
JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA CÍVEL REGIONAL DO MÉIER   
 

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 SOLAR CONSELHEIRO AGOSTINHO em face de ERNANI 
LOPES IEBRA e ANA MATILDE PEREIRA (Processo nº 0003252-
28.2004.8.19.0208 - antigo 2004.208.003389-6), na forma abaixo: 

A Dra. CRISTINA GOMES CAMPOS DE SETA, Juíza de Direito na 
Quinta Vara Cível Regional do Méier, FAZ SABER aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
ERNANI LOPES IEBRA e ANA MATILDE PEREIRA, de que no dia 16/04/19, 
às 16:00 horas, 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 16/04/19, às 16:15 
horas, no mesmo  local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel 
penhorado à fl. 341, descrito e avaliado às fls. 375/376. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: O IMÓVEL: O apartamento de número 903, situado na Rua 
Conselheiro Agostinho, nº 45, Todos os Santos, Rio de Janeiro, RJ, e sua 
correspondente fração ideal de 1/3 do respectivo terreno. O PRÉDIO: Prédio 
de médio padrão murado e pintado, com portão de ferro e porteiro eletrônico. 
Possui elevador, porteiro 24 horas e área de lazer. Com recuo da via pública, 
de ocupação exclusivamente residencial. Parte interna do prédio em bom 
estado de conservação. O APARTAMENTO: localizado no 9º pavimento, com 
uma área edificada de 48m² (quarenta e oito metros quadrados). Esclareço que 
o imóvel está vazio e fechado, não sendo possível adentrar o mesmo para 
avaliar suas características. O TERRENO: O imóvel edificado está descrito, 
caracterizado e confrontado, na certidão do 1º Serviço Registral de imóveis, 
matrícula 64490, Inscrição IPTU 1.918.560-2. CONCLUSÃO: Considerando-se 
a sua localização, dimensões, área construída e características, padrão do 
logradouro, idade, qualidade do material empregado em seu acabamento e 
estado geral de conservação do prédio, AVALIO o bem acima descrito, e o 
respectivo terreno em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), 
equivalente a 79.938,71 Ufir’s, atualizado em R$ 273.478,33 (duzentos e 
setenta e três mil, quatrocentos e setenta e oito e trinta e três centavos). 
De acordo com o 1º Serviço Registral de imóveis o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 64490, e registrado em nome de Ernani Lopes Iebra e 
Ana Matilde Ferreira, constando os seguintes gravames: 1) R-9: Hipoteca à 
Caixa Econômica Federal; 2) R.11: Penhora determinada pelo Juízo de Direito 
da 12ª Vara de Fazenda Pública, extraída dos autos da execução fiscal de nº I-
3980/1999, movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de Ernani Lopes 
Iebra; 3) R.13: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de 
Fazenda Pública, extraída dos autos da execução fiscal nº 2002.120.107399-9, 
movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de Ernani Lopes Iebra; 4) 
R.15: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda 
Pública, extraída dos autos da execução fiscal nº 2004.120.023093-7, movida 
pelo Município do Rio de Janeiro em face de Ernani Lopes Iebra; e 5) R-17: 
Penhora oriunda do presente feito. De acordo com a certidão de Situação 
Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 1998, 2000, 2005, 2006, 



2008 até 2018 e 2019, no valor de R$ 5.432,97, mais acréscimos legais (FRE 
1918560-2). 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$ 186, 56, referentes aos exercícios de 
2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 1715120-0). 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. Caso os devedores não sejam  
encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimada 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 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 vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e 
dezenove. – Eu, Cristina Raquel de Moura Frambach - Chefe de Serventia, o 
fiz datilografar e subscrevo. Dra. Cristina Gomes Campos de Seta - Juíza de 
Direito. 
 

http://www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br/
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