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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 ONLINE e INTIMAÇÃO à MARCOS FELIPE VIEIRA BOTELHO DA FONSECA, 
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0307156-02.2016.8.19.0001) proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO UNIÃO II contra MARCOS FELIPE VIEIRA BOTELHO DA FONSECA, 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 à 
MARCOS FELIPE VIEIRA BOTELHO DA FONSECA, que no dia 11.07.2019, às 13:15 horas, no escritório do Leiloeiro 
Público RODRIGO LOPES PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo/RJ., e 
simultaneamente através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br; será apregoado e vendido pelo preço mínimo 
de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, ou no dia 17.07.2019, no mesmo horário e local, presencial e através do 
site, pelo preço mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme despacho de fls.    , o imóvel penhorado 
conforme termo de penhora às fls. 349 - tendo sido o executado intimado da penhora conforme fls. 338 - descrito e avaliado 
às fls. 383/385.- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: O IMÓVEL: Apartamento de número 106 do edifício denominado “União 
II”, situado à Rua Buarque de Macedo, nº 36, nesta Cidade do Rio de Janeiro, na freguesia da Glória e, com a fração de 
0,0069 do terreno e com direito a uma vaga de garagem, com as características e confrontações constantes da matrícula 
172.954 ficha 01 do 9º Ofício do Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro, Comarca da Capital e inscrição municipal 
nº 05677208, acordo com os documentos acostados aos autos. O EDIFÍCIO: Construção no afastamento da via pública, 
datado de 1953 (66 anos), de ocupação exclusivamente residencial, erguida em estrutura de concreto armado e alvenaria de 
tijolos, constituída de oito pavimentos, sendo quinze unidades no térreo e dezesseis unidades por andar, do segundo ao 
oitavo andares, num total de cento e vinte e sete apartamentos. É servido por três elevadores com capacidade para 08 
passageiros cada, sendo um de uso social e outro para serviço. Revestido externamente em sua fachada com pintura e 
janelas em esquadrias de alumínio, possui: garagem. Dispõe de recepção simples, grade na parte externa porta com ferro e 
vidro na portaria. Possui porteiro eletrônico, telefonia interna e serviço de portaria 24 horas. Hall social com paredes revestidas 
parte pintada e parte em pedra decorativa. O prédio em seu aspecto geral encontra-se em bom estado de conservação. O 
APARTAMENTO: Posicionado na lateral, localizado no 1º pavimento, com área edificada de 42 metros quadrados de acordo 
com a Notificação do IPTU de fls. 379 dos autos. O imóvel, segundo informações consta ser quarto e sala, cozinha e banheiro. 
O imóvel situa-se em local próximo a comércio e da Praia do Flamengo, com linhas de transporte regular próximas. Trata-se 
de prédio estritamente residencial, sendo a vizinhança de pessoas de classe média e média alta. Pela guia de ITBI, anexa, 
atualmente, o valor previsto é de R$ 338.978,30 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta 
centavos). O mercado: Percebe-se que, no último ano, houve um acentuado declínio nos preços de imóveis. De acordo com 
as informações colhidas na região, com profissionais da área, após a queda, o mercado de compra e venda de imóveis, 
permanece estável, com proprietários querendo vender e compradores querendo comprar. Contudo, tendo em vista a situação 
sócio-político-econômica atual, poucos negócios são fechados pelo valor efetivamente anunciado, sendo necessário reduzir o 
preço da oferta em quase todas as negociações. Foi feita por este Oficial de Justiça Avaliador uma pesquisa de mercado e a 
comparação com imóveis em ruas semelhantes, em bairros próximos, ou seja, logradouros com pouco movimento, pouco 
comércio, uma vez que não existem imóveis naquela rua, com metragem entre 30m e 40 metros quadrados à venda 
(metragem aproximada de conjugados), onde constatou-se que os valores de imóveis semelhantes em locais próximos varia 
entre R$ 230.000,00 e R$ 420.000,00, dependendo de idade, estado de conservação e utilidades do condomínio. Assim, o 
valor médio é de R$ 325.000,00. No caso, não existem no prédio, quaisquer facilidades como playground, piscina, sauna, 
churrasqueira, quadra de esportes, hoje normais em imóveis mais novos, que agregariam valor ao bem avaliado. Contudo, foi 
levado em consideração sua localização em local nobre da zona sul, próximo a áreas de lazer, com facilidade de transportes, 
incluindo metrô, além do comércio. CONCLUSÃO: A AVALIAÇÃO foi efetivada de modo indireto, haja vista nas duas ocasiões 
em que esteve este Oficial de Justiça no local, não havia morador do imóvel presente. Assim, considerou-se regular o estado 
de conservaçãodo imóvel. Assim, levando em conta as informações e, tendo em vista o estado de conservação do prédio em 
geral, considerando-se que para a praça há que haver um equilíbrio nos preços para que possa atrair arrematantes, ATRIBUO 
ao bem acima descrito, o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). RJ, 08/04/2019.- Conforme Certidão do 9º 
Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 172.954, (R-7) em nome de Marcos 
Felipe Vieira Botelho da Fonseca, solteiro; constando ainda da referida matrícula: (R-8) – Alienação Fiduciária do imóvel feita 
por Marcos Felipe Vieira Botelho da Fonseca em favor da Caixa Econômica Federal; (Av-9) – Cédula de Crédito Imobiliário 
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Cartular emitida pela credora Caixa Econômica Federal, tendo sido dado em garantia a alienação fiduciária do registro 8.- 
Débitos do Imóvel: IPTU (inscrição nº 0567720-8): não apresenta débito; Taxa de Incêndio (inscrição nº 1978158-2): não 
apresenta débitos.- 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; Para participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão previamente 
(no prazo de 24 horas antes do início do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site do Leiloeiro 
(www.portellaleiloes.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade online, sujeito à 
aprovação após comprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e no prazo previsto no 
Contrato de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site do Leiloeiro); Todos os lances efetuados por usuário 
certificado não são passíveis de arrependimento; 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 o lanço vencedor seja do arrematante que ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá ser depositado através 
de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site www.tjrj.jus.br) e enviada p/e-mail do Leiloeiro, a 
qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada na conta corrente do Sr. 
Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do término do Leilão, através de depósito bancário, DOC ou 
TED; A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. 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 dez dias do mês de Junho 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, Gisele Fernandes Magalhães Albuquerque, Chefe da Serventia, o fiz digitar e 
subscrevo. (as.) Ana Paula Pontes Cardoso - Juíza de Direito. 


