3ª amostra: sala comercial, localizada na Rua Haddock Lobo, com 28m2, valor do m2: 
R$ 8.571,00. Fonte de Informação: Viva Real. 4ª amostra: sala comercial, localizada 
na Rua Haddock Lobo, com 28 m2, valor do m2: R$ 10.357,00. Fonte de Informação: 
Viva Real. 5ª amostra: sala comercial, localizada na Rua Haddock Lobo, nº 86, com 
40 m2, valor do aluguel: R$ 850,00. Valor do m2: R$ 8.333,00. Fonte de Informação: 
Viva Real. HOMOGENEIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL: Em razão da 5ª amostra 
encontrar-se acima dos 20% (vinte por cento) das outras amostras, eliminou-se a 5ª 
amostra. Assim: Média homogeneizada do m2: R$ 7.699,00. DESVALORIZAÇÃO DO 
IMÓVEL: A localidade em que está instalada o imóvel é circundada por área de risco, 
que apresentam constantes conflitos armados. Assim, AVALIO o imóvel em R$ 



220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). De acordo com o 7º Ofício do RI, o ref. 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 31443, constando no R-07, Promessa de 
Venda a Adeilson Veiga e sua mulher Ilza Maria Santos Veiga, constando os 
seguintes gravames: 1) R.01: Hipoteca em favor do Banco do Estado de São Paulo 
S/A, o qual fora sucedido pelo Banco Santander S/A; 2) Av.02: O credor, Banco do 
Estado de São Paulo S/A, e a devedora Espaço e Forma Arquitetura e Construção 
Ltda, re-ratificaram a escritura de 17 de junho de 1992; 3) Av.03: O credor, Banco do 
Estado de São Paulo S/A, e a devedora Espaço e Forma Arquitetura e Construção 
Ltda, re-ratificaram a escritura de 17.06.92; 4) R.08: Penhora determinada pelo Juízo 
de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, na ação de Execução Fiscal nº 
2005.120.061952-1, movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de Adeilson 
Veiga; 5) R.09: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda 
Pública, na ação de Execução Fiscal nº 2007.001.185926-2, movida pelo Município 
do Rio de Janeiro em face de Adeilson Veiga; 6) R.10: Penhora determinada pelo 
Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, na ação de Execução Fiscal nº 
2008.001.400012-4, movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de Adeilson 
Veiga; 7) R.11: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda 
Pública, na ação de Execução Fiscal nº 0225645-70.2002.8.19.0001 
(2002.120.063115-0), movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de Adeilson 
Veiga; 8) R.12: Penhora oriunda do presente feito. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2015 e 2016, no valor de 
R$ , mais acréscimos legais (FRE 1959727-7). Conforme Certidão Positiva de Débito, 
emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débito relativo à Taxa de Serviços 
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 64,79, referente ao 
exercício de 2014 (Nº CBMERJ: 851869-8). Consoante informação prestada pela 
Protest Administração e Empreendimentos, constam débitos condominiais pendentes 
sobre a referida unidade, correspondentes a R$ 9.717,61, relativos ao período de 
outubro/2014 à junho/2016. 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. Os 
interessados em participar do leilão terão a opção de oferecer lances pela internet, 
através do site www.jonasrymer.lel.br, em tempo real e em igualdade de condições 
dos participantes presentes, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e 
habilitados para participar deste leilão. - E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de 
costume, cientes de que o ato da arrematação, far-se-á à vista, mediante o 
pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; ou no 
prazo de, até 15 (quinze) dias, mediante sinal de 30%, 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. Será devida comissão ao leiloeiro 
no valor de 2,5% sobre o valor da dívida (e não do acordo) para o caso de acordo, 
adjudicação, remição ou pagamento voluntário do débito, acrescido em ambos os 
casos do valor das despesas comprovadamente realizadas. Caso haja proposta, por 
escrito, de venda do referido bem em parcelas, nos termos do art. 895, I e II do CPC, 
será permitido o parcelamento, mediante sinal à vista do valor equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o remanescente ser pago em até 03 
(três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante 
depósito em conta judicial vinculada ao Juízo da 48ª Vara Cível, junto ao Banco do 
Brasil, em 30, 60 e 90 dias contados da data do leilão; ficando o imóvel penhorado, 
até que o adquirente quite integralmente o preço ofertado, na forma do art. 895, § 1º 

http://www.jonasrymer.lel.br/


do CPC. No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% 
(dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as parcelas vincendas de 
acordo com o art. 895, §4º do CPC, podendo ainda ocorrer o desfazimento da 
arrematação com a perda da caução, conforme art. 897 do CPC. Consoante disposto 
no artigo 895 § 7º do CPC, a oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre 
as propostas de pagamento parcelado. A venda se dará livre e desembaraçada, com 
a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na 
forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de 
natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de 
preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do 
CTN. 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. – Dado e passado nesta 
cidade do Rio de Janeiro, aos treze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis. – 
Eu, Simone Sleiman Razuck, Titular do cartório, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. 
Aline Gomes dos Santos – Juíza de Direito. 


