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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL REGIONAL DO MÉIER 
Rua Aristides Caire, nº 53 – Sala 207 – Méier/RJ. 
Telefone: 3279-8103 
E-mail: mei02vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à ELZA ROCHA FERNANDES DA SILVA e à 
ADILSON FERNANDES DA SILVA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária 
proposta por CONJUNTO RESIDENCIAL ENGENHEIRO HEYDER MORAES REGO contra ELZA ROCHA 
FERNANDES DA SILVA e ADILSON FERNANDES DA SILVA (Processo nº 0015052-82.2006.8.19.0208), na 
forma abaixo: 
 
   A DRA. ANA PAULA RODRIGUES SILVANO, Juíza de Direito da Segunda Vara Cível Regional do Méier - 
Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente à ELZA ROCHA FERNANDES DA SILVA e à ADILSON FERNANDES DA 
SILVA, que no dia 09.04.2018, às 14:00 horas, no Átrio do Fórum Regional do Méier/RJ., à Rua Aristides 
Caire, nº 53, 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 
16.04.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o 
“Direito e Ação” ao imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 163 - tendo sido os executados 
intimados da penhora conforme fls. 172 e 189 - descrito e avaliado às fls. 192/193 (em 16/03/2015).- LAUDO 
DE AVALIAÇÃO: O IMÓVEL: O Apartamento de número 303, do Bloco 01, do edifício denominado 
“Engenheiro Heyder Moraes Rego”, situado à Rua Álvaro Miranda, nº 149, no bairro de Pilares – Rio de 
Janeiro / RJ e sua correspondente fração ideal de 0,015625000 do respectivo terreno. O EDIFÍCIO: 
Construção antiga, datada de 1973, de ocupação residencial, erguida em estrutura de concreto armado e 
alvenaria de tijolos, com quatro pavimentos e quatro unidades por andar. Revestido externamente na sua 
fachada em argamassa com pintura; hall social com piso em cerâmica, porta e portão de ferro, é servido por 
interfone e parqueamento de garagem. Não possui elevador. O APARTAMENTO: Posicionado de fundos, 
está localizado no terceiro pavimento, com uma área edificada de 38m2 (trinta e oito metros quadrados). 
Com piso em taco de madeira, divide-se em: sala, dois quartos, cozinha e banheiro. O imóvel encontra-se em 
regular estado de conservação. O terreno: onde se encontra edificado o imóvel, está descrito, caracterizado e 
confrontado, como consta nas cópias xerox anexadas no referido mandado (Certidão do 6º RGI – matrícula 
43.465, e Guia de IPTU – inscrição nº 1.208.882-9). CONCLUSÃO: Assim, considerando-se a sua 
localização, dimensões, área construída e características, padrão do logradouro, idade, qualidade do material 
empregado em seu acabamento e estado geral de conservação, atribuo ao imóvel acima descrito, com direito 
às partes comuns do edifício, e a sua correspondente fração ideal de 0,015625000 do respectivo terreno, o 
valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente 
edital para R$ 163.972,31 (cento e sessenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e um 
centavos).- Conforme Certidão do 6º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 43.465, (R-1) em nome de Arlindo de Oliveira e sua mulher Iracina da Silva Santos 
Oliveira, casados pelo regime da comunhão de bens; constando ainda da referida matrícula: (R-2) – Hipoteca 
em favor de B.R.J. Crédito Imóbiliário S.A.; (Av-3) – Caução de Direitos Créditórios em favor do Banco 
Nacional da Habitação – BNH; (Av-4) – Cessão de Crédito para declarar que o Credor Hipotecário no ato do 
R-2, cedeu e transferiu seus direitos creditórios em favor da Caixa Econômica Federal – CEF; certificado 
ainda que consta prenotado sob o nº 371846, fls. 190, do Lº 1-BM, em 08/03/2013, certidões e mandados 
extraídos de autos de processo (Penhora) da 2ª Vara Cível, Proc. 2006.620.80147007, de 21/7/2011.- 
Conforme petição acostada às fls. 246/258 dos autos, a Caixa Econômica Federal – CEF informa “... que o 

contrato habitacional referente ao imóvel penhorado encontra-se liquidado, conforme demonstrativo de débito 

em anexo, portanto, não há valores devido à credora.”.- Conforme Instrumento Particular de Promessa de 
Compra e Venda, datado de 20/8/84, acostado às fls. 36, consta como Outorgante Arlindo de Oliveira, viúvo, 
e como Outorgado Adilson Fernandes da Silva c/c Elza Rocha Fernandes da Silva.- Débitos do Imóvel: IPTU: 
R$ 3.385,16 (três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), referente aos exercícios de 
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2006 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 175,83 (cento e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), referente 
aos exercícios de 2012 a 2016.- 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.- Condições Gerais da Alienação: Ficam sob encargo dos 
respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da 
data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com 
segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo 
arrematante.- 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, e, que o não pagamento do preço no prazo acima estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em favor do 
exequente a perda da caução, voltando o(s) bem(s) a novo Leilão, não sendo admitido participar o 
arrematante remisso.- Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer 
omissão porventura existente neste Edital.- Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos nove dias 
do mês de Março do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Leandro Mondego, Chefe da Serventia, o fiz digitar e 
subscrevo. (as.) Ana Paula Rodrigues Silvano - Juíza de Direito. 


