
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por JAMILE JORGE DAVID 
SALOMÃO em face de TÂNIA SIQUEIRA FERREIRA DOS SANTOS, FABIANE 
SIQUEIRA FERREIRA DE SOUZA e AURORA CRISTINA SIQUEIRA FERREIRA 
PEREIRA (Processo nº 0468945-44.2015.8.19.0001), na forma abaixo: 
 A Dra. EUNICE BITENCOURT HADDAD, Juíza de Direito na Vigésima Quarta 
Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a TÂNIA SIQUEIRA 
FERREIRA DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, FABIANE 
SIQUEIRA FERREIRA DE SOUZA, AURORA CRISTINA SIQUEIRA FERREIRA 
PEREIRA, NATALIA ERMANCE MACHADO ROCHA LACEY e DAMIEN LACEY, de 
que no dia 03/12/18, às 14:30 horas, no Átrio do Fórum, na Av. Erasmo Braga, nº 115 
– térreo (hall dos elevadores), Castelo/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, 
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 06/12/18, 
no mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel 
penhorado às fls. 144, descrito e avaliado às fls. 665/668 (em 04/04/2018). 
Englobadamente 50% do Direito e Ação e 50% da Plena Propriedade. AUTO DE 
AVALIAÇÃO: I – Imóvel denominado “Fazenda das Palmeiras”, área de terras 
localizada na Estrada Serramar. II – Especificação do Imóvel: IMÓVEL: Uma área de 
terras, restante na Fazenda das Palmeiras, que possui na verdade as seguintes 
medidas e confrontações: Limites e confrontações: Norte – com as terras da Fazenda 
Sapucaia; Leste – com a faixa de domínio da Rodovia RJ – 162; Sul: com as terras do 
Sítio São Jorge e outros; Oeste – com as terras dos Sítios Cantagalo: descrição do 
perímetro: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M1 – deste, segue com 
azimute de 320º 39’56”, e distância de 944,81m, confrontando neste trecho com Faixa 
de domínio RJ-162-Rodovia Serramar, até o vértice – M2: Deste segue com azimute 
de 71º 34’59” e distância de 750,57m, confrontando neste trecho com terras da 
Fazenda Sapucaia, até o vértice M3: Deste segue com azimute 72º01’16” e a 
distância de 726,96m, confrontando neste trecho com terras da Fazenda Sapucaia, 
até o vértice M4: Deste, segue com azimute de 72º23’58” e distância de 333,85m, 
confrontando neste trecho com terras do Sítio Cantagalo, até o vértice M5: Deste, 
segue com azimute de 246º15’41” e distância de 99,94m, confrontando neste trecho 
com terras do Sítio São Jorge, até o vértice M6, de coordenadas N.7.506.576, 0,32m 
e 194.118,288m; Desde, segue com azimute 244º09’40” e distância de 188,96m, 
confrontando neste trecho com o Loteamento Paulo Meireles, até o vértice M7, de 
coordenadas N.7.506.534,594m e E 194.032,717m. Desde segue com azitume de 
243º56’18” e distância de 512,20m, confrontando neste trecho com Loteamento Vila 
Real, até o vértice M1, ponto inicial da descrição deste período, totalizando uma área 
superficial de 78,53 hectares ou 16,25 alqueires geométricos (Obs: conforme Av.02, 
consta retificação desta área, eis que constou erradamente como sendo de 78,53 
hectares ou 16,25 alqueires geométricos, quando a área correta é a de 75,42 
hectares ou 15,58 alqueires geométricos). III – Avaliação: Neste sentido, 
considerando a infraestrutura existente no logradouro, a respectiva região urbanizada 
e os valores dos imóveis praticados na região, AVALIO o mencionado bem (Fazenda 
das Palmeiras) em sua totalidade: R$ 11.245.496,00 (onze milhões, duzentos e 
quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais). De acordo com o 
Cartório do Ofício Único de Rio das Ostras, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob 



o nº 15176, e registrado em nome de Evaristo de Oliveira Ferreira, na proporção de 
½, Tania Siqueira Ferreira dos Santos, casada com Paulo Henrique Alves dos Santos, 
na proporção de ¼, e Natalia Ermance Machado Rocha, na proporção de ¼, 
constando os seguintes gravames: 1) Av.02: Retificação de Área, eis que constou 
erradamente como sendo de 78,53 hectares ou 16,25 alqueires geométricos, quando 
a área correta é a de 75,42 hectares ou 15,58 alqueires geométricos, sem que tivesse 
havido qualquer mudança das suas medidas perimetrais; 2) Av-03: Decisão 
informando a existência da presente ação. Os débitos que recaem sobre o imóvel 
serão informados no ato do pregão. 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, 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 cinco dias do 
mês de outubro de dois mil e dezoito. – Eu, João Carlos Ribeiro, Mat. 01-14832 - 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Eunice Bitencourt Haddad - 
Juíza de Direito. 

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

