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EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à AGNALDO DOS SANTOS, com o prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da Ação de Indenização (Processo nº 0010364-82.2012.8.19.0203 – JUSTIÇA GRATUITA) 
proposta por THIAGO DE LIMA SOUZA contra AGNALDO DOS SANTOS, na forma abaixo: 

 
O DR. OSCAR LATTUCA, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível Regional de Jacarepaguá - Cidade do Rio de 

Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente à AGNALDO DOS SANTOS, que no dia 23.01.2018, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Rua 
Professora Francisca Piragibe, nº 80 - Taquara/RJ., pelo Leiloeiro Público FABÍOLA PORTO PORTELLA, com sítio 
na rede de computadores www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 31.01.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a  
50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o “Direito e Ação” ao imóvel 
penhorado conforme termo de penhora às fls. 772 - tendo sido o executado intimado da penhora conforme fls. 776 - 
descrito e avaliado às fls. 804.- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Avenida dos Mananciais, nº 505, 
Apartamento 406 – Taquara/RJ. Com direito a uma vaga de garagem. O terreno encontra-se devidamente 
dimensionado, caracterizado e registrado sob o Cartório do 9º RGI (Capital), tudo conforme Certidão digitalizada  
que instrui o presente mandado, fazendo parte integrante desse Laudo. DO EDIFÍCIO – Ocupação residencial, 
constituído de cinco pavimentos, fachada em argamassa, hall social, tendo o acesso em vidro e piso em tábua 
corrida. Servido por dois elevadores. APARTAMENTO 406 – Posição fundos. Área edificada em aproximadamente 
90m2. Inscrição Municipal nº 1613319-1. AVALIO indiretamente o imóvel acima descrito em R$ 350.000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais). RJ., 18/05/2017.- OBS.: A referida avaliação será atualizada na data do Leilão.- 
Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
82.834, (R-11) em nome de João Gaspar Pellegrino, solteiro e Margarida de Menezes e Souza, solteira; constando 
ainda da referida matrícula: (Av-7) – Revisão de Numeração efetuada em 1983 na Avenida dos Mananciais, o  
antigo nº 495 passou a ter o nº 505 da citada Avenida; (R-12/Av-13) – Hipoteca/Cessão de Crédito em favor do Itaú 
Rio S/A – Crédito Imobiliário (atual Banco Itaú S/A.).- Conforme Certidão do 6º Ofício de Distribuição, acostada às 
fls. 751, Consta em nome de Agnaldo dos Santos, CPF nº 729.786.198-72, o seguinte: Ao 10º Ofício, Promessa de 
Cessão de Direitos, que faz João Gaspar Pellegrino e outra, à Agnaldo dos Santos, CPF nº 729.786.198-62, 
referente ao imóvel: Apartamento 406, Avenida dos Mananciais nº 505, Lº 4243, fls. 035 em 28/01/88.- Débitos do 

Imóvel: IPTU: R$ 1.893,03 (hum mil, oitocentos e noventa e três reais e três centavos), referente aos exercícios de 
2007, 2008 e 2012 a 2017; Taxa de Incêndio: R$ 433,05 (quatrocentos e trinta e três reais e cinco centavos), 
referente aos exercícios de 2012 a 2016.- OBS.: Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza 
propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência, conforme prevê o Art. 908 
do NCPC.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIV da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da 
Justiça, serão lidas pela Sra. Leiloeira no ato do pregão.- Ficam os executados intimados dos Leilões  por  
intermédio deste edital, na pessoa de seus advogados constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, Parágrafo 
Único, e seus incisos do NCPC.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, 
que será publicado através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, de acordo com o Art. 887 § 2º do 
NCPC, cientes que a arrematação far-se-á à vista ou a prazo de até quinze dias mediante caução de 30% da 
arrematação, acrescida de 5% de comissão à Leiloeira e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido.- 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e um dias do mês de Novembro do ano de dois mil e 
dezessete.- Eu, Antônio Pedro da Silva Machado, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Oscar Lattuca 
- Juiz de Direito. 


