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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 337/339/341-C – Centro/RJ. 
Telefone: 3133-2222 
E-mail: cap46vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO ao Espólio de ANTONIO CARLOS MACHADO DE AZAMBUJA, na 
pessoa de sua Inventariante IRENE NEVES DE AZAMBUJA, e esta por si, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos 
da Ação Sumária (Processo nº 0422224-97.2016.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITACAL contra 
Espólio de ANTONIO CARLOS MACHADO DE AZAMBUJA e IRENE NEVES DE AZAMBUJA, na forma abaixo: 
 
   A DRA. ANA PAULA PONTES CARDOSO, Juíza de Direito da Quadragésima 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 ANTONIO CARLOS MACHADO DE AZAMBUJA, na pessoa de sua Inventariante IRENE NEVES DE AZAMBUJA, e 
esta por si, que no dia 12.12.2018, 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 pelo preço mínimo de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, 
ou no dia 18.12.2018, no mesmo horário e local, pelo preço mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, 
conforme despacho de fls. 200/201, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 141 - tendo sido os executados 
intimados da penhora conforme fls. 138 - descrito e avaliado às fls. 165 (em 12/04/2017), com retificação do laudo de 
avaliação às fls. 188 (em 05/10/2018).- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Av. Ataulfo de Paiva, nº 80 – 
Apartamento 301 – Leblon/RJ. Devidamente dimensionado e caracterizado no 2º Oficio de Registro de Imóveis, na matrícula 
nº 45499 e a Inscrição Municipal nº 0748007-2, conforme fotocópias da Certidão que acompanharam o mandado. PRÉDIO: 
Integrante do Condomínio do Edifício Itacal, cuja construção data de 1965, edificado em oito andares, com quinze 
apartamentos por andar, com acesso por portão metálico. O condomínio possui portaria 24 horas e é provido de dois 
elevadores. APARTAMENTO 301: O imóvel possui 92 metros quadrados, conforme IPTU e sua divisão interna e estado de 
conservação não pode ser verificado face a modalidade de avaliação realizada. REGIÃO: Encontra-se em área servida de 
energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgoto, transporte (estação do metrô Jardim 
de Alah) e vasto comércio (Shopping Leblon). AVALIO o imóvel acima descrito, em R$ 1.400.000,00 (hum milhão e 
quatrocentos mil reais).- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 45499, (R-3) em nome de Antonio Carlos Machado de Azambuja, casado pelo regime da comunhão de bens, em 
08/04/1968, com Irene Neves de Azambuja.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 10.820,26 (dez mil, oitocentos e vinte reais e vinte e 
seis centavos), referente aos exercícios de 2015 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 329,13 (trezentos e vinte e nove reais e treze 
centavos), referente aos exercícios de 2015 a 2017.- Cientes os srs. interessados que conforme despacho de fls. 200/201, “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 CPC: 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 CPC.- 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 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.- 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 um dias do mês de Novembro 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, Gisele Fernandes Magalhães Albuquerque, Chefe da Serventia, o fiz digitar e 
subscrevo. (as.) Ana Paula Pontes Cardoso - Juíza de Direito. 


