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JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA 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 indenizatória proposta por INGRID DE AZEVEDO 
ROSA em face de FRANCISCO PEDRO ELIAS ROSA e FRANCISCO OSMUNDO 
ELIAS ROSA (Processo nº 0215945-84.2013.8.19.0001), na forma abaixo: 
 
 A Dra. LINDALVA SOARES SILVA, Juíza de Direito na Décima Primeira 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 FRANCISCO PEDRO 
ELIAS ROSA e FRANCISCO OSMUNDO ELIAS ROSA, de que no dia 13/04/20, às 
14:30 horas, no Fórum da Capital, na Av. Erasmo Braga, nº 115, 5º andar, hall dos 
elevadores da Lâmina Central - Castelo/RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, 
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 16/04/20, 
no mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel 
penhorado à fl. 709, com a devida intimação da penhora às fls. 717, descrito e 
avaliado às fls. 904/908, em  20/11/2018, retificado às fls. 1040/1043. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: Trata-se de uma edificação residencial que se encontra em obras ainda 
não concluídas, situada na Rua Barão de Petrópolis n. 721, Rua 05 n. 20, Rio 
Comprido, RJ, atualmente, denominada Rua da Fortuna n. 20. Na vistoria, constatou-
se que o estágio de construção atual do imóvel constante do contrato é de 40% do 
total da construção a ser executada (fundações, alvenarias do pavimento térreo e 
parte – 50% do primeiro andar), restando a finalização do primeiro andar (45%). 
Resta, ainda, a construção integral do segundo, terceiro andar e da cobertura sendo 
que a unidade de cobertura que consta no contrato acostado aos autos não foi 
erguida. Dos cinco (05) pavimentos que deveriam existir, existem apenas dois (térreos 
e o 1º pavimento) e, dessa forma, a análise será indireta, considerando um imóvel 
hipotético. No mais, teremos que: Atualmente, o térreo se encontra mais adiantado 
em sua execução em relação aos demais pavimentos, em que pese só haver o 1º 
pavimento. Faltam os demais pavimentos. Conforme o RGI, o lote possui 8,00 m de 
testada e de fundos; a lateral possui 15,00 m. Total de 120,00 m². A parte edificada no 
térreo (não concluída) possui uma área construída de 110,00 m² de rateio. A parte 
edificada no 2º Pavimento (não concluída) possui uma área construída de rateio de 
110,00m². Conforme documento e fls. 772/792, a unidade de cobertura teria uma área 
de 51,27 m² e um terraço de 48,00 m². Portanto, área equivalente de 75,27m². O 
imóvel não possui garagem. O estágio de prontificação atribuída à obra em 
andamento é na equivalência de 45% nos dois pavimentos e de 35% no geral. A 
depreciação em face da não conclusão é de 20%. O BDI atribuído é de 20%. O 
padrão construtivo, no estado, é Normal. A tipologia construtiva é residencial. O valor 
do CUB/SINDUSON-RJ (PP4) = R$ 1.701,15/M². Não se observa a existência de 
plantas nos autos e nada nos foi encaminhado para análise. AVALIO O BEM ACIMA 
DESCRITO EM R$ 168.400,00 (cento e sessenta e oito mil e quatrocentos reais), 
correspondente a 49.223,93 UFIR’S, atualizado em R$ 174.991,08 (cento e setenta e 
quatro mil, novecentos e noventa e um reais e oito centavos). De acordo com o 7º 
Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 26359 e registrado em 
nome de Francisco Pedro Elias Rosa, constando no R.06, penhora oriunda do 
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presente feito. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, não existem débitos de 
IPTU (FRE: 1640717-3). 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. 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 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 quatro dias do mês de março de 
dois mil e vinte. – Eu, Luiz Antonio da Silva Cardoso, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra. Lindalva Soares Silva – Juíza de Direito. 
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