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   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à BERNARDO CARLOS BLANQUIER, com o prazo de 
20 (vinte) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0009917-52.2007.8.19.0209) proposta por 
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO PORTO DOS CABRITOS contra BERNARDO 
CARLOS BLANQUIER, na forma abaixo: 
 
   A DRA. FLÁVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO, Juíza de Direito da Sexta Vara Cível Regional da Barra da 
Tijuca - Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente à BERNARDO CARLOS BLANQUIER, que no dia 12.03.2018, às 15:00 horas, no 
Átrio do Fórum, à Av. Luís Carlos Prestes, s/nº - Barra da Tijuca/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 26.03.2018, 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. 281 - tendo sido o executado intimado da penhora conforme fls. 280 - 
descrito e avaliado às fls. 402.- CERTIDÃO DE ESCLARECIMENTO: IMÓVEL situado na Rua Engenheiro Cesar de 
Mendonça, nº 131 – Barra da Tijuca/RJ., localizado dentro do Condomínio Porto dos Cabritos. Verifiquei que trata-se 
de construção sólida, composta de duas casas construídas em terreno plano de esquina com 1320m2, um anexo 
com churrasqueira e piscina. A casa menor possui construção mais moderna, com cerca de 200m2, composta de 
quatro suítes, banheiros em granito, com piso em porcelanato, escada em madeira e janelas em madeira Ipê, em 
telhado com telha colonial. A casa maior possui cerca de 450m2, com quatro quartos sendo um quarto com closet, 
banheiros, sala, cozinha, copa, banheiro e quarto de empregada, área de serviço, piso em formipiso no andar de 
cima, pedra São Tomé no andar de baixo, escada em madeira e janelas em madeira Ipê, com telhado em telha 
colonial. O anexo é composto de churrasqueira, com piso cerâmica e telhado em telha colonial, com cerca de 
150m2, sendo a piscina em ladrilho. O imóvel possui bom estado de conservação, com terreno gramado e 
construção sólida, totalizando cerca de 800m2 de construção. Diante do exposto, em acordo com consulta de 
valores de outros imóveis construídos do condomínio através de informação obtida no local, bem como, consulta em 
sites especializados, AVALIO o imóvel em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). RJ., 19/04/2017.- OBS.: A 
referida avaliação será atualizada na data do Leilão.- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o 
referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 75.663, em nome de Bernardo Carlos Blanquier, solteiro; 
constando ainda da referida matrícula: (R-4) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 
2005.120.007381-0, movida pelo Município do Rio de Janeiro.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 342.460,92 (trezentos e 
quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), referente aos exercícios de 2002 e 
2008 a 2017; Taxa de Incêndio: R$ 1.043,52 (hum mil, quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), referente 
aos exercícios de 2012 a 2016.- Cientes os Srs. interessados que, foi interposto Agravo de Instrumento nº 0070498-
29.2017.8.19.0000, sendo Agravante Bernardo Carlos Blanquier e Agravado Associação de Proprietários e 
Moradores do Porto dos Cabritos.- 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 doze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezessete.- Eu, 
Martha Rita de Cassia Echeverria Gorberi, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Flávia de Almeida 
Viveiros de Castro - Juíza de Direito. 


