
Edital Publicado no Site www.portellaleiloes.com.br em 21/06/2018 

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 ON LINE e INTIMAÇÃO à DANIELA DE OLIVEIRA GUIMARÃES DE 
SOUZA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0368307-
13.2009.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL AVENIDA RIO BRANCO contra 
DANIELA DE OLIVEIRA GUIMARÃES DE SOUZA, 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 DANIELA DE OLIVEIRA GUIMARÃES DE SOUZA, que no dia 09.07.2018, às 13:30 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 
19.07.2018, 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. 350 - tendo sido a executada intimada da 
penhora conforme fls. 343 e 355 - descrito e avaliado às fls. 407/408 (em 03/08/2017).- LAUDO DE AVALIAÇÃO 
INDIRETA: IMÓVEL AVALIADO: LOJA C, do prédio situado na Avenida Rio Branco, número 45, Centro (Freguesia 
de Santa Rita), Rio de Janeiro (Edifício de esquina com a Rua Visconde de Inhaúma); transcrito sob matrícula 
50474 e ficha 62716, no 7º Ofício do Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro; cabe salientar que somente 
a partir de 17/04/2012, a Freguesia de Santa Rita passou a pertencer ao 7º Registro de Imóveis, informando ainda 
que as averbações anteriores a esta data encontram-se no 4º Ofício de Registro de Imóveis, sob a matrícula 
20.288, transcrito no livro 4 A-8.928, fls. 129. O imóvel possui inscrição municipal 1.511.609-8 (IPTU), onde consta 
área edificada de 197m2, com construção datada de 1981, conforme fotocópias que acompanham o mandado e 
integram esse laudo. Da Região: A área de localização do referido imóvel é uma área valorizada do Centro do 
Município do Rio de Janeiro; servida de amplo e diversificado comércio. Localiza-se próxima ao Porto Maravilha, 
Museus e demais atrações turísticas da região. Conta com todos os melhoramentos públicos como: rede de energia 
elétrica, iluminação pública, asfaltamento e rede de esgotos. A região possui, atualmente, o VLT (Veículo Leve 
sobre Trilhos), como novo meio de transporte, além da relativa proximidade da Estação Uruguaiana de Metrô e das 
diversas linhas de ônibus que cruzam a referida avenida, bem como, a Rua Visconde de Inhaúma. AVALIO o 
imóvel acima descrito em R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), sendo atualizado na data de 
expedição do presente edital para R$ 2.985.190,16 (dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, cento e noventa 
reais e dezesseis centavos).- Conforme Certidão do 7º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 50474; constando ainda da referida matrícula: (Av-02) – Arrolamento: Certifico 
que, nos termos do Ofício número 142/2003/Defic/RJO/Difisi, expedido em 11 de julho de 2003, pela Delegacia da 
Receita Federal do Rio de Janeiro, foi o imóvel objeto da matrícula arrolado nos termos do artigo 64, parágrafo 5º, 
da Lei número 9.532, de 10 de dezembro de 1997, devidamente averbado em 24 de julho de 2003, sob o número 
Av-28, da matrícula 20.288, em conformidade com a certidão datada de 03 de Abril de 2017, extraída pelo 4º 
Serviço Registral de Imóveis desta cidade; (Av-03) – Locação: Certifico que, pelo contrato particular datado de 02 
de janeiro de 2001, o imóvel objeto da matrícula se acha locado à SF Viagens e Turismo Ltda., pelo prazo de 5 
(cinco) anos, iniciando-se em 01 de janeiro de 2001 e término em 31 de dezembro de 2005, renovando-se 
automaticamente por igual período, devendo entretando, conter a assinatura de no mínimo 3/4 (três quartos) dos 
locadores, devidamente registrada em 21 de março de 2006, sob o número R.29, da matrícula 20288, em 
conformidade com a certidão datada de 03 de abril de 2017, extraída pelo 4º Serviço Registral de Imóveis desta 
Cidade; (Av-04) – Penhora: 1ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Execução Fiscal nº 
2007.51.01.501693-0, movida pela Fazenda Nacional em face de Milton Wu.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 
434.249,36 (quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), referente 
aos exercícios de 2008 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 2.339,73 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e 
três centavos), referente aos exercícios de 2014 a 2017, e exercício de 2013 (Inscrito em Dívida Ativa).- 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.- 
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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 cinco dias do mês de Junho de 2018.- O presente Edital será publicado através do site de 
leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Raphael Caldas Santos, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. 
(as.) Marcia Correia Hollanda - Juíza de Direito. 


