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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 220, 222 e 224 - B – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2208 / 3133-4425 
E-mail: cap11vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à CONDORCET MOREIRA DOS SANTOS, com o prazo de 05 
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação Monitória (Processo nº 0011888-65.2017.8.19.0001 – JUSTIÇA GRATUITA) 
proposta por ANA LUCIA DA SILVA MEDEIROS contra CONDORCET MOREIRA DOS SANTOS, na forma abaixo: 
 
   A DRA. LINDALVA SOARES SILVA, Juíza de Direito da Décima Primeira 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 CONDORCET 
MOREIRA DOS SANTOS, que no dia 31.01.2019, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115 - térreo 
(hall dos elevadores) - Castelo/RJ., pela Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, com sítio na rede de 
computadores www.portellaleiloes.com.br, serão apregoados e vendidos a quem mais der acima das avaliações, ou no dia 
12.02.2019, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do CPC, os bens penhorados 
conforme fls. 259 - tendo sido o executado intimado da penhora conforme fls. 272 - bens encontrados na Avenida 
Marechal Fontenele, nº 3815 – Realengo/RJ – constituídos por 1) Veículo I/Ford Fiesta Street 1.6, Placa LOG6035 / RJ, 
fabricação/modelo 2002, Chassi 3FACP05C22M128497, RENAVAN 00790529874; Valor: R$ 11.307,00 (onze mil, 
trezentos e sete reais).- Débitos do Veículo: IPVA: R$ 916,51 (novecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), 
referente aos exercícios de 2015 a 2018; 07 Multas: R$ 638,46 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos); 
2) Veículo Imp/Ford Fiesta, Placa LAX8052 / RJ, fabricação/modelo 1995, Chassi VS6ASXWPFSWK98187, RENAVAN 
00642228426; Valor: R$ 7.023,00 (sete mil e vinte e três reais).- Débitos do Veículo: IPVA: R$ 390,04 (trezentos e noventa 
reais e quatro centavos), referente aos exercícios de 2017 e 2018; 01 Multa: R$ 127,69 (cento e vinte e sete reais e 
sessenta e nove centavos). – 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 CPC.- Condições Gerais 
da Alienação: Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em 
seu favor; Os horários considerados neste edital são sempre os horários de Brasília/DF; A arrematação deverá ser à vista 
ou a prazo de até 15 dias mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão à Leiloeira e custas de 
Cartório de 1% até o limite máximo permitido. Decorridos o prazo sem que o(s) arrematante(s) tenha(m) realizado o(s) 
depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, assim 
como a perda da caução, voltando o(s) bem(ns) 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 três dias do mês de 
Dezembro 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, José Evaldes Supelette, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Lindalva Soares Silva - Juíza de Direito. 


