
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL REGIONAL DA LEOPOLDINA 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO 
CENTRO COMERCIAL DE OLARIA em face de LASER EMPREENDIMENTOS E 
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Processo nº 0048091-20.2013.8.19.0210), na 
forma abaixo: 
 O Dr. FELIPE PINELLI PEDALINO COSTA, Juiz de Direito na Segunda Vara 
Cível Regional da Leopoldina, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a LASER 
EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, através de seu 
representante legal, de que no dia 13/07/2020, às 12:00 horas, através do portal de 
leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), 
pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der 
acima da avaliação, ou no dia 16/07/2020, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 169, com a devida intimação da 
penhora às fls. 171 , descrito e avaliado às fls. 209/210, em 16/10/2018. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Imóvel não residencial situado na Rua Delfim 
Carlos nº 350, loja 110, e a fração ideal de 0,221425, do respectivo terreno, medindo 
em sua totalidade 63,90m de frente para a rua Paranapanema e mais 7,85 em curva 
interna subordinada a um raio de 6,00m, concordando com o alinhamento da Rua 
Delfim Carlos por onde mede 190,90m; 70,60m de fundos, à direita mede 9,43 em 
curva externa subordinada a um raio de 6,00m, mais 63,75m em reta, mais 121,50m, 
configurando com a anterior um ângulo obtuso interno fechando o perímetro. Dito 
terreno localiza-se na Rua Paranapanema, lado par, onde faz frente, na esquina par 
desta Rua com a Rua Delfim Carlos, lado par, à esquerda de quem de dentro do 
terreno olha para a Rua, confina com a Rua Delfim Carlos, lado par, à direita com os 
lotes 05 e 06 do mesmo PAL, de propriedade da Caixa da Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro ou sucessores, e nos fundos com os prédios nº 375 e 367 da Rua 
Comandante Coimbra, e também o prédio nº 340 da Rua Delfim Carlos. 
LOCALIZAÇÃO: O imóvel encontra-se localizado no bairro de Olaria, Município do 
Rio de Janeiro, em logradouro de grande extensão, que é composto por casas, 
prédios residenciais e comerciais, além de algumas empresas, sendo considerado de 
boa localização. Assim, considerando-se a sua localização, área do terreno, 
idade e estado geral de conservação aparente do imóvel, AVALIO 
INDIRETAMENTE o bem acima descrito, com a sua correspondente fração ideal 
que lhe couber o terreno, em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), 
correspondente a 39.466,89 UFIR’S, atualizado em R$ 140.304,80 (cento e 
quarenta mil, trezentos e quatro reais e oitenta centavos). De acordo com o 8º 
Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 156506, e registrado em 
nome de Laser Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda, constando os 
seguintes gravames: 1) R-1: Penhora por determinação do Juízo de Direito da 12a 
Vara de Fazenda Pública, extraída dos autos da ação de Execução Fiscal, nº I-
2166/1996, movida pelo Município do Rio de Janeiro; 2) R-2: Penhora por 
determinação do Juízo de Direito da 12a Vara de Fazenda Pública, extraída dos autos 
da ação de Execução Fiscal, nº I- 0000007372/1999, movida pelo Município do Rio de 
Janeiro; 3) R-3: Penhora por determinação do Juízo de Direito da 12a da Fazenda 
Pública, extraída dos autos da ação de Execução Fiscal, nº 2002.120.051538-1, 
movida pelo Município do Rio de Janeiro. De acordo com a certidão de Situação 



Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 1996, 1997, 2009 e de 2015 até 
2020, no valor de R$ 5.721,87, mais acréscimos legais (FRE: 1.390.433-9). 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$ 232,57, referentes aos exercícios de 2016 até 2018 (Nº CBMERJ:579033-
2). Os débitos condominiais pendentes sobre a referida unidade equivalem, na data 
da expedição do presente edital, ao valor de R$ 154.215,23. 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 dez dias do mês de maio de 
dois mil e vinte. – Eu, Nanci Santana Evangelista, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dr. Felipe Pinelli Pedalino Costa – Juiz de Direito. 
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