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EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à MARIA LUANA OLIVEIRA DIOGO, com o prazo de 05 
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0007426-12.2006.8.19.0208) proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VERDI contra MARIA LUANA OLIVEIRA DIOGO, na forma abaixo: 

 
O DR. CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES, Juiz de Direito da Quarta Vara Cível Regional do Méier - Cidade do 

Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente à MARIA LUANA OLIVEIRA DIOGO, que no dia 30.01.2018, às 14:00 horas, no Átrio do Fórum, à 
Rua Aristides Caire, nº 53 - Méier/RJ., pelo Leiloeiro Público RODRIGO LOPES 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 06.02.2018, 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 imóvel penhorado conforme termo de penhora 
às fls. 92 - tendo sido a executada intimada da penhora conforme fls. 114 - descrito e avaliado às fls. 163/166 (em 
19/01/2015).- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: Caracterização do bem avaliado: Classificação: Apartamento. 
Endereço: Rua Conselheiro Ferraz, nº 88, Bloco 1, Apartamento 601, Lins de Vasconcelos. Município: Rio de 
Janeiro. Matrícula: 42.448 do 1º Serviço Registral de Imóveis. Descrição: Objeto da Avaliação: Apartamento 601 do 
Bloco I e a fração ideal de 67535/4322240, com direito a guarda de um automóvel no local a isso destinado, situado 
na Rua Conselheiro Ferraz, nº 88, na freguesia do Engenho Novo; caracterizado e dimensionado na matrícula nº 
42.448 do 1º Serviço Registral de Imóveis. Do Imóvel: Com inscrição no IPTU sob o nº 1582248-9 situado na Rua 
Conselheiro Ferraz, nº 88, Bloco I, apartamento 601, Lins de Vasconcelos, nesta cidade, com tipologia para 
apartamento, de utilização residencial e de posição frente, com sessenta e oito-68 metros quadrados de área 
edificada. Idade de 1983. Finalidade da avaliação: Levantamento Patrimonial LPA. Objetivo da Avaliação: Valores 
de Mercado. Diagnóstico do mercado: a) liquidez: Liquidez Normal. b) desempenho de mercado: Normal. c) número 
de ofertas: Médio. d) absorção pelo mercado: Normal. Indicação do método e procedimento utilizado: Para  
obtenção do valor de mercado do bem avaliando foi utilizada a metodologia clássica (método comparativo direto). 
Avalio o bem imóvel, nos termos da matrícula nº 42.448 do 1º Serviço Registral de Imóveis, pelo valor de Mercado, 
em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para 
R$ 424.781,15 (quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e quinze centavos).- Conforme 
Certidão do 1º Serviço Registral de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 42.448, (R-5)  
em nome de Maria Luana Oliveira Diogo, solteira.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 13.578,16 (treze mil, quinhentos e 
setenta e oito reais e dezesseis centavos), referente aos exercícios de 2004 a 2014, 2016 e 2017; Taxa de  
Incêndio: R$ 337,61 (trezentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), referente aos exercícios de 2012 a 
2015.- Conforme Certidão do 9º Distribuidor, constam distribuições na 12ª. Vara de Fazenda Pública referente a 
débitos com IPTU nos exercícios de 2004 a 2014.- 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 pelo Sr. Leiloeiro 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 ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido.- 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos trinta e um dias do mês de Outubro do ano de dois mil e 
dezessete.- Eu, Marcia Verônica Venutolo Santos, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Claudio 
Ferreira Rodrigues - Juiz de Direito. 


