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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA 
Avenida Luis Carlos Prestes, s/nº - 2º Andar – Barra da Tijuca/RJ. 
Telefone: 3385-8807 
E-mail: btj04vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à SALIM JORGE ABDALLA, e aos Condôminos 
PEDRO JORGE ABDALLA, JOSÉ JORGE ABDALLA e CLÁUDIA ABDALLA LIMA, com o prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0017143-69.2011.8.19.0209) proposta por CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO TORRE ERNEST HEMINGWAY contra SALIM JORGE ABDALLA, na forma abaixo: 
 
   A DRA. ERICA DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA, Juíza de Direito da Quarta Vara Cível Regional da Barra 
da Tijuca - Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, especialmente à SALIM JORGE ABDALLA, e aos Condôminos PEDRO JORGE ABDALLA, 
JOSÉ JORGE ABDALLA, e CLÁUDIA ABDALLA LIMA, que no dia 13.06.2018, às 15:00 horas, no Átrio do 
Fórum, à Av. Luís Carlos Prestes, s/nº - Barra da Tijuca/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 20.06.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo 
aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme despacho de fls. 365/366, o “Direito e 
Ação” ao imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 268 - tendo sido o executado intimado da penhora 
conforme fls. 269 - descrito e avaliado às fls. 334/335 (em 11/08/2016), com ratificação do valor às fls. 362/363 
(em 27/02/2018) e homologado às fls. 365/366 (em 05/04/2018).- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL - 
APARTAMENTO 804 da Torre G, situado na Avenida Sernambetiba, atual Avenida Lucio Costa, nº 3360, bairro da 
Barra da Tijuca/RJ. O terreno encontra-se devidamente dimensionado, caracterizado e registrado no cartório do 9º 
RGI (capital), tudo conforme certidão que instrui o presente mandado e que faz parte integrante desse laudo. DO 
EDIFÍCIO - Ocupação residencial, constituído de trinta e cinco pavimentos, sendo cinco unidades por andar. Hall 
social acesso porta de vidro, piso em cerâmica. Servido de dois elevadores (zona baixa). APARTAMENTO 804 - O 
terreno mede 55,00m de frente, 120,00m de fundos pela Avenida Canal de Marapendi. Constando na cópia do 
espelho de IPTU, com 86 de área edificada. Com direito ao uso da garagem existente nos subsolos, para guarda 
de um automóvel de passeio. AVALIO, indiretamente o imóvel acima descrito em R$ 1.200.000,00 (hum milhão e 
duzentos mil reais).- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 141.273, em nome de Desenvolvimento Engenharia Ltda.; constando ainda da referida 
matrícula: (R-07) – Promessa de Compra e Venda: Pela Escritura de 01/10/1999, do 17º Ofício, Livro 5360, folhas 
165, prenotada em 22 de novembro de 1999 no Livro 1-EB, com o número 760604, folhas 130vº, Desenvolvimento 
Engenharia Ltda., prometeu vender o imóvel em caráter irrevogável e irretratável à Bahige Jorge Abdalla, solteiro; 
(R-9/Av-15) – Partilha: Pelo formal de 20/08/03 da 2ª Vara Cível, contendo sentença de 08/05/03, prenotado em 
16/09/03 com o nº 938811 à fl. 261vº do livro 1-EZ, extraído dos autos de inventário dos bens de Bahige Jorge 
Abdala, fica registrada a Partilha dos Direitos à Compra do imóvel em favor de 1/5 para Salim Jorge Abdalla, 
casado pelo regime da comunhão de bens com Annita Elias Abdalla antes da Lei 6515/77; 1/5 para Maria Abdalla 
Amin, viúva; 1/5 para Rosa Abdalla Herrok, casada pelo regime da comunhão de bens com Naim Jorge Herrok 
antes da Lei 6515/77; 1/5 para Odete Jorge Amin, viúva; 1/15 para Conceição Abdalla Salomão, viúva; 1/15 para 
Angela Abdalla Salomão, separada judicialmente; 1/15 para Amélia Abdalla Salomão de Souza, casada pelo 
regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6515/77 com Welington Machado de Souza; (R-10) – 
Partilha: Pelo formal de 13/10/04 da 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca/RJ., contendo sentença de 27/05/04, 
prenotado em 17/02/05 com o nº 1001675 à fl. 131vº do livro 1-FH, extraído dos autos de inventário dos bens 
deixados por Annita Elias Abdalla, fica registrada a Partilha dos Direitos à Compra de 1/5 do imóvel em favor de 1) 
1/10 para Salim Jorge Abdalla, viúvo; 2) 1/30 para Pedro Jorge Abdalla, solteiro; 3) 1/30 para José Jorge Abdalla, 
solteiro; e 4) 1/30 para Cláudia Abdalla Lima, casada pelo regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 
6515/77 com Jorge Luiz da Silva Lima; (R-16) – Cessão: Pela Escritura de 26/03/04 do 10º Ofício, livro 6217, fl. 
136, prenotada em 15/09/05 com o nº 1031083 à fl. 292 do livro 1-FL, fica registrada a Cessão de Direitos à 
Compra de 4/5 do imóvel feita por Maria Abdalla Amin, Rosa Abdalla Herrok e seu marido Naim Jorge Herrok, 
Odete Jorge Amin, Conceição Abdalla Salomão, Angela Abdalla Salomão, Amélia Abdalla Salomão de Souza e 
seu marido Welington Machado de Souza, em favor de Salim Jorge Abdalla, viúvo.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 
98.965,09 (noventa e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), referente aos exercícios de 
2006 e 2008 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 212,51 (duzentos e doze reais e cinquenta e um centavos), referente 
aos exercícios de 2015 e 2016.- 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 
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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, 
acrescida de 3% 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 nove dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito.- Eu, 
Silvestre Afonso Rabelo Neto, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Erica de Paula Rodrigues da 
Cunha - Juíza de Direito. 


