
SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

QUINTA VARA FEDERAL  
 

EDITAL Nº EDI.0005.000017-5/2017 
 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO, com prazo de  10 (dez) dias, extraídos dos 
autos da Execução Por Título Extrajudicial movida por CONAB-CIA/ 
NACIONAL DE ABASTECIMENTO contra , processo nº 0007240-
76.1997.4.02.5101 (97.0007240-1), na forma abaixo: 
 

 
 
FAZ SABER O DR. FIRLY NASCIMENTO FILHO, Juiz Federal da Quinta Vara 
Federal do Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente à CONAB – CIA 
NACIONAL DE ABASTECIMENTO, na pessoa de seu representante legal, que no 
dia 11.09.2017, às 14:00 horas, no Átrio do Fórum da Justiça Federal, localizado 
na Avenida Rio Branco, nº 243 - Centro/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 26.09.2017, 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 NCPC, o imóvel penhorado às fls. 561 - tendo sido a 
devedora intimada da penhora no mesmo ato - descrito e avaliado às fls. 562/563 
(em 21/07/2014).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: Rua da Alfandega, nº 91 – Sala 1101 – 
Centro/RJ. A unidade 1101 tem cerca de 710m2 de área e ocupa a integralidade de 
seu respectivo andar. O prédio foi construído em 1979, segundo registros 
disponibilizados pela CONAB. Estimado o valor médio da unidade 1101 em R$ 
6.150.000,00 (seis milhões, cento e cinquenta mil reais), sendo atualizado na data 
de expedição do presente edital para R$ 7.725.585,91 (sete milhões, setecentos e 
vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos).- 
Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 37120, (R-9/10) em nome de Companhia 
Nacional de Abastecimento – CONAB; constando ainda da referida matrícula: (R-
13) – Penhora: 21ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ – Reclamação 
Trabalhista nº 0041500-92.2004.5.01.0021 – RTSum, proposta por Matilde Oliveira 
Sargedo em face de CONAB Companhia Nacional de Abastecimento; constando 
ainda prenotado em 25/07/2014, no Livro de Protocolo 1-CM, sob o nº de ordem 
476.235, fls. 178, mandado de penhora, expedido em 11/06/2014, pelo Juízo da 5ª 
Vara Federal do Rio de Janeiro.- O referido imóvel não apresenta débitos com 
IPTU.- Taxa de Incêndio: os débitos serão apresentados na data do leilão.- OBS.: 
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, conforme 
prevê o Art. 908 do NCPC.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIV 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 NCPC.- E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será 
publicado através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, de acordo 
com o Art. 887 § 2º do NCPC, cientes que a arrematação far-se-á à vista ou a 
prazo de até quinze dias mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 
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5% de comissão ao Leiloeiro e custas judiciais.- Dado e passado nesta cidade do 
Rio de Janeiro, aos onze dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezessete.- Eu, 
Rachel Alkabes, Diretora da Secretaria, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Firly 
Nascimento Filho - Juiz Federal. 
 

 

FIRLY NASCIMENTO FILHO 
Juiz Federal  
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