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 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

DÉCIMA OITAVA VARA FEDERAL 
 

EDITAL  DE  1º.,  2º.  LEILÃO  PRESENCIAL  E  INTIMAÇÃO  à  ALESSANDRA  DE  PAULA  E  SILVA  e  à 
ANSELMO VIEIRA PRATES CARDOSO, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Execução (Processo nº 0025705-60.2002.4.02.5101) proposta por EMGEA – EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS contra ALESSANDRA DE PAULA E SILVA e ANSELMO VIEIRA PRATES CARDOSO, na forma 
abaixo: 

 
A DRA. KARINA DE OLIVEIRA E SILVA, Juíza Federal da Décima Oitava Vara Federal – Seção Judiciária  

do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente à ALESSANDRA DE PAULA E SILVA e à ANSELMO VIEIRA PRATES CARDOSO, que 
no dia 19.02.2018, às 13:00 horas, no Átrio do Fórum da Justiça Federal, localizado na Av. Rio Branco, nº  
243 – Centro/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 
28.02.2018, 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 fls. 110 - 
tendo sido os executados intimados da penhora conforme fls. 202/203 - descrito e avaliado às fls. 229.- 
LAUDO DE AVALIAÇÃO: Imóvel situado na Avenida Cesário de Melo, nº 11.705 – Bloco 16 – Apto. 204 – 
Paciência – Rio de Janeiro/RJ., constituído de sala, dois quartos, cozinha e banheiro. Piso cerâmico antigo em 
todo apartamento, pintura em bom estado. VALOR da avaliação: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). RJ., 
24/05/2017.- OBS.: A referida avaliação será atualizada na data do Leilão.- Conforme Certidão do 4º Ofício do 
Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 133.387, (R-4) em nome de 
Alessandra de Paula e Silva, solteira, e, Anselmo Vieira Prates Cardoso, solteiro; constando ainda da referida 
matrícula: (R-5) – Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal – CEF; (R-6) – Penhora: 12ª Vara de 
Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2003.120.037946-3, movida pelo Município do Rio de Janeiro contra 
Alessandra de Paula e Silva.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 572,33 (quinhentos e setenta e dois reais e trinta e 
três centavos), referente ao exercício de 1999; Taxa de Incêndio: R$ 434,77 (quatrocentos e trinta e quatro 
reais e setenta e sete 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 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 judiciais.- Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, 
aos onze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezessete.- Eu, Manoel da Silva Marins, Diretor de 
Secretaria, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Karina de Oliveira e Silva - Juíza Federal. 


