
SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

QUINTA VARA FEDERAL  
 

EDITAL Nº EDI.0005.000014-1/2017 
 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO, com prazo de  20 (vinte) dias, extraídos 
dos autos da Execução Por Título Extrajudicial movida por CAIXA DE 
CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DO MINISTÉRIO 
DA MARINHA em face de PEDRO GOMES MONTEIRO E MARIA 
OLINDA PINTO DA SILVA, processo nº 0101878-04.1997.4.02.5101 
(97.0101878-8), na forma abaixo: 
 
O DOUTOR SERGIO BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA , JUIZ  
FEDERAL DA QUINTA VARA DA SECÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI E  
NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES: 
 
FAZ SABER a todos, especialmente aos Devedores supramencionados e 
ainda aos herdeiros e/ou sucessores de Otavio Alves da Silva, de que foram 
designadas as datas de 20/07/2017 e  31/07/2017, sempre às 15:00 horas, no 
Átrio Fórum da Justiça Federal do Rio de Janeiro, sito na Av. Rio Branco nº 
243, anexo II, térreo Centro - Rio de Janeiro/RJ, pela Leiloeira 
Pública Silvani Lopes Dias, para a realização, respectivamente, do 1º 
Leilão,  para venda a quem mais der e maior lanço oferecer, obedecida 
avaliação e do 2º Leilão, para venda  pela melhor oferta, desde que por 
preço não inferior à 50% da avaliação,do imóvel constante do Auto de 
Penhora e Depósito de fls. 69, descrito na Laudo de Reavaliação as fls. 214, 
a seguir: Imóvel situado na Rua Vigilante Fortunato - Casa no. 411-  
Conjunto Residencial Seis de Novembro - Bangu - Rio de Janeiro/RJ,  
constituído de casa com sala, 03 quartos, cozinha e banheiro, área de 
serviço, varanda e mais um banheiro no quintal e respectivo terreno 
medindo  230,00m², em mal estado de conservação, avaliado em 
06/09/2013, por R$ 100.000,00 (cem e seis mil reais). De acordo com a 
certidão expedida pelo Cartório do 4º Ofício do RGI, o imóvel tem 
matrícula nº 53.845, transcrito em nome do Devedor Pedro Gomes 
Monteiro e hipotecado à Exequente supra; constando ser o terreno onde está 
edificada a referida casa, lote 02, da quadra 14, do PA 36.105, à Rua 
Vigilante Fortunato, na freguesia de Campo Grande, localizado no lado 
impar, à 19,00m do lado par da Av. 1, medindo 12,00m de frente; 10,00m 
de fundos; 27,00m de um lado; 19,00 do outro, confrontando de um lado 
com o lote 01, do outro com o lote 03, e nos fundos com os lotes 17 e 18, 
todos proprietária ou sucessores, com área de 230,00m².  De acordo com o 
informe expedido pela Prefeitura, o imóvel foi construído em 1991 e tem 
área edificada de 69,00m2.- Ficam cientes os interessados de que no ato da 
arrematação serão pagos: preço à vista, comissão da leiloeira de 5% e 
posteriormente, custas judiciais, conforme tabela. Cientes ainda de que  em 
caso de arrematação ou adjudicação, os créditos que recaem sobre o bem, 
inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo 
preço, observada a ordem de preferência; tudo de acordo com o inc. IV, do 
artigo 884, parágrafo único do art. 891,  art. 892 e parágrafo único do art. 
908, todos do NCPC. O arrematante deverá apresentar ao Juízo os 
requerimentos objetivando a obtenção da Carta de Arrematação, a Imissão 



na Posse e a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel. Será devida a 
comissão da leiloeira pela Parte Autora em caso de adjudicação do imóvel e 
pela Parte Ré em caso de remição do débito. Para conhecimento geral  e 
intimação da Parte Ré e Interessados, foi expedido o presente Edital.. 
DADO E PASSADO nesta cidade em 07/06/2017. Eu, Tamara Fieto 
Ribeiro, Analista Judiciária, digitei.  E eu,  Rachel Alkabes, Diretora de 
Secretaria, conferi. 
  
 

SÉRGIO BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS 
Juiz Federal  


