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   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à JOAQUIM MARQUES SOBRINHO e à FLÁVIA DA SILVA 
MACEDO, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0214379-
37.2012.8.19.0001) proposta por SIMON SUISSA PINTO e MARCELLE CHUEKE PINTO contra JOAQUIM MARQUES 
SOBRINHO, na forma abaixo: 
 
   O DR. ALESSANDRO OLIVEIRA FELIX, Juiz de Direito da Quinquagésima Primeira 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 
JOAQUIM MARQUES SOBRINHO e à FLÁVIA DA SILVA MACEDO, que no dia 10.04.2019, 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 17.04.2019, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 
50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme prevê o Art. 891, § único do CPC, o imóvel penhorado conforme fls. 147 
e 169 - tendo sido o executado intimado da penhora conforme fls. 153, 172 e 242 - descrito e avaliado às fls. 410/411 (em 
04/08/2017).- AUTO DE AVALIAÇÃO: Condomínio Portinho da Caieira, s/nº, Edifício São Sebastião, Apartamento nº 204 – 
Bloco 05, tendo sido franqueada a entrada no local pelo porteiro do condomínio, Sr. Reginaldo, que possuía as chaves do 
imóvel, ocasião em que procedi a AVALIAÇÃO conforme se segue: Trata-se do Apartamento nº 204, situado no 5º Bloco 
do denominado Edifício “São Sebastião”, e correspondente fração ideal de 0.012988 do terreno antes designado por lote 
nº 43 do empreendimento denominado “Portinho da Caieira”, situado na Baía da Ribeira, 2º Distrito deste Município, com 
direito a uma vaga para carro de passeio, direito de ocupação de uma área externa de estacionamento de auto e uma 
destinada a embarcações, sendo o terreno onde se localiza o referido empreendimento parte alodial e parte foreira à 
União, cadastrado no RGI do cartório do 2º Ofício de Angra dos Reis, Livro 117, fls. 71 – Ato 030, datada de 29.04.99, 
devidamente registrada sob o R.14 da matrícula nº 5723, às fls. 300v do livro 2-AK em 29.05.99, cadastrado no IPTU sob o 
nº 02.17.025.0112.020, área de terreno de 4.139,00 e área construída de 56,10. Após pesquisar sites de compra e venda 
de imóveis e consultar imobiliárias da região, sendo o imóvel escriturado e localizado na área da Baía da Ribeira, o avalio 
em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), sendo atuzalizado na data de expedição do presente edital para R$ 
245.899,25 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).- Conforme 
Certidão do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Angra dos Reis/RJ., o referido imóvel, parte foreiro à União, 
encontra-se matriculado sob o nº 5723-A, (R-05/Av-06) em nome de Joaquim Marques Sobrinho, casado pelo regime da 
separação total de bens, com Flávia da Silva Macedo.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 1.406,73 (hum mil, quatrocentos e 
seis reais e setenta e três centavos), referente aos exercícios de 2017 a 2019; Taxa de Incêndio: R$ 466,46 (quatrocentos 
e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), referente aos exercícios de 2013 a 2017.- Conforme consulta junto ao 
site da Secretaria do Patrimônio da União – SPU, o referido imóvel inscrito no RIP 5801.0002259-63, apresenta débitos no 
valor total de R$ 2.691,90 (dois mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa centavos), referente a Taxa de Ocupação 
dos exercícios de 2017 e 2018.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo 
com o Art. 908, § 1º do CPC 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 CPC.- Condições Gerais da 
Alienação: Os horários considerados neste edital são sempre os horários de Brasília/DF; 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 
seis dias do mês de Fevereiro de 2019.- 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, Roberta Lustosa Carreira, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) 
Alessandro Oliveira Felix - Juiz de Direito. 


