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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 233/235/237 - C – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2339 / 3133-2385 
E-mail: cap15vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO ao Espólio de JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TELLES, na pessoa 
de sua Inventariante IZETTE FERNANDES TELLES, e esta por si, e, à JOÃO CARLOS DA CUNHA OLIVEIRA, com o 
prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0119676-66.2002.8.19.0001) proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TERRAÇAS DO BOULEVARD contra Espólio de JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TELLES e 
IZETTE FERNANDES TELLES, na forma abaixo: 
 
   A DRA. DANIELA BANDEIRA DE FREITAS, Juíza de Direito da Décima Quinta 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 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TELLES, na pessoa de sua Inventariante IZETTE FERNANDES TELLES, e esta por si, e, à 
JOÃO CARLOS DA CUNHA OLIVEIRA, que no dia 03.04.2019, 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 
16.04.2019, 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 termo de penhora às fls. 337 - tendo 
sido os executados intimados da penhora conforme fls. 335 - descrito e avaliado às fls. 357/358 (em 08/08/2017).- LAUDO 
DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Apartamento residencial situado na Avenida Vinte e Oito de Setembro, 225, Apto. 
102 – Vila Isabel/RJ. Devidamente dimensionado e caracterizado no 10º Ofício de Registro de Imóveis, matrícula 19833 e 
na inscrição municipal de nº 9.529.267-0 (IPTU), conforme cópias da Certidão que acompanharam o mandado e fazem 
partes integrantes deste laudo. PRÉDIO: Totalmente residencial, fachada em pastilhas com varanda, recuado do 
alinhamento da via pública, portaria 24hs, dois elevadores e playground com salão de festas. APARTAMENTO 102: 
Unidade residencial com 63m2, fundos, um quarto (conforme informação do porteiro), varanda e direito a uma vaga de 
garagem em área coberta. DA REGIÃO: O imóvel localiza-se no bairro Vila Isabel, na principal rua do bairro, sendo servida 
de todos os melhoramentos públicos do município como distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação 
pública, asfaltamento, rede de água e esgoto. Além de ter acesso a farto comércio, bancos, supermercados e transportes 
públicos. Metodologia: foi aplicado o método comparativo descrito para obtenção de informações, com pesquisa em sites 
de compra e venda de imóveis para obtenção das amostras de valores de mercado de imóveis semelhantes na mesma 
rua. AVALIAÇÃO: considerando a localização do imóvel, área construída, estado geral de conservação, avalio o bem 
acima descrito em R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente 
edital para R$ 363.503,23 (trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e três reais e vinte e três centavos).- Conforme 
Certidão do 10º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 19833, (R-13) em 
nome de João Carlos da Cunha Oliveira, solteiro, e José Carlos Teixeira Telles e sua mulher Izette Fernandes Telles, 
casados pelo regime da comunhão de bens; constando ainda da referida matrícula: (Av-3) – Desvinculação de 01 Vaga: 
nos termos da petição de 10.01.83, fica desvinculada do apto. 102, objeto da matrícula, 01 (uma) vaga no pavtº elevado de 
garagem, para vincular-se ao apto. 702, objeto da matrícula 19842, ficando o apto. 102 com 01 vaga no pavtº de acesso e 
8 no pavtº elevado de garagem; (Av-4) – Desvinculação de 01 Vaga: nos termos da petição de 08.02.83, fica desvinculada 
do apto. 102, objeto desta matrícula, 01 (uma) vaga no pavtº elevado de garagem, para vincular-se ao apto. 802, objeto da 
matrícula nº 19848, ficando o apto. 102 com 01 vaga no pavtº de acesso e 7 no pavtº elevado de garagem; (Av-5) – 
Desligamento de 06 Vagas: nos termos da petição de 04.04.83, ficam desligadas do apto. 102, objeto da matrícula, 06 
(seis) vagas no pavtº elevado de garagem, para serem vinculadas cada uma delas a cada um dos aptos. 101, 201, 701, 
803, 902 e 901, respectivamente, matrículas nºs 19831, 19837, 19840, 19850, 19854 e 19852, ficando o apto. 102 com 01 
(uma) vaga de garagem no pavtº de acesso e 01 (uma) no pavtº elevado de garagem; (Av-6) Cessão de Vaga: nos termos 
da escritura de 4.5.83 do 17º Ofício, Lº 4642 fls. 71, a proprietária cedeu o direito ao uso de uma vaga no pavtº elevado de 
garagem, para o apto. 101, ficando o apto. 102 com 07 vagas, sendo uma no pavtº de acesso e 06 no pavtº elevado de 
garagem; (Av-7) Cessão de Vaga: nos termos da escritura de 4.5.83 do 17º Ofício, Lº 4642 fls. 73, a proprietária cedeu o 
direito ao uso de 01 vaga no pavtº elevado de garagem, para o apto. 701, ficando o apto. 102 com 06 vagas, sendo 01 no 
pavtº de acesso e 05 no pavtº elevado de garagem; (Av-8) Cessão de Vaga: nos termos da escritura de 4.5.83 do 17º 
Ofício, Lº 4642 fls. 75, a proprietária cedeu o direito ao uso de 01 vaga no pavtº elevado de garagem, para o apto. 201, 
ficando o apto. 102 com 05 vagas, sendo uma no pavtº de acesso e 04 no pavtº elevado de garagem; (Av-9) Cessão de 
Vaga: nos termos da escritura de 4.5.83 do 17º Ofício, Lº 4642 fls. 77, a proprietária cedeu o direito ao uso de 01 vaga no 
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pavtº elevado de garagem, para o apto. 803, ficando o apto. 102 com 04 vagas, sendo 01 no pavtº de acesso e 03 no pavtº 
elevado de garagem; (Av-10) Cessão de Vaga: nos termos da escritura de 16.5.83 do 17º Ofício, Lº 4642 fls. 107, a 
proprietária cedeu o direito ao uso de 01 vaga no pavtº elevado de garagem, para o apto. 901, ficando o apto. 102 com 03 
vagas, sendo 01 no pavtº de acesso e 02 no pavtº elevado de garagem; (R-14/Av-15) – Hipoteca em favor do Unibanco 
Crédito Imobiliário S/A. (atual Banco Itaú Unibanco S/A.); (R-16) – Penhora: 12ª Var ade Fazenda Pública – Execução 
Fiscal nº 0211129-35.2008.8.19.0001; constando ainda apresentado o talão 371659 – petição de usucapião de 
18.05.2017.- Débitos do Imóvel: IPTU (inscrição nº 9592267-0): R$ 28.802,87 (vinte e oito mil, oitocentos e dois reais e 
oitenta e sete centavos), referente aos exercícios de 2002 a 2019; Taxa de Incêndio (inscrição nº 276927-7): R$ 466,46 
(quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), referente aos exercícios de 2013 a 2017.- 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 dezenove 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, Tarcisio de Albuquerque 
Rocha, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Daniela Bandeira de Freitas - Juíza de Direito. 


