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

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL
Avenida Presidente Vargas, nº 2555 – 5º Andar – Sala 502 – Cidade Nova/RJ.
Telefone: 3133-2383
E-mail: cap22vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à BEATRIZ TOSTES MALTA CURY NETTO,
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0429332-
51.2014.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOBRE DE SANTA CLARA contra BEATRIZ
TOSTES MALTA CURY NETTO, na forma abaixo:

A DRA. ANNA ELIZA DUARTE DIAB JORGE, Juíza de Direito da Vigésima Segunda 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 BEATRIZ TOSTES MALTA CURY NETTO, que no dia 22.03.2018, 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 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. 194 - tendo sido
a executada intimada da penhora conforme fls. 165 - descrito e avaliado às fls. 197/198 (em 01/09/2017).-
LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL: Sala nº 612 situada na Rua Santa Clara, nº 115 – Copacabana – Rio de
Janeiro – RJ. Devidamente dimensionado e caracterizado no 5º Ofício de Registro de Imóveis, na matrícula
39374 e na inscrição municipal de nº 0759811.3, conforme fotocópias da Certidão que acompanharam o
mandado e fazem parte integrante deste laudo. O imóvel encontra-se ocupado por inquilina como sendo,
Srta. Thais Gusmão, que acompanhou a vistoria do imóvel realizada no dia 30/08/2017. Prédio: Edifício
misto comercial/residencial possuindo 10 andares com salas e/ou apartamentos. Edifício construído em
concreto armado e alvenaria de tijolos revestidos de pintura plástica. Possui dois elevadores, sendo um
social e outro de serviço, e uma entrada social pequena e simples. O condomínio oferece porteiros
trabalhando 24 horas por dia, possuindo garagem para guarda de veículos, mas a unidade ora avaliada não
tem direito a vaga. SALA 612: Unidade Comercial utilizada como Apartamento Residencial de 26m2 com 52
anos, composta por dois cômodos e um pequeno corredor de interligação destes, com paredes em pintura
plástica branca e piso de cerâmica. Apresenta um banheiro com box e pia de louça branca comum piso e
paredes até o meio de cerâmica, restante em pintura plástica até o teto. Possui ainda uma cozinha embutida
no corredor, com uma pia e espaço para fogão. O imóvel apresenta-se em muito bom estado de
conservação, não apresentando danos estruturais aparentes, tais como, infiltrações, rachaduras ou afins. Da
Região: Considerada região nobre da zona sul da cidade, servida por todos os melhoramentos públicos do
município como distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de
água e esgotos, com acesso a transportes públicos diversos, ônibus, táxis e metrô próximo, para
praticamente todas as regiões da cidade. Conta com farto comércio em geral e rede bancária próximos. Da
metodologia: vistoriado o imóvel no dia 30/08, passei a pesquisa de valores em sites eletrônicos de compra
e venda de imóveis, obtendo-se seis amostras de imóveis semelhantes no mesmo bairro, utilizando o
método comparativo direto com homogeneização das amostras para apuração do valor. Isto posto, Avalio o
imóvel acima descrito e a correspondente fração ideal de 0,00702 do terreno em R$ 280.000,00 (duzentos e
oitenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 288.225,26 (duzentos e
oitenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos).- Conforme Certidão do 5º Ofício de
Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 39374, em nome de Maria
Carlota Tostes Malta Cury Netto, desquitada; constando ainda da referida matrícula: (R-1) – Doação: Por
Escritura de 30 de Janeiro de 1980, do 2º Ofício desta cidade, livro 3285, fls. 51v, a proprietária, descrita e
qualificada na matrícula, doou o imóvel a Beatriz Tostes Malta Cury Netto, separada judicialmente; (Av-2) –
Cláusulas: Pela mesma Escritura do R-1, fica o imóvel gravado com as cláusulas de Inalienabilidade e
impenhorabilidade até a donatária completar 40 anos, e incomunicabilidade a qualquer tempo.- Débitos do
Imóvel: IPTU: R$ 939,40 (novecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), referente aos exercícios de
2015, 2016 e 2018; Taxa de Incêndio: R$ 35,19 (trinta e cinco reais e dezenove centavos), referente ao
exercício de 2016.- OBS.: Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-
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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.- 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 sete dias
do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Marco Aurelio Carvalho Ferreira, Chefe da Serventia,
o fiz digitar e subscrevo. (as.) Anna Eliza Duarte Diab Jorge - Juíza de Direito.
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