
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA 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 G5 PRECATÓRIOS 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS 
em face de MARIANA DE LIMA CARVALHAL (Processo nº 0029478-
23.2011.8.19.0209), na forma abaixo: 
 A Dra. ERICA DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA, Juíza de Direito na 
Quarta Vara Cível Regional da Barra da Tijuca, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
MARIANA DE LIMA CARVALHAL e ao ESPÓLIO DE MARIA CLUTILDE DE JESUS 
PINTO DE ABREU, através de sua inventariante, Caterine Terezinha de Abreu Santa 
Marinha Pastorino, ou quem fizer em suas vezes, de que no dia 05/02/19, às 17:00 
horas, no Átrio do Fórum Regional da Barra da Tijuca, na Av. Luís 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 12/02/19, no mesmo horário e 
local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado às fls. 405, 
com a devida intimação da penhora às fls. 440, descrito e avaliado às fls. 449 (em 
15/03/2018), com a ratificação do laudo de avaliação às fls. 500. DIREITO E AÇÃO. 
LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA: Imóvel cobertura 302, de dois andares da Rua 
Professor Taciel Cyleno, nº 714, Recreio dos Bandeirantes, inscrito sob a matrícula 
301395 no 9º Ofício do Registro de Imóveis, com direito a 03 vagas de garagem, 
inscrito no IPTU sob o número 3.065.038-6, posição frente, residencial, idade 2005, 
área edificada 198m2, 03 suítes, sendo uma delas na parte superior, piso porcelanato, 
apresentando vazamento no teto da sala, parte externa necessitando de reparos na 
pintura e piscina. Prédio de 03 andares em bom estado de conservação, localizado 
em rua tranquila e arborizada, próxima da praia, transporte e comércio também nas 
proximidades. Avalio o imóvel em R$ 1.138.500,00 (hum milhão, cento e trinta e 
oito mil e quinhentos reais). De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 301395, e registrado em nome de Maria Clutilde de 
Jesus Pinto de Abreu, constando, no R-8, Penhora oriunda do presente feito. Consta 
às fls. 18/23, Escritura de Promessa de Compra e Venda, figurando como Outorgante 
promitente vendedora, Maria Clutilde de Jesus Pinto de Abreu, e como Outorgada 
promitente compradora, Mariana de Lima Carvalhal. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2010 até 2018, no valor 
de R$ 74.012,74, mais acréscimos legais (FRE 3065038-6). Conforme Certidão 
Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos relativos à 
Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 
738,36, referentes aos exercícios de 2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 3335641-1). 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. 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 três dias do mês de novembro de dois mil e dezoito. – Eu, 
Silvestre Afonso Rabelo Neto, Mat. 01-22376 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e 
subscrevo. Dra. Erica de Paula Rodrigues da Cunha - Juíza de Direito. 

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

