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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL REGIONAL DE JACAREPAGUÁ 
Rua Professora Francisca Piragibe, nº 80 – Sala 203 – Taquara/RJ. 
Telefone: 2444-8115 / 2444-8116 
E-mail: jpa07vciv@tjrj.jus.br 

 
 

   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ON LINE e INTIMAÇÃO ao Espólio de LEONARDO NUNES DO 
NASCIMENTO VIEIRA, na pessoa de seus Herdeiros HELENA DO NASCIMENTO TASSANO e NILSON 
JORGE VIEIRA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Indenização (Processo nº 
0013549-65.2011.8.19.0203) proposta por ALEXANDRE BEZERRA FERNANDES contra Espólio de 
LEONARDO NUNES DO NASCIMENTO VIEIRA, HELENA DO NASCIMENTO TASSANO e NILSON JORGE 
VIEIRA, na forma abaixo: 
 
   A DRA. ANDREIA FLORÊNCIO BERTO, Juíza de Direito da Sétima 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 ao Espólio de LEONARDO NUNES DO NASCIMENTO VIEIRA, na pessoa de 
seus Herdeiros HELENA DO NASCIMENTO TASSANO e NILSON JORGE VIEIRA, que no dia 12.06.2018, às 
13:00 horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, matrícula nº 55 da JUCERJA, 
situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ., e simultaneamente através 
do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br; será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 19.06.2018, no mesmo horário e local, presencial e através do site, pela melhor oferta, 
conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 178 - tendo 
sido os executados intimados da penhora conforme fls. 182 e 185/186 - descrito e avaliado às fls. 393/394 (em 
26/08/2017), com majoração do valor às fls. 424/425 (em 01/03/2018).- AUTO DE AVALIAÇÃO: DADOS DO 
IMÓVEL: Apartamento 407 do Bloco 2 do condomínio edificado no nº 143 da Rua Visconde de Asseca, cujas 
dimensões, confrontações, dimensões e demais características originais se encontram especificadas em 
certidão de ônus reais expedida pelo 9º Ofício do RGI (matrícula 54.399) e guia de IPTU emitida pela Prefeitura 
deste município (inscrição 1.593.508-3, código do logradouro 04932-0). Das Características do Imóvel: 
Apartamento bem conservado, com duas entradas, composto por: 1) sala com piso em taco preto, ostentando 
textura em uma das paredes (a qual se estende para o corredor), com porta e janela de alumínio, guarnecida 
por pequena sacada; 2) copa-cozinha guarnecida por pia, revestida por azulejos antigos, brancos nas paredes e 
azuis no piso; 3) área revestida pelos mesmos materiais, guarnecida por tanque; 4) dependências completas, 
com piso de taco no quarto e de azulejo no banheiro; 5) 2 quartos, ambos com piso em taco, o da direita 
guarnecido por armário embutido com porta de correr em treliça e o outro, do fim do corredor, por armário 
embutido em L, em madeira laqueada em cor creme; 6) e banheiro com bancada em granito e cuba em 
porcelana, armário suspenso em MDF e com 1 porta, 2 prateleiras de vidro e espelho, caixa de descarga 
acoplada ao vaso, piso retangular padrão mármore, paredes com revestimento retangular e faixa decorativa. Do 
Condomínio: Trata-se de condomínio de padrão construtivo mediano, formado por dois blocos de apartamentos, 
divididos em duas alas, cada qual guarnecida por dois elevadores, com guarita de vigilância à entrada, pequeno 
jardim, vagas de garagem cobertas e marcadas, duas saunas, um parquinho, salão de festas, localizado em rua 
tranquila, próxima ao centro da Taquara. DA AVALIAÇÃO: Avalio o bem pelo valor de R$ 340.000,00 (trezentos 
e quarenta mil reais).- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 54.399, (R-19) em nome de Leonardo Nunes do Nascimento Vieira e sua mulher Maria 
Aparecida Evangelista Santana, casados pelo regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6515/77; 
constando ainda da referida matrícula: (R-20) – Alienação Fiduciária do imóvel feita por Leonardo Nunes do 
Nascimento Vieira e sua mulher Maria Aparecida Evangelista Santana em favor de Caixa Econômica Federal.- 
Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 9.136,71 (nove mil, cento e trinta e seis reais e setenta e um centavo), referente 
aos exercícios de 2008 a 2018, e os exercícios de 2006 e 2007 encontram-se em exigibilidade suspensa, Art. 
242, VII, Lei Municipal 691/84, pelo processo: /00/00/000000/0000; Taxa de Incêndio: R$ 442,80 (quatrocentos 
e quarenta e dois reais e oitenta 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 
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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; Os horários considerados neste edital são sempre os horários de 
Brasília/DF; Para participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão previamente (no prazo de 24 
horas antes do inicio do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site do Leiloeiro (www.portellaleiloes.com.br) 
e também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade online, sujeito à aprovação após 
comprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e no prazo previsto no 
Contrato de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site do Leiloeiro); Todos os lances efetuados por 
usuário certificado não são passíveis de arrependimento; A arrematação deverá ser 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; Caso o lanço vencedor seja do arrematante que ofertou pela 
internet, o preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil 
S.A. (obtida através do site www.bb.com.br), nos prazos previstos acima, bem como deverá ser depositada na 
conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do termino do Leilão, através 
de depósito bancário, DOC ou TED; A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através e-
mail ou contato telefônico. Decorridos o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), 
tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis.- Cientes 
os Srs. interessados 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.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-se o 
presente Edital, aos oito dias do mês de Maio de 2018.- O presente Edital será publicado através do site de 
leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br.- Eu, Sérgio Roberto Gouvea Ferreira, Chefe da Serventia, o fiz digitar 
e subscrevo. (as.) Andreia Florêncio Berto - Juíza de Direito. 


