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EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à NORMA MARIA DA SILVA, com o prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0141282-63.1996.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO 
SANTOS DUMONT contra NORMA MARIA DA SILVA, na forma abaixo: 

 
O DR. JOÃO MARCOS DE CASTELLO BRANCO FANTINATO, Juiz de Direito da Trigésima Quarta Vara Cível da 

Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente à NORMA MARIA DA SILVA, que no dia 20.02.2018, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. 
Erasmo Braga, nº 115 - térreo (hall dos elevadores) - Castelo/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 01.03.2018, 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. 168 - tendo sido a executada intimada da penhora conforme fls. 167 e 173 - descrito e avaliado às fls. 
297/298 (em 13/05/2015).- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL Apartamento 402 do Bloco 03 da Rua 
Mineiros do Tietê, nº 96, Guadalupe, nesta cidade, e correspondente fração ideal de 0,00303192, de acordo com a 
matrícula nº 79769 do 4º Ofício de Registro de Imóveis e inscrição nº 1.216.689-9 (IPTU), conforme certidões 
anexadas ao mandado por cópias e que passam a fazer parte integrante deste laudo. Descrição do imóvel: 
Construção antiga (1990), de ocupação residencial, com estrutura de concreto e alvenaria de tijolos, revestida por 
argamassa e pintura plástica na totalidade salmão com bordas bege. Prédio com 04 pavimentos e 04 apartamentos 
por andar. Possui interfone e salão de festas. Hall social com porta de alumínio, paredes com lajotas alaranjadas e 
pisos cerâmicos, com interfone danificado. APARTAMENTO 402 Localizado no quarto andar, com 46m2 de área 
edificada, composto por 01 sala, quarto, 01 banheiro, 01 cozinha conjugada com área de serviço, não sendo possível 
a mensuração de seu estado de conservação devido à modalidade indireta de avaliação. Terreno Está descrito, 
caracterizado e confrontado conforme consta nas cópias das certidões do 4º Ofício de Registro de Imóveis  e 
inscrição na municipalidade, já mencionadas acima e que passam a fazer parte integrante deste laudo. Da Região 
Encontra-se servida por alguns dos melhoramentos públicos do município como distribuição de energia elétrica, 
telefone, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, utilizando preferencialmente transportes 
alternativos, estando a uma distancia razoável do comércio em geral. AVALIO indiretamente o imóvel acima descrito  
e a correspondente fração ideal de 0,00335768 do terreno, em R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), sendo 
atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 92.035,91 (noventa e dois mil, trinta e cinco reais e 
noventa e um centavos).- OBS.: A referida avaliação será atualizada na data do Leilão.- Conforme Certidão do 8º 
Serviço Registral de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 233083, em nome de Norma 
Maria da Silva, solteira; constando ainda da referida matrícula: (Av-1) – Hipoteca em favor da APEX – Associação de 
Poupança e Empréstimo (atual Banco BRJ S/A.); (Av-2) – Caução/Ratificação: os direito creditórios transportados 
para o ato Av-1/233083 foram caucionados ao BNH (atual Caixa Econômica Federal - CEF).- Débitos do Imóvel: 

IPTU: não apresenta débitos; Taxa de Incêndio: R$ 106,63 (cento e seis reais e sessenta e três centavos), referente 
aos exercícios de 2013, 2014 e 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 de Cartório de 1% até o limite máximo permitido.- Dado e  
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos quatorze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezessete.-  
Eu, Mariana da Silva Pinho Nogueira, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) João Marcos de Castello 
Branco Fantinato - Juiz de Direito. 


