
JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA DE FAMÍLIA REGIONAL DO MÉIER 
 

 EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 
05 dias, extraído dos autos da Ação de Execução de Alimentos proposta por 
VANESSA ALVES MAMEDES e BIANCA ALVES MAMEDES em face de 
JOÃO MAMEDES LEOBALDO (Processo nº 0009141-31.2002.8.19.0208 – 
antigo 2002.208.009118-1), na forma abaixo: 

 A Dra. CLAUDIA RENATA ALBERICO OAZEN, Juíza de Direito na 
Quinta Vara de Família Regional do Méier, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
JOÃO MAMEDES LEOBALDO e CARMEM ALVES MAMEDES e MVT 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, de que no dia 07/03/2018, às 
16:00horas, no Átrio do Fórum Regional do Méier, na Rua Aristides Caire, nº 
53, Méier/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e 
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 14/03/2018, no mesmo 
horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel com a 
auto de penhora e avaliação às fls.785. Direito e Ação – AUTO DE PENHORA 
E AVALIAÇÃO: Área de Terreno designada como lote 38, unidade 3, situada 
na Rua Quatro, do condomínio Cisnei Branco, com área aproximadamente 
142,5 m2, terreno descrito através da indicação da administradora do 
condomínio, AVALIO o bem em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 
correspondente a 22.124,70 UFIR’S, atualizado em R$ 70.796,85 (setenta mil, 
setecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos). De acordo 
com o 1º Ofício de Notas e RI de São Pedro da Aldeia, o ref. imóvel encontra-
se registrado em nome de MVT Empreendimentos Imobiliários Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o nº 21.743.780/0001-30. Consta, às fls.740/742, Escritura de 
Compra e Venda, figurando como outorgado comprador, João Mamedes 
Leobaldo, casado com Carmem Alves Mamedes. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU, nos exercícios de 2005 a 2017, no 
valor de R$ 5.291,88, mais acréscimos legais. Constam débitos de condomínio, 
pendentes sobre a referida unidade, no valor de R$ 27.129,98 (planilha até o 
mês de outubro/2017 - processo nº 0005783-41.2016.8.19.0055. 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. – 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 quatorze dias 
do mês de dezembro de dois mil e dezessete. – Eu, Marisa Ribeiro Lauzana 
Nimer – Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Claudia Renata 
Alberico Oazen – Juíza de Direito. 


