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   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO aos Espólios de JÚLIO DE MIRANDA BASTOS e 
ELZA AMARAL DE MIRANDA BASTOS, na pessoa de sua Inventariante ELIANE AMARAL DE MIRANDA 
BASTOS, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0199724-
65.2009.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DA VILA NOVA contra Espólio de JÚLIO DE MIRANDA BASTOS 
e Espólio de ELZA AMARAL DE MIRANDA BASTOS, na forma abaixo: 
 
   A DRA. CRISTINA SERRA FEIJÓ, Juíza de Direito da Trigésima Terceira Vara Cível da Cidade do Rio de 
Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente aos Espólios de JÚLIO DE MIRANDA BASTOS e ELZA AMARAL DE MIRANDA BASTOS, na 
pessoa de sua Inventariante ELIANE AMARAL DE MIRANDA BASTOS, que no dia 22.03.2018, 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 04.04.2018, 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. 69 - tendo sido os executados intimados 
da penhora conforme fls. 70 - descrito e avaliado às fls. 90 (em 05/05/2013).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL: 
Casa de Vila número XIV, na Rua General Espírito Santo Cardoso número 380 no bairro da Tijuca, devidamente 
registrado, dimensionado e caracterizado no 11º Ofício Registro de Imóveis, matrícula nº 94.089, conforme 
fotocópia da certidão do RGI, que acompanhou o mandado e faz parte integrante deste laudo. EDIFÍCIO: 
Ocupação: residencial. Tipo de construção: em estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos, fachada em 
textura e esquadrias em madeira. Constituição: em dois pavimentos. Primeiro pavimento com varanda e 
disposição interna composta de: duas salas, um escritório, um lavabo, um banheiro social, cozinha, dependências 
de empregada e área nos fundos (piso tábua em cerâmica). Segundo pavimento com disposição interna 
composta de: quatro quartos sendo um suíte uma dispensa, varanda e área de serviço fundos (piso em taco e 
cerâmica). Estado de conservação: precisando reparos e modernização geral. Posição: fundos. Ano: 1947. Área 
edificada: 69m2. Inscrição imobiliária: 0.572.167-5 (conforme IPTU apresentado). Avalio o terreno e a casa nele 
erguida em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) sendo atualizado na data de expedição do presente edital para 
R$ 664.817,58 (seiscentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos).- 
OBS.: A referida avaliação será atualizada na data do Leilão.- Conforme Certidão do 11º Ofício do Registro de 
Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 94.089, (R-3) em nome de Júlio de Miranda 
Bastos, casado pelo regime da comunhão de bens, anterior à Lei 6515/77, com Elza Amaral de Miranda Bastos.- 
Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 5.234,45 (cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), 
referente aos exercícios de 2005 a 2017; Taxa de Incêndio: R$ 434,77 (quatrocentos e trinta e quatro reais e 
setenta e sete centavos), referente aos exercícios de 2012 a 2016.- Conforme Certidão do 9º Distribuidor, 
constam distribuições na 12ª. Vara de Fazenda Pública referente a débitos com IPTU nos exercícios de 2005 a 
2013.- 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 onze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezessete.- Eu, Simone Carla Viana 
Barreto, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Cristina Serra Feijó - Juíza de Direito. 


