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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 318/320/322 - C – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2224 
E-mail: cap47vciv@tjrj.jus.br 

 
 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ON LINE e INTIMAÇÃO ao Espólio de FRANCISCO ANTONIO 
FEIJÃO, na pessoa de sua Inventariante GILSA DEFANTE, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da 
Ação Sumária (Processo nº 0023058-10.2012.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SIMONE 
contra Espólio de FRANCISCO ANTONIO FEIJÃO, na forma abaixo: 
 
   A DRA. MARCIA CORREIA HOLLANDA, Juíza de Direito da Quadragésima Sétima Vara Cível da Cidade do Rio 
de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente ao Espólio de FRANCISCO ANTONIO FEIJÃO, na pessoa de sua Inventariante GILSA DEFANTE, 
que no dia 13.08.2018, às 13:15 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 23.08.2018, no mesmo horário e local, presencial e através do site, pela 
melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o “Direito e Ação” ao imóvel penhorado conforme termo 
de penhora às fls. 201 - tendo sido o executado intimado da penhora conforme fls. 194 e 208 - descrito e avaliado 
às fls. 337/338.- LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL: Apartamento 302 do prédio situado à Rua Borda do Mato, nº 
245 – Grajaú, devidamente dimensionado e caracterizado no 10º Ofício de Registro de Imóveis, sob a matrícula nº 
57.415 e Inscrição Municipal nº 1.317.694-6 (IPTU), conforme fotocópias dos documentos que acompanharam o 
mandado e fazem parte integrante deste laudo. PRÉDIO: O prédio foi erguido há quarenta e um anos e é composto 
por seis pavimentos, dois abaixo do térreo e quatro acima, com três apartamentos por andar. Há somente um 
elevador e seis vagas de garagem. Possui câmeras de segurança e tem porteiro apenas no período diurno. O 
edifício é construído em concreto armado e alvenaria de tijolos, coberto por argamassa e pintura plástica, e a 
fachada é revestida por pastilhas. APARTAMENTO 302: Unidade residencial com 72 (setenta e dois) metros 
quadrados de área edificada, composta por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e uma pequena área de serviço. O 
teto do banheiro precisa de reparo, pois aparenta ter uma infiltração de água. O imóvel encontra-se em regular 
estado de conservação. Localização: Prédio situado em rua de boa localização, com todos os melhoramentos 
presentes na cidade tais como redes de água e esgoto, distribuição de energia elétrica, telefone, iluminação 
pública, e servida, nas proximidades, de transporte público (ônibus) e comércio em geral. Metodologia avaliatória: 
esta avaliação foi feita de forma direta, com acesso ao imóvel, utilizando o método comparativo dos dados do 
mercado imobiliário da região. AVALIO o imóvel acima descrito em R$ 412.500,00 (quatrocentos e doze mil e 
quinhentos reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 424.617,57 (quatrocentos e 
vinte e quatro mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos).- Conforme Certidão do 10º Ofício do 
Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 57415, constando da referida matrícula: 
(R-4) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2004.120.041867-7, movida pelo Município do 
Rio de Janeiro contra José Pereira Filho; (R-5) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 
2006.120.036511-2, movida pelo Município do Rio de Janeiro contra José Pereira Filho; (R-6) – Penhora: 12ª Vara 
de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 0224391-52.2008.8.19.0001, movida pelo Município do Rio de Janeiro.- 
Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 10.384,30 (dez mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), referente aos 
exercícios de 2000 a 2002, 2007, 2015, 2017 e 2018; Taxa de Incêndio: R$ 175,05 (cento e setenta e cinco reais e 
cinco centavos), referente aos exercícios de 2015 e 2016.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos de 
condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 908, § 1º do NCPC e do Art. 130, parágrafo único do Código 
Tributário Nacional.- 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; 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 
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(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 haja proposta, por escrito, de venda do referido bem 
em parcelas, nos termos do Art. 895, I e II do CPC, que seja permitido o parcelamento, mediante sinal à vista do 
valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance, devendo o remanescente ser pago em até 30 
(trinta) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósitos em conta judicial 
vinculada a este feito e Juízo, junto ao Banco do Brasil, em dias contados a partir da data do leilão, ficando o imóvel 
penhorado até que o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. Art. 895, § 1º do CPC). No Caso de atraso 
no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as 
parcelas vincendas (cf. Art. 895, § 4º do CPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda 
da caução (Art. 897). Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 
pagamento parcelado consoante disposto no Art. 895 § 7º do CPC. 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.tjrj.jus.br) e enviada p/e-mail do leiloeiro, a qual deverá comprovar o 
pagamento no prazo de 24 horas, 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, assim como 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 onze dias do mês de Julho de 2018.- O presente 
Edital será afixado no local de costume e publicado através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, e 
no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Raphael Caldas 
Santos, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Marcia Correia Hollanda - Juíza de Direito. 


