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EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e INTIMAÇÃO.  Eu, RODRIGO LOPES PORTELLA, 
Leiloeiro Público Oficial, comunico ao público que, devidamente autorizado pelo 
CONDOMÍNIO GREEN LIFE RESIDENCE (CNPJ. nº 20.785.779/0001-05), através de 
seu síndico e representante legal, Silvio Maia Freitas (CPF. 281.003.607-15), eleito em 
Assembleia Geral realizada em 23/03/2014 (c/Ata registrada em 12/06/2014, sob o nº 
65149, Livro B-463 no Registro de Títulos e Documentos-Cartório do 1º Ofício de 
Teresópolis/RJ.), realizarei no dia 02/08/2018, às 12:00 hs., no escritório, situado na 
Av. Nilo Peçanha nº 12 – Gr. 810 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ., o 1º Leilão Público, 
por preço não inferior ao previsto no § 2º do Art. 63 da Lei nº 4.591/64, no valor de R$ 
327.079,12 (trezentos e vinte e sete mil, setenta e nove reais e doze centavos),  ou no 
dia 13/08/2018, no mesmo horário e local, o 2º Leilão Público, do “Direito e Ação” a 
fração ideal de 2,340% do terreno, vinculada a futura unidade designada pela 
Cobertura 04, com 1 (uma) vaga de garagem solta, que será utilizada indistintamente, 
sem local fixo nos locais a isso determinado, do CONDOMÍNIO GREEN LIFE 
RESIDENCE, em construção, na Rua João Batista Vaz nº 141 – Santa Cecília – 
Teresópolis/RJ.- Tudo nos termos do Contrato de Construção pelo Regime de 
Administração, datado de 18/07/2013, e da Carta-Notificação (registrada sob o nº 
68101 Lº B-516) entregue a adquirente da unidade, MARTA CRISTINA ALVARENGA 
(CPF. 886.963.327-68), através do Registro de Títulos e Documentos-Cartório do 1º 
Ofício de Teresópolis/RJ., conforme certidão datada de 16/08/2017.- O imóvel 
encontra-se transcrito no Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Cidade de 
Teresópolis – Estado do Rio de Janeiro, sob a matrícula nº. 26.395, constando no R-1 
da referida matrícula, o registro da Escritura de Promessa de Compra e Venda do 
imóvel, datada de 28/03/2014, lavrada em Notas do 1º Ofício de Teresópolis/RJ., Lº 
505, fls. 074, ato 030, feita pelas proprietárias Kotel Construções e Incorporações 
Ltda., e Vanguarda Engenharia e Construções Ltda., em favor de Marta Cristina 
Alvarenga. – Ficam cientes os interessados na aquisição, que no ato da arrematação, 
adjudicação ou remição, serão efetuados os seguintes pagamentos: arrematação à 
vista, acrescida da comissão ao Leiloeiro de 5%, das despesas efetuadas com os 
leilões, e honorários advocatícios de 10%; ficando ainda por conta do arrematante, as 
despesas com transferência (ITBI’s., RGI’s., Escrituras, Certidões, IPTU., e demais 
impostos ou qualquer outra inerente a unidade arrematada).  Fica por este edital 
intimada dos Leilões a adquirente acima mencionada, e, também convocados os 
condôminos a comparecerem à Assembleia Geral que se instalará em 1ª. convocação 
após 15 min. do 1º Leilão, e em 2ª. convocação após 15 min. do 2º Leilão, para como 
integrantes do Condomínio, manifestarem seus votos nas referidas Assembleias, 
sobre o exercício do direito de preferência garantido ao Condomínio pelo § 3º do Art. 
63 da Lei 4.591/64, à aquisição do referido imóvel. - Ficam cientes de que a decisão 
dos condôminos presentes à Assembleia obrigará a todos os demais, mesmo os 
ausentes.- RJ, 19/07/2018. (as.) Rodrigo Lopes Portella – Leiloeiro Público. 
 


