
 

FORO REGIONAL DE JACAREPAGUÁ 

1ª VARA DE FAMÍLIA 

 

EDITAL de PRIMEIRA, SEGUNDA PRAÇA e INTIMAÇÃO, extraído dos autos de nº 0002988-

84.2008.8.19.0203 (antigo 2008.203.002955-0) requerida por NORMA MARIA DE JESUS RINCON 

(Defensoria Pública) em face de RAMON RINCON (Defensoria Pública), na forma abaixo: 

 

A EXM.ª Dr.ª CRISTIANE CANTISANO MARTINS, Juíza de Direito da 1ª Vara de Família do Fórum 

Regional da Taquara, faz saber, especialmente às partes acima, na forma do §5º do art. 687 do 

CPC, que foram designadas as datas de 08/04/16 e 22/04/16, sempre às 15h, átrio do Fórum 

Regional da Taquara, sito à Rua Professora Francisca Piragibe, nº 80, Taquara, Rio de Janeiro/RJ, 

pelo Leiloeiro Público MARCOS COSTA, estabelecido na Travessa do Paço, nº 23, sala 209, Castelo, 

Centro, Rio de Janeiro/RJ, tel.: 2215-4310, site www.marcoscostaleiloeiro.com, para realizar a 

PRIMEIRA PRAÇA com lances a partir da avaliação, ou, na ausência de interessados, a SEGUNDA 

PRAÇA, pela melhor oferta desde que não seja vil (art. 692 c/c 694, §1º, V CPC), respectivamente, 

do imóvel avaliado às fls. 276v e caracterizado como: DIREITO E AÇÃO SOBRE O APARTAMENTO 

413 DO BLOCO 8, SITUADO NA ESTRADA DO CAFUNDÁ, N° 1757, TANQUE, RIO DE 

JANEIRO/RJ. Apartamento duplex, composto no pavimento de acesso por um pequeno hall e escada 

para o pavimento superior, com sala, três quartos, dois banheiros, cozinha e área de serviço. 

Encontra-se em mau estado de conservação. Área edificada de 71m². Edifício denominado “Angra 

dos Reis” de ocupação residencial, construção antiga, fachada em argamassa, constituído de dez 

pavimentos. Hall social com acesso por porta de madeira com vidro e piso em cerâmica. Servido de 

dois elevadores. Inscrição Municipal n° 1.626.391-5. C.L. 01535-4. Matrícula n° 138.703 do 9° Ofício 

de Registro de Imóveis da Capital/RJ. AVALIAÇÃO: R$ 190.000,00, feita em 15/09/14, ou 74.588,78 

UFIR’s, o que na atualidade corresponde a R$ 202.277,31. PROPRIETÁRIOS: o Executado. 

GRAVAMES: Não há gravames, conforme Certidão de Ônus Reais anexa aos autos. DÍVIDAS: Não 

há dívidas de IPTU, conforme Certidão Enfitêutica anexa aos autos. Demais gravames ou dívidas 

que possam surgir serão informados no momento da hasta pública. CONDIÇÕES DO LEILÃO: 

1) Pagamento à vista, ou no prazo de até 15 dias, mediante caução de 30% no ato do lance ofertado 

(art. 690 do CPC); 2) Comissão do Leiloeiro de 5%; e, posteriormente, custas de Cartório conforme 

tabela. Em caso de acordo, remição da dívida, remissão, adjudicação, será devida comissão ao 

Leiloeiro de 2,5% do valor da avaliação. Despesas para transferência do bem e baixa dos gravames 

são de responsabilidade do arrematante. A hasta pública se dará na forma dos artigos 130, parágrafo 

único do CTN. E para que chegue ao conhecimento de todos o presente Edital foi expedido e será 

publicado e afixado no local de costume, ficando intimado da hasta pública o Executado caso não 

encontrado, suprida assim a exigência contida no do art. 687, §5° do CPC. Rio de Janeiro/RJ, 

02/03/16. Eu, ___ (Alexandre Lorenzoni de Andrade – Responsável pelo Expediente), digitei e assino 

por autorização da Exm.ª Juíza de Direito. 


