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EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por 
ARGENTA FOMENTO MERCANTIL LTDA. em face de EDUARDO TEIXEIRA 
MARQUES (Processo nº 0147360-38.2017.8.19.0001), na forma abaixo: 

 A Dra. LEDIR DIAS DE ARAUJO, Juíza de Direito na Décima Terceira 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 EDUARDO TEIXEIRA 
MARQUES, de que no dia 20/07/2020, 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 23/07/2020, no mesmo horário e portal de leilões, a quem 
mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 186, com a devida 
intimação da penhora às fls. 182, descrito e avaliado às fls. 405, em  08/10/2019. 
AUTO DE AVALIAÇÃO DIRETA:  Rua Delfos, nº 58, lote 63 da quadra 16, Chácaras 
Rio Petrópolis, Duque de Caxias, RJ. OBSERVAÇÕES ACERCA DO IMÓVEL 1- 
Apesar do IPTU ser um documento único para os lotes 63/64 da quadra 16, o RGI de 
fls. 5/6 se refere apenas ao lote 63, tanto é que há divergência na área total do 
imóvel. Enquanto no IPTU está escrito que a área total é de 1.290 m² no RGI está 
escrito que a área total é de 652 m², MOTIVO PELO QUAL NESTA AVALIAÇÃO 
APENAS O LOTE 63, CONFORME RGI APRESENTADO E TERMO E PENHORA, 
SERÁ AVALIADO. 2- Para chegar ao valor abaixo apontado, fiz pesquisas junto a 
corretores que trabalham na região, comerciantes, além de pesquisas na internet, 
tendo chegado ao referido valor com base nas amostras recolhidas. No que concerne 
a qualificação do imóvel, mais precisamente sua metragem, esta OJA não dispõe de 
meios técnicos suficientes para aferir a metragem do mesmo, por falta de utensílios 
e/ou equipamentos, dessa forma para fins de conclusão dos trabalhos serão levados 
em consideraçãoo que consta dos documentos que instruem o presente mandado, 
tais como ficha cadastral do IPTU e certidão do RGI, ainda que eventualmente estes 
não correspondam a realidade fática encontrada no local, salvo se outros elementos 
entender o Juízo como razoáveis. Segundo o IPTU os lotes 63 e 64 juntos possuem: 
Área total do imóvel: 1290,00 m². Área construída: 1084,00 m². Valor Venal Predial: 
R$ 325.283,78. Valor Venal Territorial: 115.867,87. NESSE PONTO, NECESSÁRIO 
FRISAR QUE O LOTE 63, ISOLADAMENTE, DE ACORDO COM A CERTIDÃO DO 
RGI, MEDE 652 M², O QUE CORRESPONDE A 50% DA METRAGEM TOTAL DO 
PRÉDIO 58 COMPOSTO POR AMBOS OS LOTES. DESCRIÇÃO: Trata-se de imóvel 
comercial descrito como lote de terreno nº 63 da quadra 16 situado no 2º Loteamento 
das chácaras Rio Petrópolis, 2º distrito do município de Caxias, dentro do perímetro 
urbano, medindo 15 m de frente com igual largura de fundos com extensão de ambos 
os lados de 43,50m, confrontando pelo lado direito com o lote 62 e pelo lado esquerdo 
com o lote 64, com área total de 652,00 m² composto por um barracão de estrutura 
metálica. Dessa forma, face a todo o exposto, avalio diretamente o lote 63 em R$ 
451.000,50. (quatrocentos e cinquenta e um mil reais e cinquenta centavos), 
correspondente a 131.829,09 UFIR’S, atualizado em R$ 468.652,41 (quatrocentos e 
sessenta e oito mil, seiscentos cinquenta e dois re ais e quarenta e um 



centavos) . De acordo com o 1º Ofício de Duque de Caxias, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 3959 e registrado em nome de Eduardo Teixeira Marques. De 
acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU, relativos aos 
Lotes 63 e 64 unificados, nos exercícios de 2015 até 2020, no valor de R$ 65.667,86, 
mais acréscimos legais (Inscrição 2.5.388.025.001). Conforme Certidão Positiva de 
Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel, correspondente aos Lotes 63 e 64 
unificados, apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e 
Extinção de Incêndios, no valor de R$ 5.872,09, referentes aos exercícios de 2015 a 
2018 (Nº CBMERJ: 1660845-7). 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. Os interessados em 
participar do leilão deverão oferecer lances pela internet, através do site 
www.rymerleiloes.com.br, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e 
habilitados para participar deste leilão. 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 onze dias do mês de maio de 
dois mil e vinte. – Eu, Fabiano Alberto Conde Carvalho Falbo, Chefe de Serventia, o 
fiz datilografar e subscrevo. Dra. Ledir Dias de Araujo  – Juíza de Direito. 
 


