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JUÍZO DE DIREITO DA OITAVA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA 
COMARCA DA CAPITAL 

 
 

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 05 
dias, extraído dos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial proposta 
por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO 
DE JANEIRO – PREVI - RIO em face de LUCIANO TADEU FERREIRA DA 
SILVA e MONICA SUETH FERREIRA DA SILVA (Processo nº 0120056-
21.2004.8.19.0001 - antigo 2004.001.121942-3), na forma abaixo: 
 A Dra. ALESSANDRA CRISTINA TUFVESSON PEIXOTO,  
 Juíza de Direito na Oitava Vara de Fazenda Pública da Cidade do Rio de 
Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a LUCIANO TADEU FERREIRA DA 
SILVA e MONICA SUETH FERREIRA DA  SILVA,  RAQUEL TAVARES 
PEREIRA E JOSÉ CELSO FERREIRA DA SILVA  de que no dia 19/08/19, 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 22/08/19, 
no mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o 
imóvel penhorado à fl. 89, descrito e avaliado às fls. 203, em 14/09/2018. 
LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL: Lote nº2, quadra 04, localizado na Rua 
Catulo Cearense, nº 204, Loteamento denominado Vila Geny – Gleba 3, 
Itaguaí – RJ;  com área total  de, aproximadamente, 376,00m²; medindo 
16,00m de frente para a Rua Catulo Cearense, igual largura nos fundos onde 
confronta com os lotes 16 e 17; por 24,10m de extensão pelo lado direito, onde 
confronta com o lote 03; e 23,00m de extensão pelo lado esquerdo, onde 
confronta com o lote 01. Na referida área constam seis edificações em 
alvenaria. À saber: I) a primeira, medindo aproximadamente, 12,00m², 
constituindo um quarto com banheiro, coberta por telha de amianto; II) a 
segunda, medindo aproximadamente, 20,00m², constituindo um quarto com 
banheiro, coberta por telha de amianto; III) a terceira, medindo 
aproximadamente, 54,00m², constituindo um salão (onde funciona a Tenda de 
Umbanda Luz de Vovó Catarina de Aruanda), coberta por telha de amianto; IV) 
a quarta, medindo aproximadamente, 88,00m²,  constituindo uma casa 
residencial, com uma sala, uma cozinha, um banheiro, um quarto e uma suíte, 
coberta por laje; V) a quinta, medindo aproximadamente, 1,5m², constituindo 
um pequeno quarto; coberta por telha de amianto; VI) a sexta, medindo 
aproximadamente, 4,5m², constituindo um quarto, coberta por telha de amianto 
. Sendo a rua pavimentada, contendo no bairro água encanada, esgoto e 
iluminação pública. Considerando o acima descrito e, ainda, utilizando critério 
comparativo e subsídios junto ao mercado imobiliário local, AVALIO o imóvel 
supracitado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), correspondente a 
36.430,97 UFIR’S, atualizado em R$ 124.634,01 (cento e vinte e quatro mil, 
seiscentos e trinta e quatro reais e um centavo). De acordo com o cartório 
do 3º Ofício do RI – 4º Distrito da Comarca de Itaguaí, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 16,703 e registrado em nome de Maria Auxiliadora 
Rezende; Consta a Margem do referido número, averbação da 8ª Vara de 
Fazenda Pública da Capital da execução referente a este Processo. Consta 
nos autos às fls 05, Escritura de Compra e venda com hipoteca do 23º Ofício 
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de Notas e como outorgante - vendedora: Maria Auxiliadora Rezende e como 
outorgando compradores Luciano Tadeu Ferreira e Monica Sueth Ferreira da 
Silva e mutuaria e Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de 
Janeiro - PREVI RIO.  De acordo com a certidão de Situação Fiscal, não 
existem débitos de IPTU (Inscrição 89910). 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. O interessado em adquirir o 
bem em prestações deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do 
primeiro ou do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do art. 
895 do CPC – 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 oito dias do mês de julho de dois mil e dezenove. Eu, Zelia Maria Lascasas 
Ferreira, Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Alessandra 
Cristina Tufvesson Peixoto  – Juíza de Direito. 

 
 

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

