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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL REGIONAL DE BANGU 
Rua Silva Cardoso, nº 381 – Bangu/RJ. 
Telefone: 3338-2099 
E-mail: ban04vciv@tjrj.jus.br 

  
 
   EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à NORMA CONCEIÇÃO LINS DOS SANTOS, 
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Indenização (Processo nº 0007500-
20.2002.8.19.0204 – JUSTIÇA GRATUITA) proposta por Espólio de MARIA NICE LINS WANDERLEY, 
MARIA CRISTINA PIRES FALCÃO e Espólio de LUIZ GONZAGA WANDERLEY LINS contra NORMA 
CONCEIÇÃO LINS DOS SANTOS, na forma abaixo. 
 
   A DRA. ALINE DE ALMEIDA FIGUEIREDO, Juíza de Direito da Quarta Vara Cível Regional de Bangu, 
Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
especialmente à NORMA CONCEIÇÃO LINS DOS SANTOS, que no dia 15.03.2018, às 14:00 horas, no 
Átrio do Fórum, à Rua Silva Cardoso, nº 381 – Bangu/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 27.03.2018, 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 bem penhorado conforme termo de penhora às fls. 424 - tendo sido a executada intimada da 
penhora conforme fls. 351 - descrito e avaliado às fls. 374 (em 21/09/2015).- LAUDO DE AVALIAÇÃO 
DIRETA: Descrição: Veículo de marca Chevrolet – Modelo Vectra GLS 2.0 – MPI – placa KMG-5774 – 
combustível gasolina/GNV – cor branca – quatro portas – ano de fabricação 1997 e modelo 1997 – 
RENAVAM 673573389, conforme consta no mandado, em regular estado de conservação. AVALIO o veículo 
acima descrito em R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), sendo atualizado na data de expedição do 
presente edital para R$ 12.743,43 (doze mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos).- 
OBS.: A referida avaliação será atualizada na data do Leilão.- 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 sete 
dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezessete.- Eu, Luciana Marques Gaspar, Chefe da 
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Aline de Almeida Figueiredo - Juíza de Direito. 


