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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 Indenização por Dano Moral proposta por JONAS 
LOPES DE CARVALHO JUNIOR, ROSELY RIBEIRO DE CARVALHO PESSANHA, 
ROSEMARY RIBEIRO LOPES DE CARVALHO, ROSELANE RIBEIRO LOPES DE 
CARVALHO ALVARENGA e JONAS NOGUEIRA RISSO LOPES DE CARVALHO em 
face de CRISTINA CARDOSO DUNCAN (Processo nº 0066496-96.2006.8.19.0001 – 
antigo 2006.001.072042-0), 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 CRISTINA 
CARDOSO DUNCAN, FLÁVIA DO NASCIMENTO SILVA, PAULO CÉSAR MARTINS 
e JOSÉ EURICO SOUZA RAMOS, de que no dia 04/11/19, 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 07/11/19, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado às fls. 313, descrito e avaliado às fls. 
427, com a ratificação do valor da avaliação às fls. 502 (em 14/09/2017). LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: IMÓVEL: APARTAMENTÓ 401 situado na Rua Barata Ribeiro, n° 
720 – Copacabana - Rio de Janeiro - RJ. Devidamente dimensionado e 
caracterizado no 5º Oficio de Registro de Imóveis, na matrícula 262, e na inscrição 
municipal de n° 1.269.416-2. O imóvel encontra-se ocupado. PRÉDIO: Edifício com 
10 andares, construído há 37 anos, possuindo dois apartamentos por andar. Edifício 
unicamente residencial familiar, construído em concreto armado e alvenaria de tijolos 
revestidos de pintura-plástica. Apresenta portaria com mesa de recepção para 
porteiros. Possui dois elevadores, sendo um social e outro de serviço. O condomínio 
oferece porteiros trabalhando das 7 às 22 horas, diariamente, apresentando garagem, 
tendo o imóvel avaliado direito a uma vaga. O apartamento é de frente, com vista para 
a própria rua. APARTAMENTO 401: Unidade residencial de 95 m2, composta por 
sala, três quartos sendo uma suíte, todos com pisos de tábuas estilo paviflex ou 
similar. Cozinha, banheiro social ambas com pisos de lajotas de cerâmica e paredes 
com ladrilhos. Unidade residencial possui acesso por dois elevadores e escada. O 
imóvel apresenta-se em razoável estado de conservação, com pintura bastante gasta 
e suja, mas não havendo danos estruturais aparentes, tais como infiltrações, 
rachaduras ou afins. DA REGIÃO: Região da zona sul da cidade, servida por todos os 
melhoramentos públicos do município, como distribuição de energia elétrica, rede 
telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, com acesso à 
transportes públicos diversos, ônibus para praticamente toda as regiões da cidade e 
metrô próximo. Conta com farto comércio em geral e rede bancária próximos. DA 
METODOLOGIA: pesquisa de valores em diferentes sites eletrônicos de compra e 
venda de imóveis e também em classificados de jornais de grande circulação, 
obtendo-se amostras de imóveis semelhantes no mesmo logradouro, utilizando o 
método comparativo direto da variação do valor do metro quadrado apurado em cada 
amostra, com homogeneização das amostras. Isto Posto, Avalio imóvel acima 
descrito e a correspondente fração ideal do terreno, em R$ 1.100.000,00 (um milhão e 
cem mil reais); equivalente a 343.760,74 Ufir’s; atualizado em R$ 1.176.039,80 (um 
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milhão, cento e setenta e seis mil, trinta e nove reais e oitenta centavos). De 
acordo com o 5º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 262, e 
registrado em nome de Paulo César Martins e José Eurico Souza Ramos, constando 
os seguintes gravames: 1) Av.8: Cessão de Crédito hipotecário em favor do Banerj 
Crédito Imobiliário S/A, o qual mudou a sua denominação para Banco do Estado do 
Rio de Janeiro S/A; 2) R.16: Alienação Fiduciária em favor da Caixa Econômica 
Federal – CEF; 3) R.17: Penhora oriunda do presente feito. Consta, ainda, prenotado 
sob o nº 502295, em 04/05/2009, Intimação de 24/04/2009. De acordo com a certidão 
de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU, referentes a 01 cota do exercício de 
2018 e a 2019, no valor de R$ 3.488,83, mais acréscimos legais (FRE 1269416-2). 
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: 2403631-1). De acordo com 
informação prestada pela Atlântida Administradora, consta débito condominial 
pendente sobre a referida unidade, no valor de R$ 1.630,20, relativo ao período de 
novembro/2018. O imóvel será leiloado livre de débitos fiscais e condominiais que 
serão, nessa ordem, debitados do valor do lanço do arrematante, de acordo com 
decisão às fls. 527, e 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. O interessado em adquirir o bem em prestações deverá 
apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão, 
proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. – 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 outubro de dois mil e dezenove. – Eu, Diego Abrantes Ferreira, Mat. 01-
27417 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Luiz Eduardo de Castro 
Neves - Juiz de Direito. 
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