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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 201 / 203 / 205 – D – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2243 
E-mail: cap03vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à DALVA COIMBRA DE BARROS e ao Espólio de 
HERMES COIMBRA DE BARROS, na pessoa de sua Inventariante DJANIRA COIMBRA DE BARROS, com o prazo 
de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Despejo (Processo nº 0152261-45.2000.8.19.0001) proposta por 
Espólio de RUY VAZ FURTADO contra DALVA COIMBRA DE BARROS e Espólio de HERMES COIMBRA DE 
BARROS, na forma abaixo: 
 
   A DRA. ALINE GOMES ESPINDOLA, Juíza de Direito da 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 à DALVA 
COIMBRA DE BARROS e ao Espólio de HERMES COIMBRA DE BARROS, na pessoa de sua Inventariante 
DJANIRA COIMBRA DE BARROS, que no dia 21.05.2018, 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 29.05.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § 
único do NCPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 183 - tendo sido os executados intimados 
da penhora conforme fls. 186 - descrito e avaliado às fls. 370 (em 19/12/2013), com retificação do valor às fls. 
389/390 (em 26/09/2014).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL: Apartamento nº 1102, do edifício denominado 
Visconde de Caeté, situado na Rua Carlos Sampaio, nº 246, no Centro, nesta cidade, e correspondente fração ideal 
de 1/120 do respectivo terreno. EDIFÍCIO: Construção antiga, 1951, no alinhamento da via pública, ocupação 
residencial, com 11 pavimentos contendo até o 10º andar, 10 unidades e no 11º andar, 06 unidades. Revestido 
externamente por pastilhas de cerâmica. Apresenta o hall social com porta de ferro envidraçada, piso em mármore, 
escadas e corredores em marmorite. É servido por 02 elevadores da marca Signo Elebra com capacidade para 04 
passageiros cada (social e serviço) e câmeras internas de segurança. APARTAMENTO: De frente, situado no 11º 
pavimento, com área edificada de 93ms2, divide-se em sala, 03 quartos (uma suíte), cozinha, banheiro e varanda. 
O imóvel encontra-se em bom estado de conservação. TERRENO: Onde está edificado o imóvel, encontra-se 
descrito, caracterizado e confrontado como consta nas cópias xerox do RGI, anexadas no referido mandado 
(certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis, matrícula nº 67251). Inscrição Municipal nº 0.579.437-5. AVALIO o 
imóvel acima descrito, com direito às partes comuns do edifício, em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo 
atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 775.856,79 (setecentos e setenta e cinco mil, 
oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos).- Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de 
Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 67251, (R-5) em nome de Hermes Coimbra de 
Barros, solteiro.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 569,60 (quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), 
referente ao exercício de 2018 (da 03ª a 10ª cota); Taxa de Incêndio: não apresenta débitos.- 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 onze dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Eliane Beyer Faller, 
Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Aline Gomes Espindola - Juíza de Direito. 


