
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO MARIA AUGUSTA em face de ELIZABETH DUQUE ESTRADA BASTOS 
(Processo nº 0007292-79.2006.8.19.0209 - antigo 2006.209.007106-1), na forma 
abaixo: 
 O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito na 
Primeira Vara Cível Regional da Barra da Tijuca, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
ELIZABETH DUQUE ESTRADA BASTOS, por si, e na qualidade de inventariante do 
Espólio de Ilka Duque Estrada Bastos, de que no dia 22/08/18, às 17:00 horas, no 
Átrio do Fórum Regional da Barra da Tijuca, na Av. Luis Carlos Prestes, s/nº – Barra 
da Tijuca/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a 
quem mais der acima da avaliação, ou no dia 29/08/18, no mesmo horário e local, a 
quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 176, com a 
devida intimação da penhora às fls. 255, descrito e avaliado às fls. 806. AUTO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA: Imóvel situado na rua Professor Taciel Cylleno, nº 235, 
apartamento 204, com direito a 2 vagas de garagem, no bairro do Recreio dos 
Bandeirantes / RJ, em conformidade com a matrícula 275444 do 9 Ofício de Registro 
de Imóveis e inscrição na Secretaria Municipal de Fazenda (IPTU), sob o número 
3.055.638-5. Com a seguinte descrição: Trata-se de prédio de 03 pavimentos, de 
ocupação residencial, em estrutura de concreto e alvenaria, com fachada revestida de 
granito. O terreno onde está edificado é todo cercado por grades de alumínio, tendo 
na frente do edifício uma pequena área descoberta com jardim. O prédio possui 01 
portaria com 01 elevador social e sistema de interfone. O apartamento está situado na 
parte dos fundos. O terreno descrito, caracterizado e confrontado conforme consta na 
certidão do RGI e inscrição imobiliária (IPTU), já mencionado anteriormente. Assim, 
como não encontrei ninguém no apartamento que me permitisse a entrada, e de 
acordo com a informação do porteiro Paulo César, o imóvel encontra-se vazio. 
AVALIO INDIRETAMENTE O IMÓVEL ACIMA DESCRITO COM 
APROXIMADAMENTE 75m2, POSIÇÃO FUNDOS, EM R$ 600.000,00 
(SEISCENTOS MIL REAIS); EQUIVALENTE A 199.846,78 UFIR’S; ATUALIZADO EM 
R$ 658.275,30 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA 
E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS). De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. 
imóvel encontra-se registrado em nome de Ilka Duque Estrada Bastos, constando no 
R-5, Penhora oriunda do presente feito. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, 
existem débitos de IPTU nos exercícios de 2006, e de 2008 até 2018, no valor de R$ 
34.055,02, mais acréscimos legais (FRE 3055638-5). 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 através do site de leilões on 
line: www.rymerleiloes.com.br, de acordo com o art. 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 do CPC; acrescida 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 três dias do mês de julho de 
dois mil e dezoito. – Eu, Bianca Orosco Bullaty – Chefe de Serventia, o fiz datilografar 
e subscrevo. Dr. Arthur Eduardo Magalhães Ferreira - Juiz de Direito. 

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

