
Edital Publicado no Site www.portellaleiloes.com.br em 03/10/2018 

COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 215/217/219-C – Centro/RJ. 
Telefone: 3133-2299 
E-mail: cap18vciv@tjrj.jus.br  
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à EVELYN BEER, e aos Condôminos ALBERTO BEER, 
Espólio de TAUBA LONDON, na pessoa de seu representante LUIZ DAVID LONDON, MARCOS LONDON e AIDA 
HELENA LONDON, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0283233-
49.2013.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRESIDENTE WEITZMAN contra EVELYN BEER, na 
forma abaixo: 
 
   A DRA. MABEL CHRISTINA CASTRIOTO MEIRA DE VASCONCELOS, Juíza de Direito da Décima Oitava 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 EVELYN BEER, e aos Condôminos ALBERTO BEER, Espólio de TAUBA LONDON, na pessoa 
de seu representante LUIZ DAVID LONDON, MARCOS LONDON e AIDA HELENA LONDON, que no dia 24.10.2018, 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 06.11.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não 
sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às 
fls. 235 - tendo sido a executada intimada da penhora conforme fls. 237 - descrito e avaliado às fls. 276/277.- LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA: Imóvel avaliado: Apartamento 503 localizado na Rua Santana, número 156. Número de 
matrícula: 120.505. Número de inscrição: 0.685.207-3. Para a elaboração da presente avaliação foi utilizado o Método 
Comparativo de Dados do mercado, com cinco amostragens conforme norma da ABNT. Assim avalio indiretamente o 
imóvel acima descrito e a correspondente fração ideal de terreno em R$ 220.125,60 (duzentos e vinte mil, cento e vinte e 
cinco reais e sessenta centavos). RJ., 09/05/2018.- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o 
referido imóvel, foreiro ao Domínio da União,  encontra-se matriculado sob o nº 120.505, (R-2) em nome de Tauba 
London, viúva; Pedro London, casado pela comunhão de bens com Tubina London; e, Marcos London, casado pela 
comunhão de bens com Aida Helena London, na proporção de 1/3 para cada um; constando ainda da referida matrícula: 
(R-03) – Partilha de 1/3: Pelo formal de partilha datado de 01/06/95, contendo sentença de 16.05.95, da 7ª V.O.S., 
prenotada em 19/12/96 com o nº 648.415, fls. 273, do livro 1-DL, extraído dos autos de inventário de Tubina London, 
falecida em 15/05/93, sem testamento, e no estado civil de casada, em que foi inventariante Pedro London, 1/3 do imóvel 
foi partilhado a Evelyn Beer, casada em comunhão parcial de bens com Alberto Beer; (R-04) – Penhora: 12ª Vara de 
Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 1437/1999, movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de Evelyn Beer; (R-
6) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2005.120.060304-5, movida pelo Município do Rio de 
Janeiro em face de Evelyn Beer; (R-7) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2002.120.057861-
5, movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de Evelyn Beer.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 2.634,89 (dois mil, 
seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), referente aos exercícios de 1998 a 2001 e 2005 a 2009; 
Taxa de Incêndio: R$ 144,32 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente aos exercícios de 2014 
a 2017; Condomínio: R$ 144.150,61 (cento e quarenta e quatro mil, cento e cinquenta reais e sessenta e um centavos), 
conforme planilha atualizada até 06/08/2018.- Conforme Certidão do 9º Distribuidor, constam distribuições na 12ª. Vara 
de Fazenda Pública referente a débitos com IPTU nos exercícios de 1998 a 2001 e 2005 a 2009.- 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: Conforme Decisão de fls.   , “... a venda será efetuada à vista. Caso haja proposta, por escrito, de venda do 
referido bem em parcelas, nos termos do art. 895, I e II do NCPC, que seja permitido o parcelamento, mediante sinal à 
vista do valor equivalente a 50 % ( cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o remanescente ser pago em até 03 ( 
três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósito em conta Judicial vinculada a 
este Juízo junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90 dias contados da data do leilão, ficando o imóvel penhorado até que 
o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. art. 895,§1º do NCPC). 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 ( 
art. 895,§4º do NCPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda da caução ( artigo 897 do 
NCPC). Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado 
consoante disposto no artigo 895 §7º do NCPC... Autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e 
imediato) de 30% ( trinta por cento) do valor lançado, com a complementação no prazo de 15 (quinze) dias... A venda se 
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dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especial as tributárias, no preço, na forma 
do artigo 908 do NCPC: 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...”.- 
Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; 
A arrematação será acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo 
permitido.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-se o presente Edital, aos dois dias do mês de 
Outubro 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, Cristiane Pereira Ramos, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Mabel Christina Castrioto Meira de 
Vasconcelos - Juíza de Direito. 


