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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 317/319/321 - D – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2169 
E-mail: cap33vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO ao Espólio de ANTONIO PEREIRA FEITOSA ROSAS 
SOBRINHO, na pessoa de seu representante legal, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária 
(Processo nº 0140146-89.2000.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL contra Espólio 
de ANTONIO PEREIRA FEITOSA ROSAS SOBRINHO, na forma abaixo: 
 
   A DRA. CRISTINA SERRA FEIJÓ, Juíza de Direito da Trigésima Terceira Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ 
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao Espólio de 
ANTONIO PEREIRA FEITOSA ROSAS SOBRINHO, na pessoa de seu representante legal, que no dia 15.07.2019, às 15:00 
horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115 - térreo (hall dos elevadores) Castelo/RJ., pelo Leiloeiro Público 
RODRIGO LOPES PORTELLA, com sítio na rede de computadores www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e vendido a 
quem mais der acima da avaliação, ou no dia 25.07.2019, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito 
lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme prevê o Art. 891, § único do CPC, o imóvel penhorado 
conforme termo de penhora às fls. 610 - tendo sido o espólio executado intimado da penhora conforme fls. 621 - descrito e 
avaliado às fls. 1196/1197 (em 16/10/2017), com ratificação às fls. 1228 e 1331 (em 23/07/2018).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: 
IMÓVEL situado na Rua Gurindiba, nº 167, atual 179, Tijuca, RJ. Devidamente dimensionado e caracterizado no 11º 
Registro de Imóveis, na matrícula 123.083 e na inscrição municipal de nº 0523.485-1 (IPTU), com 258m2 de área 
construída, conforme fotocópias da Certidão e IPTU que acompanharam o mandado e fazem partes integrantes deste laudo. 
PRÉDIO: no alinhamento da via pública, natureza residencial, imóvel em aclive, com entrada de garagem para 
aproximadamente cinco carros; entrada para pedestre, por escada, com cobertura de laje; construção do lado esquerdo, no 
início do terreno, composta de uma sala grande, com banheiro, dois banheiros incompletos e cobertura de alumínio acima 
da laje; acima da entrada, uma casa com varanda, dois quartos, sala, cozinha e banheiro; uma casa com um quarto 
pequeno, uma sala, banheiro pequeno e varanda; acima, uma quadra esportiva, com contenção nas paredes; uma sala, 
cozinha e banheiro; cinco salas, quatro banheiros pequenos, incompletos; uma casa dividida, quarto e sala, sala, dois 
quarto, sendo dois quartos transformados em um, banheiro, cozinha, varanda em L. Construções em alvenaria de tijolos, 
com telhas de cerâmica. O acesso as partes do terreno e construções é feito por escadas. Na entrada, um portão de 
madeira, portão e grades de ferro. As construções, onde além de residência também funcionou uma escola, precisam de 
reparos. O terreno faz limite com áreas de comunidade. Da Região: Encontra-se servida por serviços públicos do município 
como distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, transporte, 
de apenas uma linha de ônibus, contando com acesso ao comércio em geral, porém um pouco afastado do imóvel. Avalio o 
imóvel acima descrito, em R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do 
presente edital para R$ 882.824,31 (oitocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos).- 
Conforme Certidão do 11º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 123.083, em 
nome de Antonio Pereira Feitosa Rosas Sobrinho, casado; constando ainda da referida matrícula: (R-1) – Penhora: 12ª Vara 
de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2004.120.048522-8, movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de Antonio 
Pereira F. Rosas Sobrinho; (R-2) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/RJ – Execução Fiscal nº 
2007.001.131271-6, movida pelo Município do Rio de Janeiro contra Antonio Pereira F. Rosas Sobrinho; constando ainda 
prenotado sob o nº 459450, em 30/08/2007, o requerimento de mesma data para averbar a Construção e Habite-se.- 
Débitos do Imóvel: IPTU (inscrição nº 0523485-1): R$ 94.452,34 (noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais 
e trinta e quatro centavos), referente aos exercícios de 1999 a 2019; Taxa de Incêndio (inscrição nº 2100679-6): R$ 1.113,17 
(hum mil, cento e treze reais e dezessete centavos), referente aos exercícios de 2013 a 2018.- Conforme Certidão do 9º 
Distribuidor, constam distribuições na 12ª. Vara de Fazenda Pública referente a débitos com IPTU nos exercícios de 1999 a 
2017.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 908, § 1º do CPC e 
do Art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIII da Consolidação 
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão.- Ficam os executados intimados 
dos Leilões por intermédio deste edital, na pessoa de seus advogados constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, 
Parágrafo Único, e seus incisos do CPC.- Condições Gerais da Alienação: Os horários considerados neste edital são 
sempre os horários de Brasília/DF; A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 15 dias mediante caução de 30% da 
arrematação, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido.- 
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Decorridos os prazos sem que o(s) arrematante(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao 
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução, voltando o(s) bem(ns) a 
novo Leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso.- Demais informações serão prestadas na ocasião do 
pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital.- E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, passou-se o presente Edital, aos quatorze dias do mês de Maio de 2019.- O presente Edital será publicado e 
afixado no local de costume.- Eu, Simone Carla Vianna Barreto, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Cristina 
Serra Feijó - Juíza de Direito. 


