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            RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO 
CPF. Nº 336.490.497-91 

 
Edital de 1º e 2º Leilões Extrajudiciais, com o prazo de 10 (dez) dias e Intimação - Eu, 
RODRIGO LOPES PORTELLA, Leiloeiro Público Oficial, comunico a todos os interessados 
e em especial à LOWDOWN CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. 
(devedora fiduciante) - CNPJ. nº 06.219.764/0001-59., representada por suas sócias 
ZANETE DA CONSOLAÇÃO FONSECA MATTOS. - CPF. nº  801.271.696-87 e ROSANE 
APARECIDA FONSECA – CPF. 789.836.906-82, que devidamente autorizado por ALIKO 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. (credora fiduciária) – CNPJ. nº 07.077.617/0001-54, 
e com fundamento no Art. 27 da Lei nº 9.514/97, no dia 09/01/2018, às 11:00 horas, 
realizarei no escritório, à Av. Nilo Peçanha nº 12 – Gr. 810 – Castelo/RJ., o 1º Leilão 
Público, por preço não inferior a R$ 1.483.836,04 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e três 
mil, oitocentos e trinta e seis reais e quatro centavos), ou no dia, 24/01/2018 no mesmo 
horário e local, o 2º Leilão Público, do imóvel constituído pelo Apartamento 703 do Bloco 1, 
do prédio situado na Estrada dos Três Rios nº 1721, com numeração suplementar 205 pela 
Estrada Guanumbi – Freguesia – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ., com direito a 2 vagas 
de garagem de uso indistinto, no pavimento térreo ou no subsolo, e a correspondente fração 
de 0,012478 do terreno designado por lote 1 do PAL 46734; transcrito no Cartório do 9º 
Ofício de Registro de Imóveis/RJ., sob a matrícula nº 317306; tudo nos termos da intimação 
constante do AV-13 da referida matrícula (prenotado em 07/08/17 com o nº 1759823, à fl. 
122, do livro 1-JG), entregue em 19/09/2017, à devedora fiduciante, LOWDOWN 
CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA., n/p. de ZANETE DA 
CONSOLAÇÃO FONSECA MATTOS,  através do Cartório do 1º Ofício de Registro de 
Títulos e Documentos/RJ. – Ficam por este edital intimada(s) dos Leilões a(s) devedora(s) 
acima mencionadas. - Ficam cientes os interessados de que no ato da arrematação serão 
efetuados os seguintes pagamentos: arrematação à vista, acrescida da comissão de 5% ao 
Leiloeiro, e das despesas efetuadas com os leilões. Cientes ainda de que serão de sua 
responsabilidade as providências necessárias para promover, a custo próprio, as medidas 
para reintegração de posse do imóvel. - A escritura definitiva será realizada no prazo de 10 
(dez) dias contados da arrematação, sendo certo que todas as despesas com cartório, 
certidões, e tributos, serão arcadas pelo arrematante. – RJ, 19/12/2017. (as.) Rodrigo Lopes 
Portella – Leiloeiro Público. 
 


