
JUÍZO DE DIREITO DA QUINQUAGÉSIMA 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 proposta por ADINELSON XAVIER 
JUNIOR em face de ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RAIO DE SOL (Processo nº 0106468-
78.2003.8.19.0001), na forma abaixo: 

 O Dr.  LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA , Juiz de Direito na 50ª 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 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 
RAIO DE SOL, na pessoa de seu representante legal, de que no dia 10/06/19, 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 13/06/19, no mesmo horário e 
local, a quem mais der a partir de 60% da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 783, 
com a devida intimação da penhora às fls. 786, descrito e avaliado às fls. 1003/1005, 
em  18/10/2018. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: R. Gonzaga Bastos, 
346, Vila Isabel RJ, devidamente dimensionado e caracterizado no 10° ofício de 
Registro Geral de Imóveis, matrícula 55.329 e na inscrição municipal de n° 01180132 
(IPTU), medindo 577 m². DESCRIÇÃO DO IMOVEL: imóvel para fins comerciais, tipo 
loja/galpão, aparentando ter apenas um pavimento. Situado próximo à principal rua do 
bairro (Av. Boulevard 28 de Setembro), onde se concentra todo o comércio da região. 
Como não foi possível adentrar no imóvel, esta avaliação não está levando em 
consideração benfeitorias, estado de preservação, estrutura elétrica e hidráulica e 
pintura. DA REGIÃO: O bairro de Vila Isabel é servido de todos os melhoramentos 
públicos do município como distribuição de energia elétrica, rede telefônica, 
iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos. Além de ter acesso a farto 
comércio, bancos, supermercados e transportes públicos. O bairro atualmente 
encontra-se desvalorizado tendo em vista os intensos confrontos ocorrentes na 
comunidade do morro dos Macacos, que se localiza no bairro e também da crescente 
violência na área. METODOLOGIA: foi aplicado o método comparativo descritivo para 
obtenção de informações, com pesquisa em sites e venda de imóveis para obtenção 
das amostras de valores de mercado de imóveis semelhantes no mesmo bairro e em 
bairros próximos. DO MERCADO IMOBILIÁRIO: O mercado imobiliário fluminense 
ainda está tímido, refletindo, principalmente, na queda do valor de imóveis, estando o 
mercado de compra e venda bastante deprimido, principalmente em virtude da 
bsituação econômica desfavorável, da baixa confiança do consumidor, da recessão, 
da perda de renda e da crise eu atinge o nosso estado. O preço médio dos imóveis no 
Rio vem caindo desde janeiro de 2017 e já acumulou uma queda de 3,8%. Tal 
movimento é justificado, sobretudo, pelos efeitos da crise econômica que ainda não 
foram totalmente superados pela população. Isso gera um aumento de oferta em 
relação à demanda, causando contração dos valores na hora de precificar cada 
imóvel. AMOSTRAS UTILIZADAS PARA CALCULO DO VALOR DO M2: - imóvel 
comercial situado à Av. Boulevard 28 de Setembro, com 450m², valor do m²= R$ 
3.556, zap Imóveis (Cód. IM316267968) – imóvel comercial localizado à R. Dona 
Maria, com 484 m², valor do m²= r$ 4.132 Zap imóveis (Cód. IM014356230)  - imóvel 
localizado à R. Gonzaga Bastos, com 300m², valor do m2= R$ 2.633 ZAP imóveis 



(Cód. IM112968307). AVALIO considerando a localização do imóvel e área 
construída, avalio o bem acima descrito em R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos 
mil reais), correspondente a 516.105,52 UFIR’S, atualizado em R$ 1.765.648,62 (um 
milhão setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e 
sessenta e dois centavos). De acordo com o 10º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-
se matriculado sob o nº 55.329 e registrado em nome de Associação Atlética Raio de 
Sol, constando os seguintes gravames: 1) AV-1: termo de obrigações, assinado com o 
Estado da Guanabara, a fim de obter licença para a construção de um galpão 
desmontável destinado a ginásio esportivo nos fundos do terreno. 2) R-2: penhora, 
por determinação do Juízo de Direito da 12ª Vara de fazenda Pública, extraída dos 
autos da execução fiscal nº I-0000000211/1999, movida pelo Município do Rio de 
Janeiro. 3) R-3: penhora oriunda do presente feito. 4) R-4: penhora, por determinação 
do Juízo de Direito da 12ª Vara de fazenda Pública, extraída dos autos da execução 
fiscal nº 0428129-54.2014.8.19.0001, movida pelo Município do Rio de Janeiro em 
face de Associação Atlética Raio de Sol. De acordo com a certidão de Situação 
Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2009 até 2019, no valor de R$ 
281.383,44, mais acréscimos legais (FRE: 01180132). Conforme Certidão Positiva de 
Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos relativos à Taxa de 
Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 1.665,36, 
referentes ao exercício de 2018 e inscrito em dívida ativa relativo aos exercícios de 
2013 até 2017 (Nº CBMERJ: 2277434-3). 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 portal de editais 
do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro: 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do leiloeiro público: 
www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 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 vinte e nove dias do mês de 
abril de dois mil e dezenove. – Eu, Luciane Tinoco da Costa, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dr. Luiz Umpierre de Mello Serra – Juiz de Direito. 

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

