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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA NONA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 301 / 303 / 305 – A – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-3227 / 3133-3227 
E-mail: cap39vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à PAN 2007 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S/A., na pessoa de seu representante legal, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos 
da Ação Sumária (Processo nº 0062546-69.2012.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO LATINO contra PAN 
2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., na forma abaixo: 
 
   O DR. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz de Direito da Trigésima Nona Vara Cível da 
Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente à PAN 2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., na pessoa de seu 
representante legal, que no dia 18.09.2018, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115 - 
térreo (hall dos elevadores) - Castelo/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 26.09.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, sendo o equivalente à 50% do 
valor da avaliação, o imóvel penhorado conforme termos de penhora às fls. 178 e 205 - tendo o sido a 
executada intimada da penhora conforme fls. 179 - descrito e avaliado às fls. 184/185 (em 02/12/2015).- 
LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL Apartamento 102 do Bloco 07 – Edifício Caracas – Condomínio 
Latino na Vila do Pan, situado na Rua Projetada 3 do PAA 11932 número 12 e sua correspondente fração 
ideal de 4/1.200, na Freguesia de Jacarepaguá nesta cidade, de acordo com a matrícula nº 291357 do 9º 
Ofício de Registro de Imóveis e inscrição nº 3102637-0 da Secretaria Municipal de Fazenda (IPTU), conforme 
cópias anexadas ao mandado e que passam a fazer parte integrante deste laudo. Descrição do Imóvel: 
Construção moderna, de ocupação residencial, em estrutura de concreto armado e alvenaria com a fachada 
revestida de argamassa e esquadrias de alumínio. O prédio tem 10 pavimentos e oito apartamentos por andar. 
A porta social é de vidros temperados. Dispõe de 03 elevadores da marca Thyssenkrupp, sistema de 
interfone, playground, piscina, sauna e salão de festas. APARTAMENTO – Localizado no primeiro andar, 
divide-se em 01 sala, 04 suítes, 01 banheiro, 01 cozinha e dependências de empregada. Possui 148m2 de 
acordo com o talão do IPTU. TERRENO Está descrito, caracterizado e confrontado conforme consta nas 
cópias das certidões do 9º RGI e inscrição (IPTU), já mencionadas acima e que passam a fazer parte 
integrante deste laudo. ASSIM, avalio o imóvel acima descrito em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 
reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 789.496,29 (setecentos e oitenta e 
nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos).- Conforme Certidão do 9º Ofício do 
Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 291357, em nome de Pan 2007 
Empreendimentos Imobiliários S/A.; constando ainda da referida matrícula: (Av-1) – Hipoteca em favor da 
Caixa Econômica Federal; (Av-2) – Memorial de Incorporação: fica assegurado aos proprietários e/ou titulares 
dos direitos aquisitivos de qualquer das unidades, o direito de uso indistinto de três vagas de garagem; (Av-7) 
– Cédula de Crédito Bancário emitida por Agenco Engenharia e Construções S/A., em favor de Banco ABN 
Amro Real S/A.; (R-8) – Hipoteca em favor do Banco ABN Amro Real S/A.; (R-14) – Penhora: 23ª Vara Cível – 
Processo nº 0120385-91.2008.8.19.0001, Ação movida por José Luis Cardoso Zamith e Karen Rampon 
Zamith em fade de Pan 2007 Empreendimentos Imobiliários S/A., e Agenco Engenharia e Construções S/A.- 
Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 32.938,73 (trinta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e três 
centavos), referente aos exercícios de 2009 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 730,13 (setecentos e trinta reais e 
treze centavos), referente aos exercícios de 2013 a 2017.- 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; A arrematação deverá ser à vista, acrescida de 5% de comissão 
ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido. Decorridos os prazos sem que o(s) 
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente 
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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.- E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, passou-se o presente Edital, aos vinte e sete 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, Rosely Rodrigues 
Antunes, Chefe da Serventia, o fiz digitar. (as.) Luiz Antonio Valiera do Nascimento - Juiz de Direito. 


