
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA TERCEIRA 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 despejo proposta por ESPÓLIO DE JOSÉ GIL 
PERES em face de ANA PAULA GUIMARÃES PIANI (Processo nº 0083852-
89.2015.8.19.0001), na forma abaixo: 

 O Dr. LEDIR DIAS DE ARAUJO, Juiz de Direito na 13ª Vara Cível da Cidade 
do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a ANA PAULA GUIMARÃES PIANI, de que 
no dia 27/05/19, 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 30/05/19, no 
mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o(s) bem(ns) 
móvel(is) penhorado(s) à fl. 375, com a devida intimação da penhora às fls. 407 e 
avaliado(s) às fls. 395, em 02/04/2018. LAUDO DE AVALIAÇÃO: VEÍCULO PLACA 
KNI0863, UF RJ, RENAVAM 00758219407, MARCA/MODELO: I/MMC PAJERO 
SPORT GLS, ANO DE FABRICAÇÃO 2000, ANO MODELO 2001, COR PRETA. 
Avaliação: R$ 34.202,00 (trinta e quatro mil e duzentos e dois reais), correspondente 
a 10.383,43 UFIR’S, atualizado em R$ 35.522,77 (trinta e cinco mil, quinhentos e 
vinte e dois reais e setenta e sete centavos). De acordo com o cadastro de 
veículos emitido pelo Detran-RJ, o veículo encontra-se registrado em nome de Ana 
Paula Guimarães Piani. Constam débitos relativos à multa, no valor de R$ 1.213,08, 
não constando débitos relativos ao IPVA. Os créditos que recaem sobre o bem, 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. O presente 
edital será lido pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso o devedor não seja 
encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, fica pelo presente edital intimado 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 e sete 
dias do mês de março de dois mil e dezenove. – Eu, Fabiano Alberto Conde Carvalho 
Falbo, Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Ledir Dias de Araujo – 
Juiz de Direito. 
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