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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 332/334/336-D – Centro/RJ. 
Telefone: 3133-4048 / 3133-4033 
E-mail: cap26vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO ao Espólio de ZULEIDE ALVES GOMES CORREA 
MARQUES, na pessoa de seu Inventariante, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária 
(Processo nº 0084724-61.2002.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITU contra Espólio de ZULEIDE 
ALVES GOMES CORREA MARQUES, na forma abaixo: 
 
   A DRA. ROSANA SIMEN RANGEL, Juíza de Direito da Vigésima Sexta Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ 
SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao Espólio 
de ZULEIDE ALVES GOMES CORREA MARQUES, na pessoa de seu Inventariante, que no dia 05.09.2018, 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 18.09.2018, no mesmo horário e local, pela 
melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme despacho de fls. 
472/473, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 169 - tendo sido o espólio executado intimado da 
penhora conforme fls. 170 - descrito e avaliado às fls. 459/460.- LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA: BEM IMÓVEL: 
Apartamento 608, do edifício situado na Avenida Treze de Maio, nº 47, na freguesia de São José, com a fração de 
0,00233 do terreno, caracterizado e dimensionado na matrícula nº 43.184, do 7º Ofício do Registro de Imóveis. DO 
PRÉDIO: Edifício "Itu", com 27 pavimentos mais cobertura, 13 unidades por andar, uso misto (comercial/residencial) 4 
elevadores reformados. Portaria com piso e paredes em mármore, com catracas eletrônicas. Corredores com piso frio 
e paredes pastilhadas na cor azul quase até o teto. Sistema de câmeras. Portaria com funcionamento 24 horas. 
Encontra-se em bom estado de conservação. DO IMÓVEL: Com inscrição no IPTU sob o nº 0.263.343-6, situado na 
Avenida Treze de Maio, nº 47, Sala 608, Centro, nesta cidade, com tipologia para apartamento, podendo ser utilizado 
como sala comercial, de posição frente. O imóvel possui 31 metros quadrados de área edificada. Idade de 1957. O 
edifício tem frente para a Avenida Treze de Maio e Avenida Almirante Barroso e se localiza em importante ponto 
comercial do Centro, próximo ao metrô (Estação Carioca e Cinelândia), VLT, Justiça Federal, Quartel General da PM, 
Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, Petrobrás, BNDES. DO APARTAMENTO/SALA: Sala em 2 ambientes, com 
pequena copa no hall de entrada, azulejada até o teto, seguida banheiro com paredes parcialmente azulejadas (parte 
de cima sem azulejos), com encanamento exposto dentro do box, que possui chuveiro elétrico. A sala possui piso frio 
de cor verde e tem janelas em esquadria de alumínio que ocupam quase inteiramente a face do imóvel voltada para a 
rua. Encontra-se em estado de conservação regular. Conforme informado, encontra-se atualmente em funcionamento 
no local a empresa Lippo Turismo. AVALIO O BEM IMÓVEL, diretamente, nos termos da matrícula nº 43.184 do 7º 
Oficio do Registro de Imóveis em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). RJ, 18/06/2018.- Conforme Certidão do 7º 
Ofício do Registro de Imóveis, o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 43.184, em nome de Antônio Correa 
Marques, solteiro; constando ainda da referida matricula: (R-01) – Penhora: 26ª Vara Cível – Ação de Cobrança nº 
2002.001.082847-6, movida pelo Condomínio do Edifício Itu contra o Espólio de Zuleide Alves Gomes Correa 
Marques.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 1.827,33 (hum mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), 
referente aos exercícios de 2012 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 182,52 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e dois 
centavos), referente aos exercícios de 2013 a 2017.- Cientes os srs. interessados que conforme despacho de fls. 
472/473, “... A venda se dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as 
tributárias, no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza 
propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no 
artigo 130, parágrafo único, do CTN...”.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIII 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; A arrematação deverá ser à vista ou 
a prazo de até 15 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 haja proposta, por escrito, de venda do referido bem em 
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parcelas, nos termos do Art. 895, I e II do CPC, que seja permitido o parcelamento, mediante sinal à vista do valor 
equivalente a 25% do valor do lance, devendo o remanescente ser pago em até 30 parcelas iguais, mensais e 
sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósitos em conta judicial vinculada a este feito e Juízo; Decorridos 
os prazos 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, assim como 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 oito dias do mês de Agosto de 2018.- O presente Edital será afixado no 
local de costume e publicado através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Haroldo Guimarães Branco, Chefe da Serventia, 
o fiz digitar e subscrevo. (as.) Rosana Simen Rangel - Juíza de Direito. 


