
Edital Publicado no Site www.portellaleiloes.com.br em 24/05/2018 

COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 301 / 303 / 305 – C – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-3345 / 3133-2664 
E-mail: cap52vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ON LINE e INTIMAÇÃO à MARCIA WOYAMES DE 
ALBUQUERQUE, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 
0222629-59.2012.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITU contra MARCIA WOYAMES 
DE ALBUQUERQUE, na forma abaixo: 
 
   O DR. RICARDO CYFER, Juiz de Direito da Quinquagésima 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 MARCIA WOYAMES DE ALBUQUERQUE, que no dia 12.06.2018, às 14:00 horas, no 
escritório do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, matrícula nº 55 da JUCERJA, situado na 
Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ., e simultaneamente através do 
site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br; será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 19.06.2018, no mesmo horário e local, presencial e através do site, pela melhor 
oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às 
fls. 169 - tendo sido a executada intimada da penhora conforme fls. 161 e 187 - descrito e avaliado às fls. 
226/227 (em 25/05/2017).- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: O IMÓVEL: Apartamento de número 809 
do edifício denominado “Itu”, situado à Av. Treze de Maio, 47 nesta Cidade do Rio de Janeiro, na 
freguesia de São José e, correspondente fração de 0,00233 sem vaga de garagem, com as 
características e confrontações constantes da matrícula 27312 – 2-AU ficha 39897 do 7º Ofício do 
Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro, Comarca da Capital e inscrição municipal nº 
0.263.370-9. O EDIFÍCIO: Construção datada de 1957 (sessenta anos), de ocupação residencial e 
comercial (mista), erguida em estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos, constituída de vinte e 
oito pavimentos, sendo treze salas por andar num total de 364 (trezentos e sessenta e quatro) unidades. 
É servido por quatro elevadores com ascensoristas. Revestido externamente em sua fachada com 
janelas em esquadrias de alumínio e vidro. Dispõe de recepção simples e serviço de portaria 24h. Hall 
social com piso em mármore, porta de vidro e ferro. O APARTAMENTO 809, Obs.: Conforme 
informações do porteiro, que se identificou como Antonio Heli, o apartamento encontra-se desocupado e 
fechado há aproximadamente 12 anos. O MERCADO: De acordo com as informações colhidas na região, 
com profissionais da área, o mercado de compra e venda de imóveis, permanece estável, com 
proprietários querendo vender e compradores querendo comprar. Contudo, tendo em vista a situação 
sócio-político-econômica atual, poucos negócios são fechados pelo valor efetivamente anunciado, sendo 
necessário reduzir o preço da oferta em quase todas as negociações. Foi feita por esta Oficial de Justiça 
Avaliador uma pesquisa de mercado e a comparação com imóveis em ruas semelhantes, em bairros 
próximos. CONCLUSÃO: Assim, levando-se em consideração não ter tido acesso ao interior do imóvel 
para verificar seu estado de conservação, e considerando-se a sua localização, dimensões, área 
construída, características, com a depreciação tendo em vista a idade e o estado de conservação do 
prédio em geral, tendo em vista que para a praça há que haver um equilíbrio nos preços para que possa 
atrair arrematantes, AVALIO INDIRETAMENTE o bem acima descrito, no valor de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 
257.343,98 (duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e oito 
centavos).- Conforme Certidão do 7º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 27312 – 2-AU, (R-05) em nome de José Luiz Alves Jorge, casado pelo regime da 
comunhão de bens com Maria de Lourdes Martins Jorge.- Conforme Escritura de Compra e Venda, 
datada de 01/06/1999, acostada às fls. 46/50, consta como Outorgantes Vendedores, doravante 
denominados Outorgantes José Luiz Alves Jorge e sua esposa Maria de Lourdes Martins Jorge, e como 
Outorgada Compradora doravante denominada Outorgada Marcia Woyames de Albuquerque, viúva.- 
Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 6.587,72 (seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e dois 
centavos), referente aos exercícios de 1999, 2000, 2002, 2003 e 2008 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 
177,12 (cento e setenta e sete reais e doze centavos), referente aos exercícios de 2012 a 2016.- OBS.: 
Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
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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; Os horários considerados neste edital são sempre os horários de Brasília/DF; Para 
participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do 
inicio do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site do Leiloeiro (www.portellaleiloes.com.br) e 
também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade online, sujeito à aprovação após 
comprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e no prazo previsto 
no Contrato de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site do Leiloeiro); Todos os lances 
efetuados por usuário certificado não são passíveis de arrependimento; A arrematação deverá ser 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; Caso o lanço vencedor seja do 
arrematante que ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de 
depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site www.tjrj.jus.br) e enviada p/e-mail do 
leiloeiro, a qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada 
na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do termino do 
Leilão, através de depósito bancário, DOC ou TED; A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao 
arrematante através e-mail ou contato telefônico. Decorridos o prazo sem que o(s) arrematantes(s) 
tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a 
aplicação das medidas legais cabíveis.- Cientes os Srs. interessados 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.- E 
para que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-se o presente Edital, aos dez dias do mês 
de Maio de 2018.- O presente Edital será publicado através do site de leilões on-line: 
www.portellaleiloes.com.br.- Eu, Lucília Gherman, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) 
Ricardo Cyfer - Juiz de Direito. 


