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      EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à JOSÉ MANUEL ARAVENA ZAMORA, com o 
prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0003097-54.1999.8.19.0061) 
proposta por Espólio de ALTAMIRO FIEL D'OLIVEIRA contra JOSÉ MANUEL ARAVENA ZAMORA, na forma 
abaixo: 
 
   O DR. MARCIO OLMO CARDOSO, Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Teresópolis, Estado 
do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente à JOSÉ MANUEL ARAVENA ZAMORA, que no dia 20.07.2018, às 14:00 horas, no Átrio do 
Fórum, à Rua Carmela Dutra, nº 678 – Agriões – Teresópolis/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 30.07.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, conforme prevê 
o Art. 891, § único do NCPC, o imóvel penhorado às fls. 91 - tendo o executado tomado ciência da penhora face a 
apresentação de Embargos - descrito e avaliado às fls. 619 (em 12/02/2016).- LAUDO DE AVALIAÇÃO 
INDIRETA: Imóvel situado na Avenida Genaro de Carvalho, nº 411, Casa 09 – Recreio dos Bandeirantes/RJ. 
Justificativa: Realizando visita ao imóvel, fui informado pelo morador que não quis se identificar, que não 
permitiria a entrada no imóvel. Com intuito de cumprir a determinação judicial, colhi informações no local e com 
base no laudo anteriormente elaborado em 26 de agosto de 2009, pelo Avaliador Judicial, Sr. Percival Zany de 
Macedo, atualizo o valor do imóvel para R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), sendo atualizado na 
data de expedição do presente edital para R$ 932.556,71 (novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta 
e seis reais e setenta e um centavos).- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 152.942, (R-05) em nome de José Manuel Aravena Zamora, solteiro; 
constando ainda da referida matrícula: (R-6) – Penhora: 42ª Vara Cível – Processo nº 2001.001.040041-3, ação 
movida por Espólio de Altamiro Fiel D’Oliveira em face de José Manuel Aravena Zamora; (R-7) – Penhora: 12ª 
Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2007.001.192444-8, ação movida pelo Município do Rio de 
Janeiro.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 27.552,26 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquneta e dois reais e vinte e 
seis centavos), referente aos exercícios de 2001, 2002, 2004 a 2008 e 2010 a 2018, os exercícios de 2010 e 2011 
encontram-se em exigibilidade suspensa, Art. 242, VII, Lei Municipal 691/84, pelo processo: 00/00/000000/0000; 
Taxa de Incêndio: R$ 283,36 (duzentos e oitemnta e três reais e trinta e seis centavos), referente aos exercícios 
de 2015 e 2016.- Conforme Certidão do 9º Distribuidor, constam distribuições na 12ª. Vara de Fazenda Pública 
referente a débitos com IPTU nos exercícios de 1983, 1997 a 1999, 2001 a 2009 e 2012 a 2014.- 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 Comarca de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, aos 
dezessete dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Julio Cesar Monteiro Neves, Chefe da 
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Marcio Olmo Cardoso - Juiz de Direito. 


