
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de Indenização Por Dano Material proposta por 
CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTOS VAHLIS em face de ESPÓLIO DE WALTER 
GARCIA FERREIRA (Processo nº 0143044-41.2001.8.19.0001 - antigo 
2001.001.139157-2), na forma abaixo: 
  O Dr. JORGE JANSEN COUNAGO NOVELLE, Juiz de Direito na Décima 
Quinta Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO 
DE WALTER GARCIA FERREIRA, através do seu inventariante, Marcos Soler 
Ferreira, ou quem fizer em suas vezes, NORMA SOLER FERREIRA, e a NILGA 
CHAMOUN, de que no dia 22/11/17, às 14:30 horas, no Átrio do Fórum, na Av. 
Erasmo Braga, nº 115 – térreo (hall dos elevadores), Castelo/RJ., pelo Leiloeiro 
Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 27/11/17, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 822, com a devida intimação da 
penhora às fls. 829, descrito e avaliado às fls. 834/835, com a ratificação do valor da 
avaliação às fls. 940. DIREITO E AÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA: Imóvel: 
Apartamento 501 na Rua Nascimento Silva, 290 – Ipanema, RJ, com direito a quatro 
vagas de garagem no edifício, conforme matrícula nº 47724 do livro 20/4 fls. 296 do 5º 
Ofício do Registro de Imóveis – Capital – RJ. O imóvel encontra-se, nesta data, em 
obras, vazio, sendo todo pintado de branco com piso em porcelanato branco, 
novíssimo. Apartamento de cobertura triplex, sendo o primeiro andar composto de um 
salão com varanda de frente para a Rua Nascimento Silva, lavabo, duas suítes, copa, 
cozinha, área de serviço com uma pequena despensa; no segundo andar há um outro 
salão, varanda com vista também para a Rua Nascimento Silva, uma suíte e outras 
duas suítes menores; no terceiro andar há um terraço descoberto com vista para a 
Lagoa Rodrigo de Freitas, Morro Dois Irmãos, Cristo Redentor e Ipanema e há 
também, uma pequena sala com banheiro e uma varanda com vista para a Lagoa. O 
imóvel é único no andar e tem entrada exclusiva pelos elevadores de serviço e social. 
O prédio de construção de 1961 possui porteiro 24 horas, fachada em granito em 
excelente estado e dois elevadores. Foi realizada pesquisa de método comparativo e 
valor do metro quadrado encontrado nos sites imobiliários Zap Imóveis, Vila Real e 
Agenteimóvel. Valor médio do metro quadrado de imóveis residenciais similares 
oferecidos à venda no bairro de Ipanema = R$ 23.225,00. Valor final do imóvel = R$ 
23.225,00 X 458m2 = R$ 10.637.050,00 (dez milhões, seiscentos e trinta e sete mil 
e cinquenta reais). De acordo com o 5º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 47724, constando no R-7, Promessa de Cessão, nos termos da 
escritura de 11.06.97, Lº 2762, fls. 102 do 20º Ofício de Notas, na qual Alcina Lourdes 
de Saldanha da Gama prometeu ceder os seus direitos à compra do referido imóvel a 
Walter Garcia Ferreira, casado com Norma Soler Ferreira; e, no R-8, Penhora do 
Direito e Ação oriunda do presente feito. Consta, ainda, prenotado sob o nº 578537 
em 26/08/2015, Mandado de Registro da 43ª Vara Cível de 17/08/2015. De acordo 
com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU, referentes a 02 cotas do 
exercício de 2017, no valor de R$ 3.559,11, mais acréscimos legais (FRE 15087729). 
Conforme Certidão Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta 
débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, 
no valor de R$ 1.030,00, referentes aos exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 



639850-7). Os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza propter 
rem, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo observada a ordem de 
preferência, conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do Código de Processo Civil. As 
certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça, bem como o presente edital e o débito atualizado de IPTU, serão lidos 
pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso o devedor, o coproprietário, os 
usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada e o promitente comprador e vendedor, não sejam 
encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta 
pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. Não havendo 
expediente forense na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local. Cientes de que impedir, perturbar ou fraudar 
arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de 
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, incorre em violência 
ou fraude em arrematação judicial, prevista no art. 358 do Código Penal, sob pena de 
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à 
violência. – E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o 
presente, que será publicado e afixado no local de costume, cientes de que a 
arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento 
imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de 
comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 
21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. – Dado e passado 
nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil 
e dezessete. – Eu, Tarcisio de Albuquerque Rocha, Mat. 01-23620 - Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Jorge Jansen Counago Novelle - Juiz de 
Direito. 


