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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 310/312/314 – B – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2403 / 3133-2189 
E-mail: cap42vciv@tjrj.jus.br 

 
 
   EDITAL DE 1º., 2º LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO ao Espólio de MARIA ALVES AFFONSO JUNIOR, na 
pessoa de seu Inventariante RODOLFO PESSOA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação 
Sumária (Processo nº 0026286-52.1996.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VAN GOGH contra 
Espólio de MARIA ALVES AFFONSO JUNIOR, na forma abaixo: 
 
   A DRA. KÁTIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM, Juíza de Direito da Quadragésima Segunda 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 MARIA ALVES AFFONSO JUNIOR, na pessoa de seu 
Inventariante RODOLFO PESSOA, que no dia 13.03.2018, 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 22.03.2018, 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 termo de penhora às fls. 221 - tendo sido o executado intimado da penhora conforme fls. 228 - descrito 
e avaliado às fls. 358/359 (em 20/05/2016).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL: Apartamento 407 do Edifício 
situado na Rua São Miguel, nº 773, Tijuca, RJ. Devidamente dimensionado e caracterizado no 11º Ofício de 
Imóveis, na matrícula 113.887 e na inscrição municipal de nº 0.710.794-9 (IPTU), conforme fotocópias da Certidão 
que acompanharam o mandado e fazem partes integrantes deste laudo. PRÉDIO: No alinhamento da via pública, 
natureza residencial, condomínio denominado “Edifício Van Gogh” edificado em 04 (quatro) pavimentos, contendo 
8 (oito) apartamentos por andar, e 1 (uma) cobertura, com acesso por portão de ferro e grade em toda a frente do 
prédio. Edifício construído em concreto armado e alvenaria de tijolos, revestido de pastilhas, provido de um 
elevador, modernizado, internamente, acesso por escadas com piso em marmorite e corrimão de alumínio, 
portaria com interfone, sistema de vigilância interna, recepção, garagem com portão de alumínio, salão de festas 
com cozinha, 2 banheiros e churrasqueira elétrica. APARTAMENTO 407: Posição fundos, conforme IPTU, 
unidade residencial composta por sala, dois quartos e corredor com piso de porcelanato, cozinha modificada 
incorporando a dependência de empregada, com piso, azulejos e faixas decorativas de pastilhas, dois banheiros 
com blindex, piso e azulejos com faixas decorativas de pastilhas. Imóvel reformado em ótimo estado de 
conservação. Da Região: Encontra-se servida por serviços públicos do município como distribuição de energia 
elétrica, rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, transportes, contando com 
acesso ao comércio em geral. AVALIO o imóvel acima descrito e a correspondente fração ideal 78/3000 do 
terreno, em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital 
para R$ 351.080,17 (trezentos e cinquenta e um mil, oitenta reais e dezessete centavos).- Conforme Certidão do 
11º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 113.887, em nome de 
Maria Alves Affonso Junior, viúva; constando ainda da referida matrícula: (R-1) – Penhora: 4ª Vara de Fazenda 
Pública – Execução Fiscal nº I-2268/1998, que move o Município do Rio de Janeiro em face de Maria Alves 
Affonso Junior; (R-2) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2001.120.014351-7, movida 
pelo Município do Rio de Janeiro contra Maria Alves Affonso Junior.- Débitos do Imóvel: IPTU: não apresenta 
débitos; Taxa de Incêndio: R$ 174,35 (cento e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente aos 
exercícios de 2012, 2015 e 2016).- Cientes os Srs. interesados que conforme despacho de fls. 330, “... a 

alienação será livre de ônus desde que, após a satisfação do crédito executado, o produto restante seja suficiente 

para quitar todas as dívidas, inclusive de condomínio e impostos incidentes sobre o bem.”.- 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 dezessete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Marcos Wilson 
Rodrigues da Silva, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Kátia Cilene da Hora Machado Bugarim - 
Juíza de Direito. 


