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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 332/334/336-D – Centro/RJ. 
Telefone: 3133-4048 / 3133-4033 
E-mail: cap26vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE E INTIMAÇÃO à ELIZABETH VILLELA MARCHESE, FRANCISCO 
AZARIAS LEÃO VILLELA e SERGIO LEÃO VILLELA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária 
(Processo nº 0010616-37.1997.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL IPANEMA contra 
ELIZABETH VILLELA MARCHESE, FRANCISCO VILLELA e SERGIO LEÃO VILLELA, na forma abaixo: 
 
   A DRA. ROSANA SIMEN RANGEL, Juíza de Direito da Vigésima 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 ELIZABETH 
VILLELA MARCHESE, FRANCISCO AZARIAS LEÃO VILLELA e SERGIO LEÃO VILLELA, que no dia 17.10.2019, às 14:00 
horas, no escritório da Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO 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 a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 21.10.2019, no mesmo horário e local, presencial e através do site, 
pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme despacho de fls. 
648/649, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 491 - tendo sido os executados intimados da penhora 
conforme fls. 576 e 582 - descrito e avaliado às fls. 625/626.- LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA DE IMÓVEL: Imóvel: Loja no 
subsolo 109 e vaga na garagem localizada no 1º pavimento do Condomínio do Edifício Central Ipanema localizado na Rua 
Visconde de Pirajá, nº 82 – Ipanema, RJ, com respectivas frações de 0,00645 e 0,00133 do terreno, matrícula nº 28.786 do 
livro 2-I/6, fls. 189, conforme certidão do 5º Ofício de Registro de Imóveis da Capital – RJ, anexada às fls. 425 dos autos. O 
imóvel comercial possui área de 30m2, com vaga na garagem, conforme disposto no carnê de IPTU de 2019 com inscrição 
junto à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro sob o nº 1.271.325-1, fls. 609 dos autos. Trata-se de loja situada no subsolo 
de galeria comercial localizada no bairro de Ipanema, entre as ruas Jangadeiros e Teixeira de Melo, em frente à Praça 
General Osório, com acesso através de escadas rolantes e elevador. A loja possui divisória com pequena sala de reunião, 
sala principal, pequena cozinha e 01 banheiro social. O imóvel encontra-se em bom estado de conservação. Possui piso 
vinílico imitando madeira e portas de entrada em blindex. A cozinha e o banheiro foram reformados e possuem bancadas em 
granito e cerâmicas brancas. O ar condicionado do imóvel é central da galeria comercial, possuindo igualmente aparelho de 
parede na sala de reunião. O Condomínio do Edifício Central Ipanema é composto por três andares de lojas comerciais 
atendidos por escadas rolantes e elevadores, garagem e prédio comercial do 3º ao 12º andar com 12 salas comerciais por 
andar. No imóvel avaliado funciona atualmente o escritório de advocacia e consultoria imobiliária da Dra. Regina Leite de 
Castro. A presente avaliação utiliza o método comparativo de pesquisa do valor do metro quadrado encontrado nos sites 
imobiliários ZAP Imóveis, Viva Real e OLX, em consonância com o estabelecimento na Consolidação Normativa da CGJ em 
seu artigo 357. A pesquisa foi embasada em levantamento dos imóveis comerciais similares atualmente oferecidos à venda 
no mesmo logradouro, no bairro de Ipanema. O valor médio do metro quadrado dos imóveis comerciais similares oferecidos 
à venda no logradouro/área indicada, com o mesmo padrão de edificação e reformada é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
Valor final do imóvel = R$ 18.000,00 x 30m2 = R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). RJ, 24/06/2019.- Conforme 
Certidão do 5º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob nº 28.786, (R-2) em nome de 
Francisco Azarias Leão Villela, casado pelo regime da separação de bens com Evelyne Aurore Marie Thereze Leão Villela; 
Sergio Leão Villela, e Elizabeth Leão Villela; constando ainda da referida matrícula: (Av-3) – Desvinculação: Nos termos da 
petição hoje arquivada, fica desvinculada da loja desta matrícula a vaga de garagem e sua respectiva fração do terreno e 
vinculada a loja 105 objeto da matrícula 2948 fls. 262 livro 2I/6; (Av-4) – Cláusulas: Nos termos de Mandado do Juízo de 
Direito da 2ª V.O.S. Cartório do 1º Ofício desta cidade, assinado em 25 de julho de 1979, pelo MM. Juiz Dr. Carlos Augusto 
Lopes Filho e hoje arquivado, fica o imóvel desta matrícula, gravado com as cláusulas de impenhorabilidade e 
inalienabilidade até que Elizabeth Leão Villela complete a idade de 30 anos, e com a cláusula de incomunicabilidade que se 
estenderá aos frutos; (Av-5) – Aditamento: Fica aditada a Av-4 para constar que as cláusulas que gravam o imóvel são em 
virtude de sub-rogação; (R-7) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública/RJ – Processo nº 0154265-31.1995.8.19.0001, Ação 
movida pelo Município do Rio de Janeiro contra Caio Lucio Rodrigues de Souza.- Débitos do Imóvel: IPTU (inscrição nº 
1271325-1): R$ 14.797,25 (quatorze mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), referente aos exercícios 
de 2001 a 2003 e 2019 (09ª e 10ª cotas); Taxa de Incêndio (inscrição nº 524947-9): R$ 77,42 (setenta e sete reais e 
quarenta e dois centavos), referente ao exercício de 2017.- Cientes os Srs. interessados que conforme despacho de fls. 
648/649, “... 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 NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter 
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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 pela Sra. Leiloeira 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 da Leiloeira (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 da 
Leiloeira); 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 à Leiloeira e 
custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido. Podendo haver proposta, por escrito, de venda do referido bem em 
parcelas, mediante sinal à vista do valor equivalente a 25% do lance, nos termos do Art. 895, I e II do CPC. 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 da Leiloeira, a qual deverá 
comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada na conta corrente da Sra. Leiloeira 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 da Sra. Leiloeira 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 vinte e três dias do mês de Setembro 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, Haroldo Guimarães Branco, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) 
Rosana Simen Rangel - Juíza de Direito. 


