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EDITAL DE 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO E PRESENCIAL,  com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de Despejo por Falta de 
Pagamento proposta por HILDEMAR TELLES FREIRE em face de ELIZABETE 
PEREIRA BARBOSA PINTO E ORLANDINA DOS SANTOS PEREIRA 

(Processo nº 0001903-42.2003.8.19.0202 - antigo 2003.202.001973-0), na 
forma abaixo: 

 O Dr. LEONARDO RODRIGUES DA SILVA PICANCO, Juiz de Direito na 
Segunda Vara Cível Regional de Madureira, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
ELIZABETE PEREIRA BARBOSA PINTO E ORLANDINA DOS SANTOS 
PEREIRA, de que no dia 07/03/18, às 12:00 horas,  através do portal de leilões 
on-line do Leiloeiro Público: www.rymerleiloes.com.br, bem como 
concomitantemente no escritório do Leiloeiro JONAS RYMER, situado na Av. 
Erasmo Braga, nº 227, sala 1.111, Castelo/RJ,  pelo Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no 
dia 14/03/18, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da 
avaliação, o imóvel penhorado à fl. 226, descrito e avaliado às fls. 256/257. 
LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: OBJETO DA AVALIAÇÃO: Prédio e 
respectivo terreno na Rua Irapiranga, nº 306, antigo, 310, antes 04, 
caracterizado e dimensionado na matrícula 35099-A do 8º Ofício do Registro 
Geral de Imóveis; DO IMÓVEL: Com inscrição no IPTU sob o nº 0411390-8 
situado na Rua Irapiranga V Estrela 306, Rocha Miranda, nesta cidade, com 
tipologia para casa, de utilização residencial e de posição frente, com trinta e 
dois - 32 metros quadrados de área edificada. Idade de 1938. FINALIDADE 
DO LAUDO: Levantamento Patrimonial LPA. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO: 
Valores de mercado. DIAGNÓSTICO DO MERCADO: a) Liquidez: Liquidez 
Normal; b) desempenho de mercado: RECESSIVO; c) número de ofertas: 
BAIXO; d) absorção pelo mercado: DEMORADO; INDICAÇÃO DO MÉTODO E 
PROCEDIMENTO UTILIZADO: MCDD – Método Comparativo Direto de Dados 
de Mercado. AVALIO, o bem imóvel, indiretamente, nos termos da 
matrícula nº 35.099-A, do 8º Registro Geral de Imóveis, pelo valor de 
mercado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), equivalente a 24.931,43 
UFIR, atualizado em R$ 79.778,10 (setenta e nove mil setecentos e setenta 
e oito reais e dez centavos) . De acordo com o 8º Ofício do RI, o ref. imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 35.099-A, e registrado em nome de Orlandina 
dos Santos Pereira, casada com José Benedicto Pereira Filho. Consta no R-2  
penhora de 50% oriunda do presente feito. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal,  não existem débitos de IPTU (FRE 0.411390-8). 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 2012 até 2016 (Nº CBMERJ: 201881-0). 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 

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


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 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 
dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito. – Eu, Mariane Territo 
de Barros Nunes - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. 

Leonardo Rodrigues da Silva Picanco - Juiz de Direito. 
 

 


