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COMARCA DE NITERÓI-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA VARA CÍVEL 
Rua Visconde de Sepetiba, nº 519 – 10º Andar – Centro - Niterói/RJ. 
Telefone: 3002-4265 / 3002-4264 / 3002-4443 
E-mail: nit10vciv@tjrj.jus.br 

 
 

EDITAL DE 1º., 2º LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à WARYLAND SOARES PENHA e à 
TERESITA CHAVEZ MEDINA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Extinção 
de Condomínio (Processo nº 0068608-25.2012.8.19.0002) requerida por WARYLAND SOARES PENHA 
em face de TERESITA CHAVEZ MEDINA, na forma abaixo: 

 
A DRA. MARIA APARECIDA DA COSTA BASTOS, Juíza de Direito da Décima Vara Cível da Comarca 

de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente à WARYLAND SOARES PENHA e à TERESITA CHAVEZ 
MEDINA, que no dia 29.01.2018, às 14:00 horas, no Átrio do Fórum, à Rua Visconde de Sepetiba, nº  
519 - Centro - Niterói/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 07.02.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance 
inferior a 80% (oitenta por cento) da avaliação, conforme despacho de fls. , o imóvel em questão no 
supramencionado autos - descrito e avaliado às fls. 135 (em 23/06/2016).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: 
Objeto da Avaliação: Imóvel constituído pelo Apartamento residencial nº 1302 do Bloco 1, com direito a 
uma vaga de garagem, do Edifício Caravelas, com área privativa de 130m2 na Rua Capitão Zeferino, 56. 
PRÉDIO: Residencial, com entrada em grades ferro, piso em granito, escada de acesso à portaria, 
circuito interno de câmeras de vigilância, porteiro 24 horas por dia, sistema de interfone, tubulação para 
antena e TV, fachada com varandas, escada com saída de incêndio, extintores de incêndio nos andares, 
com dois blocos, quarenta e oito no bloco 01 e quarenta e oito apartamentos no bloco 02, sendo noventa 
e seis no total, dois elevadores no bloco 01, sendo um social e um de serviço em cada bloco, playground 
com piscina e salão de festas. APARTAMENTO: De frente para a rua, dois quartos, sala de estar com 
varanda de aproximadamente 8m2, cozinha e dependência de empregada (adaptada para quarto), 
banheiro social. Sala de estar, corredor e quartos com piso em tábua corrida, banheiro social com blindex 
e piso em porcelanato, cozinha com piso em porcelanato. Pintura em razoável estado, vasos, pias e 
chuveiros instalados e em bom estado. Considerações: Imóvel localizado em local privilegiado,  
conhecido como “Miolo de Icaraí”, com ruas asfaltadas e iluminadas, fartura de estabelecimentos 
comerciais de acesso fácil a transporte público. VALOR: Atribuo ao imóvel o valor de R$ 630.000,00 
(seiscentos e trinta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 
671.464,21 (seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um 
centavos).- OBS.: A referida avaliação será atualizada na data do Leilão.- Conforme Certidão do Cartório 
do 9º Ofício de Justiça da Comarca de Niterói/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
11838, em nome de Waryland Soares Penha e sua mulher Teresita Chavez Penha, casados sob o  
regime da comunhão de bens.- O referido imóvel não apresenta débitos com IPTU e Taxa de Incêndio.- 
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 as partes intimadas 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, acrescida de 5% de 
comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido.- Dado e passado nesta 
cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, ao quatro dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e 
dezessete.- Eu, Andrea Carvalho dos Santos, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Maria 
Aparecida da Costa Bastos - Juíza de Direito. 


