
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA NONA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por CONDOMINIO DO 
EDIFICIO BOM JESUS em face de ROSARIA MARIA PINTO WILLIS (Processo nº 
0075500-50.2012.8.19.0001), na forma abaixo: 
 O Dr. MARCO AURELIO DA SILVA ADANIA, Juiz de Direito na Vigésima Nona 
Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a ROSÁRIA MARIA 
PINTO WILLIS, a MARIA IGNEZ HADDAD MAINA ALEIXO DOS REIS e a ENON 
ALEIXO DOS REIS, de que no dia 29/01/18, às 14:30 horas, no Átrio do Fórum, na 
Av. Erasmo Braga, nº 115 – térreo (hall dos elevadores), Castelo/RJ., pelo Leiloeiro 
Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 01/02/18, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 296, com a devida intimação da 
penhora às fls. 301, descrito e avaliado às fls. 333/335. DIREITO E AÇÃO. LAUDO 
DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Matrícula no 10º Ofício do RGI sob o nº 
55.263. Inscrição na SMF/RJ IPTU nº 0.678.347-6. Apartamento nº 102 do prédio da 
Rua Maria Amália 531, distrito do Andaraí, e 1/6 do terreno que mede 17,00m de 
frente e fundos por 37,47m à direita e 37,73m à esquerda, confrontando à direita com 
o Lote 1, atual 517, à esquerda com o Lote 3, atual 547. Trata-se de Avaliação 
Indireta. Justificativa: Avaliação Indireta cf autorização do Aviso 02/2016 da CCMVC e 
Art. 357 da CNCGJ. Compareci ao local em 23/01/17 às 8h, sem ter tido acesso ao 
imóvel, uma vez que a ré atendeu ao interfone e recusou-se expressamente a permitir 
minha entrada para proceder a avaliação. Falei com o porteiro Luiz Lauriano. Mesmo 
assim, retornei ainda em 31/01/17 às 10h, mas sem êxito, pois, ninguém atendeu no 
imóvel. MÉTODO: É utilizado o seguinte método: MCDDM – Método Comparativo 
Direto de Dados do Mercado. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Idade: 1956. Área Edificada: 
74m2. Tipologia: Apartamento. Utilização: Residencial. Posição: Frente. Apartamento 
nº 102 do Edifício situado na Rua Maria Amália, nº 531, Bairro Tijuca, Município do 
Rio de Janeiro. CARACTERÍSTICAS: PRÉDIO: Condomínio denominado Edifício 
Bom Jesus, edificado com 5 pavimentos de ocupação residencial, sendo o pavimento 
térreo designado S-1, havendo um pavimento abaixo dele denominado S-2, contando 
com 2 apartamentos por andar desses, havendo mais 3 pavimentos acima do térreo, 
contando esses com 4 apartamentos por andar, cf informações do porteiro Luiz 
Lauriano. Construção em alvenaria, fachada com pintura em tom de bege em bom 
estado de conservação. Prédio não possui elevadores e não possui garagem. O 
condomínio não conta com funcionário na portaria 24h, havendo porteiro eletrônico 
para os horários em que o porteiro não trabalha. O prédio em geral encontra-se em 
bom estado de conservação. REGIÃO: Encontra-se servida de energia elétrica, rede 
telefônica, iluminação pública, asfalto, rede de água e esgotos, comércio em geral nas 
proximidades, serviço de transporte público próximo (tráfego de ônibus comum na rua 
Uruguai e próximo da estação Uruguai do metrô). APARTAMENTO 102: Compareci 
ao local nos horários informados acima, não tendo tido acesso ao interior do imóvel, 
em virtude de expressa negativa da ré em permitir minha entrada no imóvel. 
CONCLUSÃO: Assim, levando-se em conta a sua localização, dimensões, área 
construída, características, idade, conforme descrição acima, ATRIBUO ao bem 
acima descrito o valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), ao qual 
corresponde a presente avaliação. De acordo com o 10º Ofício do RI, o ref. imóvel 



encontra-se matriculado sob o nº 55263 e partilhado a Maria Ignez Haddad Maina 
Aleixo e s/m Enon Aleixo dos Reis, constando os seguintes gravames: 1) Av-1: 
Hipoteca do imóvel em favor de Ipase; 2) Av-2: Hipoteca do imóvel em favor de Ipase; 
3) R-6: Penhora do Direito e Ação oriunda do presente feito. Conforme Escritura 
Pública de Promessa de Compra e Venda, lavrada no 16º Ofício de Notas, acostada 
aos autos às fls. 19, consta como Outorgantes promitentes vendedores, Maria Ignez 
Haddad Maina Aleixo dos Reis e seu marido Enon Aleixo dos Reis, e como Outorgada 
compradora, Rosária Maria Pinto Willis. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, 
existem débitos de IPTU nos exercícios de 2016 e 2017, no valor de R$ 341,38, mais 
acréscimos legais (FRE 0678347-6). Conforme Certidão Positiva de Débito, emitida 
pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de 
Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 262,79, referentes aos exercícios 
de 2014 a 2016 (Nº CBMERJ: 317967-8). Os créditos que recaem sobre o imóvel, 
inclusive os de natureza propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, 
sendo observada a ordem de preferência, conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do 
Código de Processo Civil. As certidões exigidas pela Consolidação das Normas 
da Corregedoria Geral da Justiça, bem como o presente edital e o débito 
atualizado de IPTU, serão lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso o 
devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente 
comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo 
presente edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no 
art. 889 do CPC. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será 
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. Cientes de que 
impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem, incorre em violência ou fraude em arrematação judicial, prevista no art. 
358 do Código Penal, sob pena de detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além 
da pena correspondente à violência. – E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, 
CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do 
art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. – 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos trinta dias do mês de novembro 
de dois mil e dezessete. – Eu, Luciane Cardoso Duarte, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dr. Marco Aurelio da Silva Adania – Juiz de Direito. 


