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Telefone: 3002-4375 / 3002-4373 / 3002-4372 
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   EDITAL DE 1º., 2º LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à EDVALDO ARISTEU DA SILVA e à JOANA D’ARC 
OLIVEIRA DA SILVA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0073919-
07.2006.8.19.0002) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONVES II contra EDVALDO ARISTEU DA SILVA e 
JOANA D’ARC OLIVEIRA DA SILVA, na forma abaixo: 
 
   O DR. ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Niterói, Estado do 
Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente à EDVALDO ARISTEU DA SILVA e à JOANA D’ARC OLIVEIRA DA SILVA, que no dia 14.03.2019, às 
14:00 horas, no Átrio do Fórum, à Rua Visconde de Sepetiba, nº 519 - Centro - Niterói/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 21.03.2019, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, 
conforme prevê o Art. 891, § único do CPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 263 - tendo sido os 
executados intimados da penhora conforme fls. 276 e 321/322 - descrito e avaliado às fls. 314/315 (em 05/06/2014).- 
LAUDO DE AVALIAÇÃO: Objeto da Avaliação: Imóvel residencial, constituído pelo Apartamento nº 1108, Bloco B, 
situado na Rua Araújo Pimenta, 402, no Ingá, zona urbana do 2º subdistrito do 1º distrito do Município de Niterói, Estado 
do Rio de Janeiro e sua correspondente fração ideal de 0,8128/100 do terreno, cujas características, metragens e 
confrontações são as constantes da matrícula nº 9664, no Livro 2-AH, às fls. 187, do Cartório do Registro de Imóveis da 
1ª Circunscrição – 2º Ofício desta Comarca; inscrito na PMN sob o nº 154576-3. Prédio: residencial, com dezesseis 
andares, oito apartamentos por andar, num total de cento e vinte unidades, guarita com porteiro 24 horas, com 
monitoramento por câmera de TV, interfone, portaria com piso cerâmico, paredes chapiscadas, sob pintura e forrada de 
madeira, três elevadores (dois sociais e um de serviço), escada em cimento, portas antichamas, corredores em 
vulcapiso, pátio no entorno dos blocos em cimento grosso, play, bicicletário, e salão de festa com balcão para bar, 
cozinha e dois banheiros; vagas de garagem para todos os apartamentos; acabamento externo do prédio em pintura; em 
regular estado de conservação. APARTAMENTO: Localizado na parte dos fundos; dividido em sala e dois quartos, com 
piso em taco, paredes sob pintura ruim, janela em alumínio e vidro, gradeadas e porta de madeira; banheiro social, com 
piso cerâmico, paredes azulejadas pela metade, louças simples e box em alumínio e acrílico; cozinha, com piso em 
pastilha, paredes azulejadas pela metade e pia sobre alvenaria; área de serviço, com piso cerâmico e paredes 
azulejadas pela metade; em mau estado de conservação. Considerações: o imóvel está localizado em rua de 
calçamento asfáltico, com topografia em acentuado aclive, em trecho no alto do Morro, em declive, junto da Comunidade 
carente do Morro do Estado, distante do comércio e da condução. VALOR: atribuo ao imóvel o valor de R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 322.327,17 (trezentos 
e vinte e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e dezessete centavos).- Conforme Certidão do Cartório do 2º Ofício de 
Justiça de Niterói - Registro de Imóveis da 1ª. Circunscrição de Niterói/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob 
o nº 9.664, em nome de Edvaldo Aristeu da Silva e sua mulher Joana D’Arc Oliveira da Silva, casados pelo regime da 
comunhão de bens; constando ainda da referida matrícula: Nota: existe registrada em 09/04/87, sob o nº 05, na matrícula 
9.664, folhas 153, livro 2-AH, uma hipoteca por sub-rogação de dívida, sobre o imóvel objeto desta matrícula, em favor 
da Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha, nos termos do contrato particular assinado 
em 30/10/86; consta ainda averbado em 09/04/87, sob o nº 06, uma caução em favor do Banco Nacional da Habitação 
(atual Caixa Econômica Federal - CEF), nos termos do contrato particular assinado em 30/10/1986.- Conforme fls. 
343/345 dos autos, a Caixa de Construções de Casas da Marinha – CCCM, esclarece que a dívida referente ao 
financiamento imobiliário com garantia hipotecária foi quitado integralmente.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 7.606,33 (sete 
mil, seiscentos e seis reais e trinta e três centavos), referente aos exercícios de 2010 a 2014 e 2018; Taxa de Incêndio: 
não apresenta débitos.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 
908, § 1º do CPC 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 CPC.- Condições Gerais da 
Alienação: Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em 



 

seu favor; A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 15 dias mediante caução de 30% da arrematação, 
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) 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 vinte e um dias do mês de Janeiro de 2019.- 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, Ana Maria Barcelos Andrade, Chefe 
da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Alexandre Eduardo Scisinio - Juiz de Direito. 


