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JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO 
 
 

           EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 
dias, extraído dos autos da ação de despejo por falta de pagamento proposta MARIA 
ODETE DOMINGUES em face de LUIZ CARLOS PEREIRA, ESPÓLIO CÉSAR 
RONALDO GUERREIRO e MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ GUERREIRO (Processo nº 
0033248-33.2006.8.19.0004 - antigo 2006.004.033105-3), na forma abaixo: 
 

 O Dr. RODRIGO FARIA DE SOUSA, Juiz de Direito na 1ª Vara Cível da Cidade 
de São Gonçalo, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a LUIZ CARLOS PEREIRA e MARIA DE 
FÁTIMA QUEIROZ GUERREIRO, por si e como inventariante do ESPÓLIO CÉSAR 
RONALDO GUERREIRO, de que no dia 23/11/2020, 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 26/11/2020, no mesmo 
horário e portal de leilões, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel 
penhorado à fl. 133, avaliado às fls. 485 e retificado às fls. 500, em 28/02/2020. 
LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: Imóvel situado à Travessa Euzelina, 144, lote 2, 
Bairro do Zé Garoto, SG, situado na Zona Urbana do 4º Distrito do Município de São 
Gonçalo, inscrição municipal: 135552000. O imóvel objeto da avaliação, situa-se em 
área considerada nobre no Município de São Gonçalo, em terreno plano, tendo o 
serviço de água, iluminação pública e coleta de lixo regular naquela localidade. O 
imóvel está localizado próximo a uma extensa gama de transporte público municipal e 
intermunicipal. O imóvel situa-se a menos de 20 metros da sede da OAB, a menos de 
30 metros de uma agência do Banco Bradesco, a 100 metros aproximadamente da 
Câmara de Vereadores do Município de São Gonçalo, Agência dos Correios e da 
Praça do Zé Garoto, a menos de 200 metros do Pronto Socorro Municipal, e próximo 
ao Hospital e Clínica São Gonçalo e do Hospital São José. Informo que por tratar-se 
de Avaliação Indireta, não tive acesso ao interior do mencionado imóvel, pois o 
mesmo encontrava-se fechado com cadeado. Moradores próximos informaram que no 
referido imóvel já funcionou uma Clínica Médica; que atualmente encontra-se 
desabitado. O referido imóvel tem cunho residencial, mas com possibilidade 
empresarial, a depender da destinação dada pelo seu proprietário. Não obstante a 
impugnação ao Laudo de Avaliação e seus argumentos trazidos, realizei novas 
diligências em imobiliárias conhecidas no Município de São Gonçalo (ZACAR e 
PASSELI), onde fui informado que a queda nas vendas dos imóveis e seus devidos 
valores foram motivados pela falta de capital circulante, falta de investimento de 
empresários e do próprio Estado, a crise financeira que assola o Estado, o 
desemprego e, principalmente, a Lei da oferta e da procura. A grande quantidade de 
imóveis disponíveis para aquisição nas proximidades do imóvel objeto do Laudo de 
Avaliação e a necessidade do proprietário em vender, aliados à falta de compradores 
ou possíveis investidores fizeram com que os preços dos imóveis diminuíssem 
consideravelmente. Atualmente, as pessoas estão tendendo a alugar imóveis aos 
invés de comprá-los. Com relação aos imóveis indicados na petição, o de valor R$ 
550.000,00, o mesmo situa-se junto à comunidade do Menino de Deus, local público e 
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notório de alta periculosidade, estando separado da referida comunidade por apenas 
um muro. O imóvel de valor R$ 490.000,00, em contato com a imobiliária, o valor do 
imóvel teria passado para R$ 450.000,00, segundo informação do corretor (Sr. 
Marcos Ribeiro) o referido imóvel fica próximo da 72ª DP (bairro do Mutuá) e a 5 
minutos do centro de SG. Com relação ao imóvel de valor de R$ 380.000,00, o 
mesmo fica localizado na Rua Salvatori, 610, bairro do Rocha, SG, não fazendo parte 
do bairro Centro, SG. Com base nas novas diligências, reavaliei o imóvel indicado no 
processo 0033248-33.20068.19.0004, utilizando das informações obtidas nas 
imobiliárias visitadas, bem como por entender que o referido imóvel está localizado na 
área central de SG, rua pavimentada, com prestação de serviços públicos (água, luz, 
esgoto, coleta de lixo), distante de Comunidade e com aptidão para atividade 
empresarial (uma vez que no local havia uma clínica médica funcionando por ocasião 
do Laudo de Avaliação realizado em 2013). Pelo exposto, REAVALIO o imóvel acima 
descrito em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). De acordo com o 2º 
Ofício de Justiça de São Gonçalo, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 49 e 
registrado em nome de Maria de Fátima Queiroz David Guerreiro, constando no R-5, 
penhora oriunda do presente feito. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, 
existem débitos de IPTU nos exercícios de 2003, 2005, 2006 e de 2014 a 2020 no 
valor de R$ 90.631,46, mais acréscimos legais (Inscrição: 135552). 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$ 1.330,94, referentes aos exercícios de 2017 a 2018 (Nº CBMERJ: 
5199151-1). 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 preceituam o § 1º, do artigo 908, do Código de Processo Civil e 
o artigo 130 do CTN. 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. 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, em até 72 horas de antecedência, 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. Caso após os inícios dos trabalhos ocorra a remição ou qualquer ato por conta 
do devedor ou credor que obste a consumação da alienação em hasta pública, caberá 
o pagamento de comissão no equivalente de 0,5% (meio por cento) a 2,5% (dois e 
meio por cento) do valor da avaliação por quem der causa (no caso de acordo, tal 
valor será pro rata), sem prejuízo da reposição das despesas. Tal pagamento, além 



Edital publicado no site www.rymerleiloes.com.br em 22/10/2020 

 

 

de ser justificado pelo trabalho exercido pelo leiloeiro, visa não incentivar a 
procrastinação da execução pelo executado até o último momento possível, sem 
qualquer ônus. Isso vem a atender justamente o ideal do novo CPC, que tem como 
uma das bandeiras evitar ou tornar sem atrativos atos de procrastinação, impondo 
sempre severa reprimenda. – 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 cinco dias 
do mês de outubro de dois mil e vinte. – Eu, Elizabeth Santos da Silva. Mat. 01-
20866, Mat. 01-14832 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Rodrigo 
Faria de Sousa – Juiz de Direito. 
 

 

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

