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RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO 
CPF. nº 336.490.497-91 

 
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e INTIMAÇÃO - Eu, RODRIGO LOPES PORTELLA, Leiloeiro Público Oficial, comunico ao 
público que, devidamente autorizado pela COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS ADQUIRENTES DO 
CONDOMÍNIO  DO  EDIFÍCIO  RESIDENCIAL  CAPRI,  inscrito  no  CNPJ.  sob  o  nº  29.110.706/0001-98,  no  dia 
22/01/2018, às 11:00 hs., realizarei no escritório, à Av. Nilo Peçanha nº 12 - Gr. 810 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ., 
com base nas cláusulas 18ª e 19ª do Contrato de Construção, datado de 15/03/2014, constando como Construtora: 
IsCouri Arquitetura Ltda., inscrita no CNPJ. sob o nº 05.500.538/0001-89, bem como de acordo com o Art. 63 da Lei 
nº 4.591/64, o 1º Leilão Público, por preço não inferior ao valor de R$ 970.907,57 (novecentos e setenta mil, 
novecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), ou no dia 01/02/2018, no mesmo horário e local, o 2º Leilão 
Público, por preço não inferior ao valor de R$ 643.797,69 (seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e noventa e 
sete reais e sessenta e nove centavos), da Fração Ideal de 10,5136/100 do terreno, vinculada a futura unidade 
autônoma designada por Apartamento nº 301, com dependência no pavimento superior, e direito a 03 (três) vagas de 
garagem, do Condomínio do EDIFÍCIO RESIDENCIAL CAPRI, em construção, na Rua Alfredo Mesquita nº 150, lote 
06 da quadra 106 do PA nº 17.906 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro/RJ.; transcrita no Cartório do 9º  
Ofício do Registro de Imóveis/RJ., sob a matrícula nº 143.746 (R-5 – ítem 9), em nome de JOSÉ WEBER MOREIRA 
JUCÁ – CPF. nº 038.397.967-68, e sua mulher ANAMARIA MARTINS JUCÁ – CPF. 765.518.907-25. - Tudo nos 
termos da carta-notificação (registrada sob o nº 963766) enviada aos adquirentes da unidade, através do Cartório do 
5º Ofício do Registro de Títulos e Documentos/RJ. – Ficam cientes os interessados na aquisição, que no ato da 
arrematação, adjudicação ou remição, serão efetuados os seguintes pagamentos: arrematação à vista, acrescida da 
comissão ao Leiloeiro de 5%, as despesas efetuadas c/os leilões, e honorários advocatícios na base de 10%; ficando 
ainda por conta do arrematante, as despesas com transferência (ITBI’s., RGI’s., Escrituras, Certidões, IPTU., e 
demais impostos ou qualquer outra inerente a unidade arrematada). – Cientes ainda, que o arrematante ficará 
obrigado a assumir o pagamento de todos os valores correspondentes a unidade autônoma que vierem a ser 
necessários à conclusão das obras de construção da edificação, valores estes, que atualmente correspondem a R$ 
139.519,68 referentes as despesas incorridas de legalizações; R$ 55.614,79 referentes ao atual saldo de construção 
negativo, e a previsão de R$ 54.545,53 referentes às futuras despesas de mão de obra, dissídio sindical e 
indenizações trabalhistas, perfazendo um total de R$ 249.680,00, que serão rateadas pelas 12 unidades, de acordo 
com o critério da fração ideal, e parceladas conforme decisão futura da Assembléia dos Adquirentes Condôminos.- 
Faz-se necessário ressaltar que poderá o Condomínio, por decisão em Assembléia Geral, fixar valores adicionais 
para o término da obra, caso necessário.- De acordo com o § 4º do artigo 63 da Lei 4.591 de 16/12/1964 também será 
paga pelo arrematante, multa compensatória em favor do Condomínio no percentual de 10% sobre o valor apurado no 
leilão. - Ficam por este edital intimados dos Leilões os adquirentes da referida unidade, e, também convocados os 
condôminos a comparecerem à Assembleia Geral que se instalará em 1ª. convocação após 15 min. do 1º Leilão, e  
em 2ª. convocação após 15 min. do 2º Leilão, para como integrantes do Condomínio, manifestarem seus votos nas 
referidas Assembleias, sobre o exercício do direito de preferência garantido ao Condomínio pelo § 3º do Art. 63 da Lei 
4.591/64, à aquisição da fração ideal do terreno correspondente a referida unidade. – Ficam cientes de que a decisão 
dos condôminos presentes à Assembleia obrigará a todos os demais, mesmo os ausentes. – RJ, 11/12/2017. (as.) 
Rodrigo Lopes Portella - Leiloeiro Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


