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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
OITAVA VARA FEDERAL  

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE, e, INTIMAÇÃO ao Espólio de VERA COSTA GISSONI, na 
pessoa de seu representante legal HUMBERTO COSTA GISSONI, e este por si, à PAULO ANTÔNIO MUSA 
GISSONI, MARCELO COSTA GISSONI e ANA PAULA COSTA GISSONI, com o prazo de 10 (dez) dias, extraído dos 
autos da Ação de Execução (Processo nº 0001040-72.2005.4.02.5101) proposta por UNIÃO FEDERAL contra 
HUMBERTO COSTA GISSONI, Espólio de VERA COSTA GISSONI, PAULO ANTÔNIO MUSA GISSONI, MARCELO 
COSTA GISSONI e ANA PAULA COSTA GISSONI, na forma abaixo: 
 
   O DR. RICARDO LEVY MARTINS, Juiz Federal Substituto da Oitava Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro, 
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao 
Espólio de VERA COSTA GISSONI, na pessoa de seu representante legal HUMBERTO COSTA GISSONI, e este por 
si, à PAULO ANTÔNIO MUSA GISSONI, MARCELO COSTA GISSONI e ANA PAULA COSTA GISSONI, que no dia 
17.09.2018, às 13:00 horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, situado na Avenida 
Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ., e simultaneamente através do site de leilões online: 
www.portellaleiloes.com.br; será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 27.09.2018, no 
mesmo horário e local, presencial e através do site, pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, 
o imóvel penhorado às fls. 61 - tendo sido os executados intimados da penhora conforme fls. 788 e 799 - descrito e 
avaliado às fls. 787 (em 23/08/2016).- AVALIAÇÃO: LOJA 271, Galeria A, situada na Estrada do Gabinal, nº 313, 
avaliação indireta (por estimativa), tomando por base as informações contidas na certidão de fls. 62/63 e valores de 
mercado: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 
131.655,06 (cento e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).- Conforme Certidão do 9º 
Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 204.091, (R-7) em nome de 
Vera Costa Gissoni, divorciada; constando ainda da referida matrícula: (Av-10) – Indisponibilidade: Pela consulta de 
21/09/16 a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), prenotada em 23/09/16 com o nº 1713306 à fl. 246 
do Livro 1-JA, fica averbada a Indisponibilidade do imóvel, em face de Vera Costa Gissoni, CPF 385.613.607-04, 
decidida nos autos da ação oriunda da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal – Processo nº 05111295820094025101.- 
Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 1.123,20 (hum mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), referente ao exercício de 
2018 (da 07 a 10ª cota); Taxa de Incêndio: R$ 216,77 (duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos), 
referente aos exercícios de 2015 a 2017.- 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 XXIII 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 (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, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas 
judiciais. 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% do valor do lance, 
devendo o remanescente ser pago em até 30 parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, 
mediante depósitos em conta judicial vinculada a este feito e Juízo. Caso o lanço vencedor seja do arrematante que 
ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito judicial na Caixa 
Econômica Federal 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 
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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 dois dias do mês de Agosto de 2018.- O presente Edital será afixado no local de costume e publicado 
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Adalberto Wilson Spier, Diretor da Secretaria, o fiz digitar e subscrevo. (as.) 
Ricardo Levy Martins - Juiz Federal Substituto. 


