
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA 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 Indenização por Dano Moral c/c Dano Material 
proposta por SONIA REGINA DE FREITAS em face de H. B. EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS (Processo nº 0029798-38.2010.8.19.0038), na forma abaixo: 
 A Dra. FERNANDA GALLIZA DO AMARAL, Juíza de Direito na Quarta Vara 
Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a H. B. HOLLYFAR DO 
BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, através do seu representante 
legal, de que no dia 25/03/19, 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 da avaliação, ou 
no dia 28/03/19, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da 
avaliação, o imóvel penhorado às fls. 363, descrito e avaliado às fls. 459 (em 
29/11/2017). LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA: Características e descrição do 
imóvel: Imóvel situado na Praça Quinze de Novembro, número 38, todo o segundo 
pavimento, Candelária, com 100 m², conforme guia do IPTU, é foreiro ao domínio da 
União, informações obtidas e através da certidão do 7º Serviço de Registro de 
Imóveis desta Comarca. O prédio em questão situa-se em área urbana e comercial, 
em via pavimentada, de fácil acesso com infraestrutura à disposição, inclusive o VLT; 
a localização é histórica, tem farto comércio, rede bancária e serviços públicos. 1- O 
Prédio é construção de 1969 tem 3 porteiros e abre somente de segunda à sexta, 
com 7 andares e 6 salas por andar; 2 elevadores antigos; portaria em mármore; sem 
sistema de segurança; 2- Pavimento 2 dividido em seis salas; salas 21/22 ocupada 
pela Empresa HB, em estado razoável de conservação com vista para a Praça 
Quinze, sem banheiro; salas 23/24 desocupadas e em péssimo estado de 
conservação; salas 25/26 está alugada para a empresa RKG, com banheiro e toda 
reformada - um banheiro no corredor. Especificações Técnicas: Inscrição do IPTU: 
0.011.576-6. Tipologia: sala. Utilização: comercial. De acordo com o site da Secretaria 
Municipal de Fazenda do Município do Rio de Janeiro, simulação de valor do ITBI é 
de R$ 767.552,25. Metodologia empregada: Para elaboração deste trabalho foi 
utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado com pesquisa de 
imóveis similares e homogeneização das amostras pesquisadas. Resultado da 
avaliação: De acordo com os dados acima, os quais também foram embasados no 
valor praticado no mercado de 2017 AVALIO o imóvel em R$ 900.000,00 (novecentos 
mil reais), equivalente a 281.258,78 Ufir’s; atualizado em R$ 962.214,41 (novecentos 
e sessenta e dois mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e um centavos); 
ressaltando que os valores expressos acima foram obtidos em concordância com a 
liquidez do mercado local, na presente data, obedecendo aos atributos particulares 
dos imóveis, características físicas, localização e oferta de imóveis assemelhados no 
mercado imobiliário. De acordo com o 7º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 22534-2-AM, e registrado em nome de HB Hollyfar do Brasil 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, constando os seguintes gravames: 1) Av.12: Em 
cumprimento à determinação contida na Certidão do Departamento de Distribuição, 
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o processo nº 
2007.001.085863-8, foi distribuída para a 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, a 
Ação de Execução de Título Extrajudicial, interposta por Espaço Loiner S/C Ltda em 
face de HB Hollyfar do Brasil Empreendimentos Imobiliários; 2) R.13: Penhora 
determinada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ, para 



garantia da dívida, na ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 0087488-
44.2007.8.19.0001 (2007.001.085863-8), movida por Espaço Loiner S/C Ltda em face 
de HB Hollyfar do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda; 3) R.14: Penhora oriunda 
do presente feito. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de 
IPTU no exercício de 2019, no valor de R$ 5.499,00, mais acréscimos legais (FRE 
0011576-6). 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 2017 (Nº CBMERJ: 18454-9). De 
acordo com informação prestada pela DRM Lança Administradora de Imóveis Ltda, 
constam débitos condominiais pendentes sobre a referida unidade, equivalentes, na 
data da expedição do presente edital, ao valor de R$ 154.787,95. Os créditos que 
recaem sobre o imóvel, 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, ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove. – Eu, Rafael 
Leao Pereira Gomes - Chefe de Serventia, Mat. 01-32239, o fiz datilografar e 
subscrevo. Dra. Fernanda Galliza do Amaral - Juíza de Direito. 

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

