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COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA NONA VARA CÍVEL
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 308 / 310 / 312 – C – Castelo/RJ.
Telefone: 3133-3953
E-mail: cap49vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO ao Espólio de CUSTÓDIA DA SILVA, na pessoa de
sua Inventariante DÉBORA BOTELHO VENÂNCIO, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação
Sumária (Processo nº 0094673-65.2009.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARUSO contra
Espólio de CUSTÓDIA DA SILVA, na forma abaixo:

A DRA. PAULA DE MENEZES CALDAS, Juíza de Direito da Quadragésima Nona Vara Cível da Cidade do Rio
de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente ao Espólio de CUSTÓDIA DA SILVA, na pessoa de sua Inventariante DÉBORA BOTELHO
VENÂNCIO, que no dia 22.03.2018, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum da Comarca da Capital/RJ., à Av.
Erasmo Braga, nº 115 - térreo (hall dos elevadores) - Castelo, 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 28.03.2018, 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 conforme termo de penhora às fls. 103 - tendo sido o Espólio executado intimado da penhora
conforme fls. 151/153 - descrito e avaliado às fls. 272/273 (em 23/10/2017).- LAUDO DE AVALIAÇÃO
INDIRETA DE IMÓVEL: IMÓVEL: Apartamento 31 do Edifício Caruso localizado na Rua Caruso, nº 11,
Freguesia do Engenho Velho (Tijuca), Rio de Janeiro/RJ., de acordo com a matrícula nº 39.355 do 11º Registro
de Imóveis da Capital/RJ., e inscrição nº 0551674-5 na Secretaria da Fazenda Municipal (IPTU), conforme
cópias anexadas ao mandado. Descrição: O Edifício Caruso possui 05 (cinco) andares, construção antiga do
ano de 1949, revestido em pintura, encontra-se em regular estado de conservação. O imóvel possui área
edificada de 57m2, conforme disposto no carnê de IPTU de 2016. Conclusão: Assim, ante as pesquisas levadas
a efeito na região através dos sites imobiliários ZAP Imóveis para tomada de preço de imóveis semelhantes ao
avaliando, considerando-se a sua localização, dimensões, padrão do logradouro, idade, AVALIO,
INDIRETAMENTE, o imóvel acima descrito em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo atualizado na data de
expedição do presente edital para R$ 308.812,77 (trezentos e oito mil, oitocentos e doze reais e setenta e sete
centavos).- Conforme Certidão do 11º Ofício de Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se
matriculado sob o nº 39.355, constituído por Apartamento nº 31, do prédio situado na Rua Caruso número 11,
na freguesia do Engenho Velho, com a fração ideal de 1/10 do domínio útil do respectivo terreno, foreiro ao
Cabido da Santa Igreja Catedral Metropolitana do Arcebispado de São Sebastião do Rio de Janeiro, medindo na
totalidade 12,00m de frente e fundos por 15,30m de extensão de ambos os lados, confrontando de um lado com
o prédio nº 15, pelo outro lado com o nº 5, e nos fundos com o prédio nº 200 da Rua Haddock Lobo. Inscrição nº
0551674-5. C.L. número 06796-7. Proprietária: Mania Wizenberg e seu marido David Lejzor Wizenberg,
poloneses, aposentados, casados pelo regime da comunhão de bens, inscritos no CPF sob o nº 025.722.067-
49, residentes e domiciliados nesta cidade. Título de Propriedade: Lº 3-AN, nº 23.184, fls. 43, deste Cartório;
constando ainda da referida matrícula: (R-1) – Compra e Venda: De acordo com a escritura de 6 de janeiro de
1981, lavrada em notas do 22º Ofício, desta cidade (Livro 2068, fls. 196, Ato nº 60), os proprietários qualificados
na matrícula, venderam o imóvel pelo preço de Cr$ 1.200.000,00, a Manuel Ribeiro Gomes, português, do
comércio, casado pelo regime da comunhão de bens com Izabel Campos Gomes, residente e domiciliado nesta
cidade, inscrito no CPF sob o nº 090.594.827-00. O imposto de transmissão foi pago em 15 de dezembro de
1980, pela guia nº 00836; (R-2) – Adjudicação: (Protocolo nº 286709 de 13.06.95): De acordo com a Carta de
Adjudicação extraída dos autos de inventário dos bens deixados pelo falecimento de Izabel Campos Gomes,
processados pelo Juízo de Direito da 7ª Vara de Órfãos e Sucessões, desta cidade, dada e passada aos
30.03.95, contendo a sentença de 23 de fevereiro de 1995, o imóvel avaliado em Cr$ 2.500.000,00, foi
adjudicado a Manuel Ribeiro Gomes, português, viúvo, aposentado, CPF nº 090.594.827-00, residente e
domiciliado nesta cidade. O imposto de transmissão foi pago em 30.05.95, pela guia nº 5.64/302887.7; (Av-3) –
Retificação: De acordo com o § 1º Art. 213 da Lei 6015/73 e título que deu origem ao Ato R-2, do qual é parte
integrante a Certidão da 7ª Circunscrição do Registro Civil, desta cidade, livro BR-51, fls. 258, Termo 15.256, de
25.04.86, fica retificado o Ato R-1, para constar que o regime de casamento dos adquirentes é o de separação
de bens, conforme art. 258 § único Incisos I e II do C.C.B, e não como constou; (R-4) – Compra e Venda:

