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   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na pessoa de seu representante legal, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído 
dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0111727-49.2006.8.19.0001) proposta por DÁLVIO RODRIGUES DE 
MIRANDA contra CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na forma 
abaixo: 
 
   A DRA. ANDREA DE ALMEIDA QUINTELA DA SILVA, Juíza de Direito da Vigésima 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 CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na 
pessoa de seu representante legal, que no dia 23.05.2018, 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 05.06.2018, 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. 365 - tendo sido a executada intimada da 
penhora conforme fls. 401 - descrito e avaliado às fls. 441 (em 30/06/2017).- AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: 
Avenida Ministro Edgard Romero, n° 715, Bloco 2 / Apto. 208 – Madureira/RJ., onde, após preenchidas as 
formalidades legais, procedi/procedemos ao(a) avaliação indireta do imóvel, usando-se como método a Simulação 
de Valor de ITBI e sites de imóveis e considerando tratar-se de Área de Risco, em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil 
reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 133.818,87 (cento e trinta e três mil, 
oitocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos). Foi feita a Avaliação Indireta tendo em vista não ter sido 
atendida por qualquer pessoa no local da Diligência. Diligenciando no local me dirigi à Administração do 
Condomínio onde o Sr. José Ricardo Pinto da Silva me informou que o imóvel está vazio.- Conforme Certidão do 8º 
Serviço Registral de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 240706, em nome de Caixa 
Beneficente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro; constando ainda prenotado em 27/08/2015, no Lº 1-CP, 
às fls. 82, sob o nº 738325, Penhora-Judicial (19/08/2015 – 15ª Vara do Trabalho), em nome de Alessandra Dias da 
Roza.- Débitos do Imóvel: IPTU: não apresenta débitos; Taxa de Incêndio: R$ 35,48 (trinta e cinco reais e quarenta 
e oito centavos), referente aos exercícios de 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 vinte dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Cezar Augusto Botelho, Chefe da 
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Andrea de Almeida Quintela da Silva - Juíza de Direito. 


