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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Sala 210-C – Centro/RJ. 
Telefone: 3133-2229 
E-mail: cap17vciv@tjrj.jus.br 

 
 

   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO ao Espólio de SÉRGIO CHAVES STYZEI, na pessoa de 
seu Inventariante RAFAEL EDUARDO PORTOCARRERO STYZEI, à MARIZA RIBAS BOKEL, na qualidade de 
Inventariante do Espólio de GUILHERMINA CAVALCANTI BULCÃO RIBAS, na qualidade de Credora Hipotecária, à 
KARLA SKINNER STYZEI e MARCO GERARD SKINNER STYZEI, este por si, e também como Procurador da 
primeira, na qualidade de Usufrutuários, e à Viúva YURIÊ HACHYIA DO AMARAL OSÓRIO, com o prazo de 05 
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0119563-59.1995.8.19.0001) proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARRAMARES FLAT contra Espólio de SÉRGIO CHAVES STYZEI, na forma abaixo: 
 
   A DRA. CRISTINA DE ARAÚJO GOES LAJCHTER, Juíza de Direito da Décima 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 ao Espólio de SÉRGIO CHAVES STYZEI, na pessoa de seu Inventariante RAFAEL EDUARDO 
PORTOCARRERO STYZEI, à MARIZA RIBAS BOKEL, na qualidade de Inventariante do Espólio de GUILHERMINA 
CAVALCANTI BULCÃO RIBAS, na qualidade de Credora Hipotecária, à KARLA SKINNER STYZEI e MARCO 
GERARD SKINNER STYZEI, este por si, e também como Procurador da primeira, na qualidade de Usufrutuários, e à 
Viúva YURIÊ HACHYIA DO AMARAL OSÓRIO, que no dia 26.11.2018, 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 05.12.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance 
inferior a 60% (sessenta por cento) da avaliação, conforme despacho de fls. 916/917, o “Direito e Ação” ao imóvel 
penhorado às fls. 157 - tendo sido os executados intimados da penhora conforme fls. 159, 400 e 477 - descrito e 
avaliado às fls. 696/697 (em 10/12/2015).- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL - AVENIDA LÚCIO COSTA, 
Nº 3300, BLOCO IV - APARTAMENTO 806, NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR PELA RUA JOSÉ DA ROCHA RIBAS, 
Nº 111 - BARRA DA TIJUCA, RJ., com direito a uma vaga na garagem, para guarda de automóvel, localizada no 
subsolo e a fração ideal de 0,000349 do respectivo terreno. O terreno encontra-se devidamente dimensionado, 
caracterizado e registrado sob a matrícula nº 22.770 do 9º RGI (capital), tudo conforme cópia da certidão de ônus 
reais que instrui o presente mandado e que faz parte integrante desse laudo. EDIFÍCIO - Construção antiga, lojas no 
térreo, constituído de vinte e oito pavimentos, sendo dez unidades por andar. Hall social acesso através de porta de 
vidro, piso em cerâmica, escadas em concreto e corredores em mármore. Servido por seis elevadores, salão de 
festas, duas piscinas, duas saunas, sala de massagem, bar, sala de repouso, sala de ginástica e deck. 
APARTAMENTO 806 - Posição fundos. Área edificada com aproximadamente 71m2. Inscrição Municipal nº 
1.443.890-7. AVALIO, INDIRETAMENTE, O IMÓVEL ACIMA DESCRITO EM R$ 1.030.000, (hum milhão e trinta mil 
reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 1.251.047,97 (hum milhão, duzentos e 
cinquenta e um mil, quarenta e sete reais e noventa e sete centavos).- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de 
Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 22.770, (R-11) em nome de Maria Porcínia Chaves 
Styzei e seu marido Eduardo Styzei, casados pelo regime da comunhão de bens; constando ainda da referida 
matrícula: (R-13) – Hipoteca em favor de Guilhermina Cavalcanti Bulcão Ribas; (R-16) – Usufruto: fica o imóvel 
gravado com a cláusula de usufruto em favor de Karla Skinner Styzei e Marco Gerard Skinner, menores, conforme 
determinação do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara de Família; (Av-18) – Numeração Suplementar: fica averbado que foi 
concedida a numeração suplementar pela Rua José da Rocha Ribas, nº 111, através do processo 02/000403/99; (R-
19) – Penhora: 12ª. Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2006.120.040575-4, movida pelo Município do Rio 
de Janeiro; (R-20) – Penhora: 12ª. Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2004.120.022337-4, movida pelo 
Município do Rio de Janeiro.- Consta às fls. 531/541 dos autos, Partilha Amigável do Inventário de Eduardo Styzei, 
onde consta que o imóvel, objeto da lide, foi destinado ao réu, bem como a sentença de homologação da partilha, 
além da sobre partilha e sua respectiva homologação. – Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 124.693,44 (cento e vinte e 
quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), referente aos exercícios de 1989 a 1997 
e 1999 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 458,18 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), referente aos 
exercícios de 2013 a 2017; Débito exequendo: R$ 86.946,79 (oitenta e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e 
setenta e nove centavos), conforme planilha acostada às fls. 902, datada de 30/04/2018.- Conforme Certidão do 9º 
Distribuidor, constam distribuições na 12ª. Vara de Fazenda Pública referente a débitos com IPTU nos exercícios de 
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1989 a 2016.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 908, 
§ 1º do NCPC e do Art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional.- 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 arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 05 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.- Decorridos os 
prazos sem que o(s) arrematante(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(ns) 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 vinte e três dias do mês de Outubro 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, Marceli da Silva Argento, 
Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Cristina de Araújo Goes Lajchter - Juíza de Direito. 


