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   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à MARIA DE FÁTIMA CARLOTA, por si e como 
representante legal de ANNA CLARA CARLOTA SOARES, e à ANNA CAROLINA CARLOTA MIRES, com o 
prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0038149-48.2014.8.19.0203) 
proposta por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DA MIRATAIA contra MARIA DE 
FÁTIMA CARLOTA, ANNA CAROLINA CARLOTA MIRES e ANNA CLARA CARLOTA SOARES, na forma 
abaixo: 
 
   A DRA. RAQUEL DE OLIVEIRA, Juíza de Direito da Sexta Vara Cível Regional de Jacarepaguá, Cidade 
do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente à MARIA DE FÁTIMA CARLOTA, por si e como representante legal de ANNA CLARA 
CARLOTA SOARES, e à ANNA CAROLINA CARLOTA MIRES, que no dia 07.06.2018, às 15:00 horas, no 
Átrio do Fórum de Jacarepaguá/RJ., à Rua Professora Francisca Piragibe, nº 80 - Taquara, 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 14.06.2018, no mesmo horário e 
local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 80% (oitenta por cento) da avaliação, conforme 
prevê o Art. 896 do NCPC, o “Direito e Ação” ao imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 177 - 
tendo sido as executadas intimadas da penhora conforme fls. 210/213 - descrito e avaliado às fls. 206 (em 
19/08/2016).- AUTO DE AVALIAÇÃO: Rua Mirataia, nº 350 – Apto. 803 - Bloco 01 – Pechincha/RJ. AVALIEI 
o bem penhorado, conforme se segue: Nas diversas vezes que compareci no endereço, não logrei encontrar 
ninguém em casa. Na administração do Condomínio do Bosque do Mirataia, a funcionária Nadia Cardoso 
afirmou que o imóvel em foco possui três quartos, com varandas na frente e nos fundos e piso de 
porcelanato em todo imóvel. O Condominio possui guarita e seguranças, vinte e quatro horas, além de 
piscinas (adulto e infantil), playgraud, salão de festas, áreas de lazer com churrasqueiras e cantina. 
Consultando imobiliárias locais e sites na internet, AVALIO o imóvel em R$ 370.000,00 (trezentos e setenta 
mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 405.936,45 (quatrocentos e 
cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos).- Conforme Certidão do 9º Ofício do 
Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 221.084, em nome de R.G. 
Cortes Engenharia S/A.- Conforme Escritura Pública de Compra e Venda do 3º Ofício de Notas da 
Capital/RJ., datada de 11/10/2004, consta como Outorgante Vendedor R.G. Cortes Engenharia S/A., e como 
Outorgado Comprador Paulo Cosme Oliveira, casado com Ekaterina Pokrovskaya Oliveira, pelo regime da 
comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6.515/77.- Conforme Escritura de Compra e Venda do 24º 
Ofício de Notas da Capital/RJ., datada de 11/11/2004, consta como Outorgante Vendedor Paulo Cosme 
Oliveira e sua mulher Ekaterina Pokrovskaya Oliveira, e, como Outorgado(a,s) Comprador(a,es): 1) Maria de 
Fátima Carlota, solteira, 2) Anna Carolina Carlota Mires, solteira, e, 3) Anna Clara Carlota Soares Figueiredo, 
menor impúbere, neste ato representada por sua mãe Maria de Fátima Carlota.- Débitos do Imóvel: IPTU: 
R$ 8.094,59 (oito mil, noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), referente aos exercícios de 2013 
a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 529,49 (quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e nove 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, acrescida de 3% de comissão ao Leiloeiro e custas 
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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, Maria 
Fernanda Greca Gonçalves, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Raquel de Oliveira - Juíza de 
Direito. 


