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EDITAL  DE  1º.,  2º.  LEILÃO  PRESENCIAL E INTIMAÇÃO ao Espólio de SOLANGE MARIA ARAÚJO 
OLIVEIRA, na pessoa de sua Inventariante TERESA MARIZE ARAÚJO OLIVEIRA, com o prazo de 05 
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0064404-04.2013.8.19.0001) proposta por 
CONDOMÍNIO   DO   EDIFÍCIO   SANTO   ANTÔNIO   contra   Espólio  de  SOLANGE  MARIA  ARAÚJO 
OLIVEIRA, na forma abaixo: 

 
A DRA. MARISA SIMÕES MATTOS PASSOS, Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Cidade do  

Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente ao Espólio de SOLANGE MARIA ARAÚJO OLIVEIRA, na pessoa de sua 
Inventariante TERESA MARIZE ARAÚJO OLIVEIRA, 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 70% (setenta por cento) da avaliação, 
conforme despacho de fls. , o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 125 - tendo sido a 
executada intimada da penhora conforme fls. 216 / 223 - descrito e avaliado às fls. 146 (em 28/09/2016).- 
LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL: situado na Rua Conde Lages 22 Apartamento 615 – Centro – 
devidamente dimensionado e caracterizado no 2º Ofício de Registro de Imóveis, sob a matrícula nº 
248188 e Inscrição Municipal nº 0.251.737-3 (IPTU), conforme fotocópia da Certidão que acompanharam 
o mandado e fazem partes integrantes deste laudo. PRÉDIO: Edificação com 12 (doze) andares, com  
204 (duzentos e quatro) apartamentos, com três elevadores, porta principal metálica e vidro, piso em 
granito na cor clara no rol de entrada, câmeras de circuito interno em todos os andares e elevadores. 
Porteiro 24 h. Construído em 1957 em concreto armado, alvenaria de tijolos, pintura plástica na cor clara, 
janelas em esquadrias de madeira e alumínio e venezianas em madeira. Prédio em bom estado de 
conservação. APARTAMENTO 615: unidade residencial com 29 (vinte e nove) metros quadrados de área 
– 01 (um) quarto com porta principal em madeira clara, pintura plástica nas paredes na cor clara,  
azulejos na cozinha até o teto, banheiro azulejado até o teto, box de esquadrias alumínio, reformado 
recentemente, apartamento em bom estado de conservação. Região: próxima à área comercial e a zona 
sul da cidade. AVALIO o imóvel descrito em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sendo 
atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 373.035,67 (trezentos e setenta e três mil, 
trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos).- OBS.: A referida avaliação será atualizada na data 
Leilão.- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 248.188, (R-04) em nome de Solange Maria Araújo Oliveira, solteira.- Débitos do 

Imóvel: IPTU: R$ 454,02 (quatrocentos e ciquenta e quatro reais e dois centavos), referente aos 
exercícios de 2014, 2016 e 2017; Taxa de Incêndio: R$ 134,60 (cento e trinta e quatro reais e sessenta 
centavos).- 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 e afixado no local de costume, 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 sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e 
dezessete.- Eu, Rita Pereira, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Marisa Simões Mattos 
Passos - Juíza de Direito. 


