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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DO MÉIER 
Rua Aristides Caire, nº 53 – 2º Andar – Méier/RJ. 
Telefone: 3279-8098 
E-mail: mei01vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ON LINE e INTIMAÇÃO aos Espólios de JURANDYR DOS SANTOS e 
DELMIDES PEREIRA DOS SANTOS, na pessoa de seu representante legal ANGELO SÉRGIO DOS SANTOS, com 
o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0016323-82.2013.8.19.0208) proposta 
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AVAÍ contra Espólio de JURANDYR DOS SANTOS e Espólio de DELMIDES 
PEREIRA DOS SANTOS, na forma abaixo: 
 
   A DRA. ROMANZZA ROBERTA NEME, Juíza de Direito da Primeira Vara Cível Regional do Méier - Cidade do Rio 
de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente aos Espólios de JURANDYR DOS SANTOS e DELMIDES PEREIRA DOS SANTOS, na pessoa de seu 
representante legal ANGELO SÉRGIO DOS SANTOS, que no dia 09.07.2018, às 14:00 horas, no escritório da 
Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, matrícula nº 127 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 16.07.2018, 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. 214 - tendo sido os executados intimados da penhora 
conforme fls. 209 e 211 - descrito e avaliado às fls. 242/243.- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: DO IMÓVEL: 
Localização: Rua Augusto Nunes, nº 469 – Apto. 1001-B. Bairro: Todos os Santos. Cidade: Rio de Janeiro. Matrícula 
RGI: 7661. Inscrição no IPTU: 1125341-6. Área Edificada: 54 m2. Idade: 1971. Zoneamento: zona residencial. Da 
caracterização da região e logradouro: Todos os Santos é um pequeno bairro de classe média da Zona Norte do Rio 
de Janeiro. É cortado pela Estrada de Ferro Central do Brasil, porém a estação mais próxima é a do Méier. Pertence 
à área do Grande Méier. Fica entre os bairros do Méier, Cachambi e Engenho de Dentro. É perto do Norte Shopping, 
na Avenida Dom Hélder Câmara e de supermercados e hipermercados, como Carrefour, Walmart, Sam's Club e 
Leroy Merlin. Em pesquisa recente, verificou-se que o bairro tem uma área de 101,27 ha, 24.646 habitantes, 9.618 
domicílios e 0,922IDH. Terreno: Onde se encontra edificado o imóvel, está descrito, caracterizado e confrontado, 
como consta nas cópias anexadas no referido mandado (Certidão de Registro Geral de Imóvel do Cartório 1º 
Registro de Imóveis da Comarca da Capital e Guia de IPTU). Conclusão: Assim, considerando-se a sua localização, 
dimensões, área construída e características, padrão e logradouro, AVALIO a totalidade do bem acima descrito em 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). RJ., 01/03/2018.- Conforme Certidão do 1º Serviço Registral de Imóveis/RJ., o 
referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 7661, (R-1) em nome de Jurandyr dos Santos e sua mulher 
Delmides Pereira dos Santos, casados pelo regime da separação de bens.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 734,38 
(setecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), referente aos exercícios de 2014 e 2016 a 2018; Taxa de 
Incêndio: R$ 259,67 (duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), referente aos exercícios de 
2015 a 2017.- Cientes os Srs. interessados que conforme despacho de fls. 256/258, “... a venda se dará livre e 
desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na forma do 
artigo 908, do CPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
preço, observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no Artigo 130, parágrafo único, do CTN. 
...”.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIV da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, 
serão lidas pela Sra. Leiloeira 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 da Leiloeira (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 da Leiloeira); Todos os lances efetuados por usuário 
certificado não são passíveis de arrependimento; A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até dez dias 
mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão à Leiloeira e custas de Cartório de 1% até o 
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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 à 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 da leiloeira, a qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem 
como deverá ser depositada na conta corrente da Sra. Leiloeira 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 da Sra. Leiloeira 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 sete dias do mês de Junho de 2018.- O presente Edital será 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, Maria Celia Inocêncio, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) 
Romanzza Roberta Neme - Juíza de Direito. 


