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   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO à GERCÉLIO DE OLIVEIRA BRAGA e à ANA CAROLINA DE 
OLIVEIRA E SILVA BRAGA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0032615-
60.2013.8.19.0203 – JUSTIÇA GRATUITA) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASABLANCA contra GERCÉLIO 
DE OLIVEIRA BRAGA e ANA CAROLINA DE OLIVEIRA E SILVA BRAGA, na forma abaixo: 
 
   A DRA. JANE CARNEIRO SILVA DE AMORIM, Juíza de Direito da Terceira Vara Cível Regional de Jacarepaguá, 
Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente à GERCÉLIO DE OLIVEIRA BRAGA e à ANA CAROLINA DE OLIVEIRA E SILVA BRAGA, que no dia 
16.10.2019, às 14:00 horas, no Átrio do Fórum, à Rua Professora Francisca Piragibe, nº 80 – Taquara – Jacarepaguá/RJ., 
pela Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou 
no dia 22.10.2019, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por 
cento) da avaliação, conforme prevê o Art. 891, § único do CPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 
138 - tendo sido os executados intimados da penhora conforme fls. 163 e 164 - descrito e avaliado às fls. 214/215 (em 
30/10/2018).- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: APARTAMENTO 204 da Rua Florianópolis, nº 1260 – Praça Seca/RJ, 
fração de 1,36 do terreno, e benfeitorias relacionadas, com direito a uma vaga na garagem. O terreno mede: 27,35m de 
frente a fundos e 44,00m de ambos os lados; confronta a direita com o nº 1278, à esquerda com os nºs 2227, 2235 e 2261 
da Rua Candido Benício e nos fundos com o nº 2277 da Rua Candido Benício. O terreno é atravessado à esquerda por um 
rio, do domínio do estado. Tudo conforme certidão emitida pelo 9º Ofício de Registro de Imóveis Capital do Estado do Rio 
de Janeiro. O apartamento, conforme espelho do IPTU, possui 70m2. Não foi possível adentrar o imóvel, vez que o 
mesmo, segundo o porteiro, encontra-se fechado. Na tentativa de proficuidade do ato, procedi à avaliação indireta. O 
condomínio possui área de estacionamento, interfone, elevadores e porteiro somente do dia. Atribuo ao imóvel o valor total 
de R$ 227.000,00 (duzentos e vinte e sete mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 
235.766,02 (duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e dois centavos).- Conforme Certidão do 9º 
Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 168.251, (R-06) em nome de 
Gercélio de Oliveira Braga e s/m. Ana Carolina de Oliveira e Silva Braga, casados pelo regime da comunhão parcial de 
bens; constando ainda da referida matrícula: (R-07) – Hipoteca em favor do Banco Bradesco S/A.; (Av-08) – 
Acautelamento: 2ª Vara Cível de Jacarepaguá/RJ – Processo nº 18.977, Ação movida pelo Banco Bradesco S/A contra 
Gercélio de Oliveira Braga e sua mulher Ana Carolina de Oliveira e Silva Braga; (R-09) – Penhora: 2ª Vara Cível de 
Jacarepaguá/RJ – Execução nº 18977/93, movida pelo Banco Bradesco S/A em face de Gercélio de Oliveira Braga e Ana 
Carolina de Oliveira e Silva Braga; (R-10) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 0225140-
69.2008.8.19.0001, movida pelo Município do Rio de Janeiro; (R-11) – Penhora: 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca/RJ – 
Processo nº 0002326-73.2006.8.19.0209, movida por Geny Rosalina Rodrigues em face de Gercélio de Oliveira Braga.- 
Débitos do Imóvel: IPTU (inscrição nº 1905534-2): R$ 11.788,07 (onze mil, setecentos e oitenta e oito reais e sete 
centavos), referente aos exercícios de 1993 a 2019; Taxa de Incêndio (inscrição nº 807854-5): R$ 565,93 (quinhentos e 
sessenta e cinco reais e noventa e três centavos), referente aos exercícios de 2013 a 2018.- OBS.: O imóvel será vendido 
livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o 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 
pela Sra. Leiloeira 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: 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. Podendo haver proposta, por escrito, de venda do referido bem 
em parcelas, mediante sinal à vista do valor equivalente a 25% do lance, nos termos do Art. 895, I e II do CPC. 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 seis dias do mês de Setembro 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, Claudia Regina Mendes dos Santos, Chefe da 
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Jane Carneiro Silva de Amorim - Juíza de Direito. 


