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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 201 / 203 / 205 – D – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2243 
E-mail: cap03vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à RUI RICARDO DE ALBUQUERQUE 
RAMOS e à TEODORO DE ALBUQUERQUE RAMOS, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos 
autos da Ação de Execução (Processo nº 0009548-86.1996.8.19.0001) proposta por BANCO 
BRADESCO S/A., contra RUI RICARDO DE ALBUQUERQUE RAMOS e TEODORO DE 
ALBUQUERQUE RAMOS, na forma abaixo: 
 
   A DRA. MARIA CRISTINA BARROS GUTIERREZ SLAIBI, Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da 
Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente à RUI RICARDO DE ALBUQUERQUE RAMOS e à TEODORO DE 
ALBUQUERQUE RAMOS, que no dia 13.03.2018, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo 
Braga, nº 115 - térreo (hall dos elevadores) – Castelo/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 22.03.2018, 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. 105 - tendo sido os executados intimados da penhora 
conforme fls. 244/245 - descrito e avaliado às fls. 316/317 (em 21/06/2013).- AUTO DE AVALIAÇÃO DE 
IMÓVEL: Localização: O imóvel objeto do presente Auto de Avaliação, situa-se na Rua 07, Quadra 07, 
Lote 05, Loteamento Sítio do Campinho, no bairro de Maguinhos, neste Município de Armação dos 
Búzios. Referências: Próximo à Mercearia do Pedro e a uma Oficina Mecânica que fica na esquina, entre 
as Ruas 6 e 7. Características dos Logradouros e de Situação. O imóvel encontra-se em rua sem saída, 
calçada com paralelepípedos em bairro de boa ocupação. Melhoramentos Públicos existentes: O bairro 
encontra-se servido de rede de distribuição de energia elétrica (Ampla), telefonia móvel e fixa, internet, 
contando com serviços de limpeza e iluminação, bem como, com atendimento pela empresa de águas 
Prolagos. Meios de transportes públicos: O local é suprido por vans e ônibus que passam próximos, na 
via principal, denominada Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Tipo de ocupação circunvizinha: Diversas 
casas, próxima ao comércio local, Oficinas, Escola e Creche, Mercearia, Pousadas. Bem próximo à 
Policlínica, que presta diversos serviços de saúde pelo SUS, e à Avenida Principal, com possibilidades 
de deslocamento fácil para qualquer parte da cidade. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: O Lote de Terreno 05, 
da Quadra 07 da Rua 07, possui vizinhos dos dois lados e nos fundos. Sua frente, para a Rua 07, 
medindo 20,00 metros, possuindo a mesma medida nos fundos, 35,00 metros de extensão para cada um 
dos lados, perfazendo uma área total de 700,00 metros quadrados, tudo conforme descrito no Auto de 
Penhora, lavrado em 24/10/1996. Há uma casa construída no terreno, que não pude acessá-la, pois, 
conforme informações de vizinhos, o imóvel está fechado há, aproximadamente, um ano. Porém, 
conforme Auto de Penhora mencionado, o prédio é composto de 02 quartos, 02 suítes, sala de estar, 
refeição, copa-cozinha, banheiro e varanda, além de conter uma edícula composta de sauna, varanda, 
lavabo e churrasqueira. Conforme o mesmo documento, a área construída é de 240,65 metros 
quadrados. Em vistoria externa, o imóvel aparenta estar em estado de conservação razoável. 
AVALIAÇÃO: Por todos os itens acima expostos, bem como, pesquisa realizada com corretores locais 
para tomada de preços de imóveis semelhantes nas cercanias, este avaliador encontrou o valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), para o imóvel descrito, sendo atualizado na data de expedição do 
presente edital para R$ 398.890,55 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa reais e 
cinquenta e cinco centavos).- OBS.: A referida avaliação será atualizada na data do Leilão.- Conforme 
Certidão do 1º Ofício do Registro de Imóveis – 2º e 3º Distrito de Cabo Frio/RJ., o referido imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 18.484 (R-4) em nome de Teodoro de Albuquerque Ramos, solteiro; 
constando ainda da referida matrícula: (R-5) – Penhora: De acordo com o Ofício nº 1.301/96 expedido 
em 19.11.96 pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, autos de nº 31.826 de Carta 
Precatória, oriunda do Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ., extraída dos autos 
de Execução promovida pelo Edsa Sampaio, em fase de Teodoro de Albuquerque Ramos, fica o imóvel 
constante da presente matrícula penhorado; (R-6) – Penhora: De acordo com o Ofício nº 940/96 
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expedido em 13.07.96 pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível desta Comarca, assinado pelo Exmo. 
Sr. Dr. Ricardo Alberto Pereira, que nos termos dos autos de nº 31.833 de Carta Precatória, oriunda do 
Juízo de Direito da 28ª Vara Cível da Comarca da Capital, extraída dos autos de Execução promovida 
pelo Banco Boavista S/A., em face de Melo Automóveis e Garagem Ltda., e Teodoro de Albuquerque 
Ramos, fica o imóvel constante da presente matrícula penhorado.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 
10.469,07 (dez mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sete centavos), referente aos exercícios de 
2016 e 2017.- Cientes os Srs. interessados que “o futuro arrematante adquire o imóvel no estado que se 
encontra, devendo arcar com todos os encargos inerentes ao imóvel, consoante a forma legal 
estabelecida no Artigo 686, da Lei Processual.”.- 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 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo 
permitido.- Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do mês de Dezembro do 
ano de dois mil e dezessete.- Eu, Eliane Beyer Faller, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) 
Maria Cristina Barros Gutierrez Slaibi - Juíza de Direito. 


