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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 318/320/322 - C – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2224 
E-mail: cap47vciv@tjrj.jus.br 

 
 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à HT DEVELOPMENT LTDA., atual denominação de 
HOUSE TECH DO BRASIL INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., na pessoa de seu representante 
legal, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0477473-
67.2015.8.19.0001) proposta por SÉRGIO LUIZ CARDOSO SALOMÃO contra HOUSE TECH DO BRASIL (HT 
DEVELOPMENT LTDA., na forma abaixo: 
 
   A DRA. MARCIA CORREIA HOLLANDA, Juíza de Direito da Quadragésima Sétima 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 HT DEVELOPMENT LTDA., atual denominação de HOUSE TECH DO BRASIL 
INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., na pessoa de seu representante legal, que no dia 23.05.2018, 
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 04.06.2018, no mesmo horário e local, 
pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora 
às fls. 309 - tendo sido a executada intimada da penhora conforme fls. 307 - descrito e avaliado às fls. 391 (em 
12/09/2017).- AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL situado na Rua José Américo de Almeida, nº 122 – Apto. 
302 (Cob.), com direito a 4 vagas de garagem, no bairro do Recreio dos Bandeirantes / RJ., em conformidade com 
a matrícula 423136 do 9º Ofício de Registro de Imóveis conforme informado pelo Dr. Leonardo Lucidi advogado da 
parte autora e petição anexa ao mandado, o imóvel não possui inscrição municipal (IPTU), individualizada, 
conforme cópias anexadas ao mandado, e que passam a ser parte integrante deste Auto. Com a seguinte 
descrição: Trata-se de prédio de 03 pavimentos, de ocupação residencial, em estrutura de concreto e alvenaria, 
com fachada revestida em pastilhas na cor clara. O terreno onde está edificado é todo cercado por grades de 
alumínio tendo na frente do edifício uma pequena área descoberta. O prédio possui 01 portaria com 01 elevador 
social e sistema de interfone, ainda não instalado por ser um prédio de construção recente. O apartamento esta 
situado na parte da cobertura de frente. O terreno descrito caracterizado e confrontado conforme consta nas cópias 
das certidões do RGI e sem inscrição imobiliária (IPTU), já mencionado anteriormente. Assim, conforme informação 
do Dr. Leonardo, o imóvel encontra-se fechado e vazio de pessoas e coisas, não sendo possível realizar a 
avaliação direta, AVALIO INDIRETAMENTE o imóvel acima descrito com aproximadamente 308m2, posição frente, 
em R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital 
para R$ 1.544.063,88 (hum milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, sessenta e três reais e oitenta e oito 
centavos).- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 423136, em nome de House Tech do Brasil Incorporações e Empreendimentos Ltda.; constando ainda da 
referida matrícula: (Av-1) – Memorial de Incorporação: ... os proprietários dos Aptos. Cob. 301 a 304, localizados no 
último pavimento do edifício ficam expressamente, assegurados os direitos de uso, gozo e fruição, em caráter 
perpétuo das lajes e telhados que lhes são imediatamente contíguos e superiores, excetuadas apenas as áreas 
ocupadas pela casa de máquinas, calhas e chaminés, se houver, podendo seus proprietários procederem as obras 
de modificação, ampliação ou acréscimo nessas áreas disponíveis, tudo às suas expensas e responsabilidades, 
desde que, isso não afete a solidez e segurança do prédio e não constituam, de qualquer forma ou tempo, unidade 
autônoma independente, ficando essas benfeitorias incorporadas à unidade que se ligarem, bem como não 
impeçam o livre acesso às partes de uso comum já referenciadas ...; (Av-2) – Mudança de denominação de House 
Tech do Brasil Incorporações e Empreendimentos Ltda., para HT Development Ltda., (Av-4) – Indisponibilidade: 
Pelo ofício nº 390/16 de 15/04/16 da 7ª Vara Cível da Barra da Tijuca – RJ., prenotado em 20/04/16 com o nº 
1690862, à fl. 37 do livro 1-IX, fica averbada a Indisponibilidade do imóvel, decidida nos autos da Ação movida por 
Sérgio Luiz Cardoso Salomão em face de House Tech do Brasil Incorporações e Empreendimentos Ltda. (Processo 
nº 0010802-27.2011.8.19.0209); constando ainda prenotados com os nºs 1660427, requerimento de 23/09/2015 
(Ação); 1674540, escritura de 14/12/2015 do 4º Ofício de Justiça de Niterói, livro 1173, fls. 10/11 (Promessa de 
Compra e Venda) 1679278, escritura de 19/01/2016 do 4º Ofício de Justiça de Niterói, livro 1173, fls. 123 (Adit. a 
Compra e Venda); 1684886, Ofício do Juízo de 15/12/2015 da 47ª Vara Cível (Ofício Judicial); 1687035, certidão de 
22/03/2016, da 7ª Vara Cível (Ofício Judicial); nº 1695328, escritura de 13/05/2016 do 4º Ofício de Justiça de 
Niterói, livro 1182, fls. 131/132 (Repactuação); 1776436, escritura de 14/12/2018 do 4º Ofício de Justiça de Niterói, 
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livro 1173, fls. 10/11 (Promessa de Compra e Venda); e 1776437, escritura de 13/05/2016 do 4º Ofício de Justiça 
do Rio de Janeiro, livro 1182, fls. 133/134 (Promessa de Compra e Venda); constando ainda, na Vara de Registros 
Públicos, o Processo nº 0490611-04.2015.8.19.0001.- 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, 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 vinte dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Raphael Caldas Santos, Chefe da 
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Marcia Correia Hollanda - Juíza de Direito. 