www.portellaleiloes.com.br
mailto:cap49vciv@tjrj.jus
www.portellaleiloes.com.br


Edital publicado no Site www.portellaleiloes.com.br em 06/03/18

(Protocolo nº 295.830 de 18/03/96): De acordo com a Escritura de 14/03/96 do 19º Ofício de Notas, desta
cidade, Livro M-10, fls. 89, Ato 033, Manuel Ribeiro Gomes, do comércio, qualificado no Ato R-2, vendeu o
imóvel pelo preço de R$ 17.000,00, a Custodia da Silva, portuguesa, divorciada, economista, CPF nº
011.693.517-00, residente e domiciliada nesta cidade. O imposto de transmissão foi pago em 11/03/96 pela guia
nº 322.607; (R-5) – Remição de Foro: De acordo com o título que deu origem ao Ato R-4, Custodia da Silva, ali
qualificada, adquiriu do Ilmo. Cabido da Santa Igreja Catedral Metropolitana do Arcebispado de São Sebastião
do Rio de Janeiro, também denominado Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro, com sede nesta cidade, CGC
34.110.080/0001-50, o domínio direto do imóvel pelo preço de R$ 1.250,00, tornando-se, em consequência,
titular da plena propriedade do imóvel. O imposto de transmissão foi pago em 11/03/96 pela guia nº 326.237; (R-
6) – Penhora: (Protocolo nº 578726 de 05/12/2014): De acordo com a Certidão para o Registro Geral de Imóveis
datada de 13/10/2014 expedida pelo Juízo da 49ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ., onde consta lavrado o
Termo de Penhora de 13/10/2014, assinado pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a). Rosa Maria Cirigliano
Maneschy, hoje microfilmado(s), fica o imóvel desta matrícula penhorado face ação de Despesas Condominiais
(Processo nº 0094673-65.2009.8.19.0001(2009.001.094947-8), movida por Condomínio do Edifício Caruso em
face de Espólio de Custódia da Silva, representado por seu inventariante Antonio Henriques da Silva, em
garantia de uma dívida de R$ 16.076,72, figurando como Depositário o devedor. Nada mais consta sobre o
imóvel acima descrito.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 4.080,53 (quatro mil, oitenta reais e cinquenta e três
centavos), referente aos exercícios de 2007 a 2017; Taxa de Incêndio: R$ 436,42 (quatrocentos e trinta e seis
reais e quarenta e dois centavos), referente aos exercícios de 2012 a 2016.- Conforme Certidão do 9º
Distribuidor, constam distribuições na 12ª. Vara de Fazenda Pública referente a débitos com IPTU nos
exercícios de 2007 a 2013.- 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 do NCPC.- Condições Gerais da Alienação: Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes
todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas as
despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando
existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante.- 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, e, que o não pagamento do preço no prazo
acima estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em favor do exequente a perda da caução, voltando o(s) bem(s) a novo
Leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso.- Demais informações serão prestadas na ocasião
do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital.- Dado e passado nesta cidade
do Rio de Janeiro, aos trinta dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Isabel Cristina Pinto de
Barros Cabral, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Paula de Menezes Caldas - Juíza de Direito.
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