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JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

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

dias, extraído dos autos da ação de Monitória proposta por VISION MED 
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face de ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E 
COLÉGIO SANTA ÚRSULA (Processo nº 0374184-65.2008.8.19.0001 – antigo 
2008.001.372361-8), na forma abaixo: 
 A Dra. ELISABETE FRANCO LONGOBARDI, Juíza de Direito na Vigésima 
Sétima Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente à 
ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E COLÉGIO SANTA ÚRSULA, de que no dia 
27/09/2021, 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 
30/09/2021, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o 
bem móvel penhorado à fl. 545, com a devida intimação às fls. 573, descrito e 
avaliado às fls. 545, em 11/11/2020. LAUDO DE AVALIAÇÃO: Ao(s) 11 dia(s) do 
mês de novembro do ano de 2020, às 10:00, em cumprimento do Mandado de 
Penhora, compareci/comparecemos na Rua Fernando Ferrari, 75, Botafogo, Rio de 
Janeiro, onde, após preenchidas as formalidades legais, PROCEDI/PROCEDEMOS 
AO(À) penhora de um microscópio eletrônico de transmissão marca Jeol modelo JEM 
- 1210 - série MP- 182009-24, no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), 
correspondente a 56.258,7904 UFIR’S, atualizado em R$ 208.455,69 (duzentos e 
oito mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). 
Localização do bem: Rua Fernando Ferrari, nº 75, Botafogo, Rio de Janeiro. 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. 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 do presente leilão. Caso o licitante 
vencedor não honre com o pagamento, será apresentado o lance imediatamente 
anterior e assim sucessivamente. 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 
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máximo permitido. – Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e dois 
dias do mês de julho de dois mil e vinte e um – Eu, Flavia Guimaraes Marcier 
Cauduro, Mat. 01-31443 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. 
Elisabete Franco Longobardi - Juíza de Direito. 


