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GOVERNADOR 

 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL e ELETRÔNICO, 

com prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de Cobrança proposta por 
CONDOMÍNIO PARAISO DE IGUABA em face de ESPÓLIO DE RONALDO NERY 
VADESILHO (Processo nº 0016373-14.2013.8.19.0207), na forma abaixo: 

 O Dr. GUILHERME PEDROSA LOPES, Juiz de Direito na Primeira Vara Cível 
Regional da Ilha do Governador, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE RONALDO 
NERY VADESILHO, na pessoa de sua inventariante Ana Katashe Duarte Vadesilho, 
de que no dia 01/04/19, às 12:00 horas, será apregoado e vendido por valor superior 
e/ou igual ao valor da avaliação, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro 
Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem como 
concomitantemente, no auditório de leilões do escritório do Leiloeiro, situado na Av. 
Erasmo Braga, nº 227, sala 1.111, Castelo/RJ, ou no dia 04/04/19, no mesmo horário 
e local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 208, 
com a devida intimação da penhora à fl. 211, descrito e avaliado às fls. 213, em 
20/04/2018. AUTO DE AVALIAÇÃO: CASA RESIDENCIAL DENOMINADA CASA 
NUMERO 4 DA ALAMEDA D, DO CONDOMÍNIO DENOMINADO VILLAGIO DE 
IGUABA, ATUAL CONDOMÍNIO PARAISO DE IGUABA, E RESPECTIVA FRAÇÃO 
IDEAL DE 1/27, QUE CORRESPONDE A 0,03703, DO TERRENO QUE MEDE UM 
ÁREA TOTAL DE 5,661,89 METROS QUADRADOS, SITUADO EM IGUABA 
GRANDE, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SENDO A CASA RESIDENCIAL 
COMPOSTA POR SALA, DOIS QUARTOS, COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM 
COM UMA VARANDA NOS FUNDOS, POSSUINDO DE ÁREA CONSTRUÍDA 69,00 
METROS QUADRADOS  DE  UM TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 89,00 METROS 
QUADRADOS, ENCONTRANDO – SE  A CASA EM MAU ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO MOTIVO PELO QUAL AVALIO EM SEU TODO EM R$ 115.000,00 
(cento e quinze mil reais), correspondente a 34.913,02 UFIR’S, atualizado em R$ 
119.440,94 (cento e dezenove mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e 
quatro centavos). Observação: O IMÓVEL APRESENTA MAL ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO SENDO POSSIVEL VERIFICAR PROBLEMAS DE VAZAMENTO 
DE ÁGUA POSSIVELMENTE PELA SISTERNA, SINAIS E UMIDADE E 
PROBLEMAS DE PINTURA, PRECISANDO DE REPAROS, MOTIVO PELA QUAL 
FOI AVALIADA EM R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). IMOVEL EM 
CONDOMINIO FECHADO E PROXIMO A LAGOA DE ARARUAMA. De acordo com o 
2º Ofício de Justiça de São Pedro da Aldeia, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob 
o nº 8079 e registrado em nome de Ronaldo Nery Vadesilho. De acordo com a 
certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2015 até 
2019, no valor de R$ 36.922,26, mais acréscimos legais (Cadastro: 1522-0). 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 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. Os interessados em 
participar do leilão terão a opção de oferecer lances pela internet, através do site 
rymerleiloes.com.br, em tempo real e em igualdade de condições dos participantes 
presentes, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e habilitados para 
participar deste leilão. – E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi 
expedido o presente, que será publicado através do portal de editais do Sindicato dos 
Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio 
do leiloeiro público: www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 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 onze dias 
do mês de fevereiro de dois mil e dezenove. – Eu, Cecília Bispo Prataviera. Mat. 01-
24215, Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Guilherme Pedrosa 
Lopes – Juiz de Direito. 
 

http://www.jonasrymer.lel.br/
http://www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br/
http://www.rymerleiloes.com.br/

