
JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO 
 

EDITAL DE 1º, 2º LEILÕES e INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído dos autos 
da ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por NOVA ESTRELA 
DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS LTDA. em face de ORIVAN MENDES DA 
SILVA (Processo nº 0012401-25.1997.8.19.0004 (1997.536.010447-8), na forma abaixo: 

O Dr. EUCLIDES DE LIMA MIRANDA, juiz de direito da Terceira Vara Cível da 
Comarca de São Gonçalo, faz saber aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente, a ORIVAN MENDES DA SILVA, 
de que no dia 14/11/17, às 16:00hs, no Átrio do Fórum da Comarca de São Gonçalo, na 
R. Getúlio Vargas, nº 2.512, Santa Catarina – São Gonçalo / RJ, pelo Leiloeiro Público 
JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação ou no dia 
17/11/17, no mesmo horário e local, a quem mais der a partir de 80% (oitenta por cento) 
do valor da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 34, descrito e avaliado à fl. 138. AUTO DE 
AVALIAÇÃO: AVALIAÇÃO da área de terras designada nº 02, medindo 208.253,00m², 
situado no lugar de “BARREIRA”, zona rural do 2º Distrito do Município de Saquarema, 
Estado do Rio de Janeiro, registrado no RGI sob a matrícula nº 23.967, aparentemente 
com uma casa de alvenaria, que AVALIO em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), 
equivalente a 125.623,21 Ufir”s, correspondente, nesta data, a R$ 401.981,67 
(quatrocentos e um mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e sete 
centavos). De acordo com o Registro de Imóveis – Ofício Único de Saquarema, o imóvel 
está matriculado sob nº 23.967, registrado em nome de Orivan Mendes da Silva, onde 
consta penhora desta demanda (R-1). 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. Consta ação de interdito proibitório proposta por Orivan Mendes da Silva em face de 
Heliomarcio Bernardino de Mattos sob o nº 000604186.2009.8.19.0058. As certidões 
exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, bem 
como o presente edital, 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 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, do 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 sete dias 
do mês de setembro de dois mil e dezessete. Eu, __________________ Lívia Helena de 
Sousa Fernandes, Titular do Cartório, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Euclides de Lima 
Miranda – Juiz de Direito. 


