
JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA 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 Execução de Título Extrajudicial proposta por 
MARIA CECILIA MARTINS DE BARROS PINTO, OTILIA MIRANDA SILVA, CLAUDIA 
DE MIRANDA SILVA, ALBA REGINA MARQUES DE MIRANDA SILVA, OTAVIO DE 
MIRANDA SILVA e ELOI DE MIRANDA SILVA em face de CHRISTIANE SOARES 
DE ALENCAR e LUCIA MARIA SOARES DE ALENCAR (Processo nº 0072273-
33.2004.8.19.0001 - antigo 2004.001.073878-9), na forma abaixo: 
 A Dra. DEBORA MARIA BARBOSA SARMENTO, Juíza de Direito na Sétima 
Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a CHRISTIANE 
SOARES DE ALENCAR, LUCIA MARIA SOARES DE ALENCAR (por si e como 
inventariante do Espólio de Filomeno Wellington Gualter Barreto Alencar), e ao 
ESPÓLIO DE FILOMENO WELLINGTON GUALTER BARRETO ALENCAR (através 
de sua inventariante), de que no dia 10/06/19, 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, serão apregoados e vendidos a quem mais der acima das 
avaliações, ou no dia 13/06/19, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente das avaliações, os imóveis penhorados à fl. 57, descritos e avaliados às 
fls. 309/311 e 313/316. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: Matrícula no 2º RGI – nº 
65363. Inscrição na SMF – IPTU nº 0.707.613-6. O IMÓVEL: O Apartamento de 
número 308 da Rua Marques Canário, nº 24 – Leblon – Rio de Janeiro/RJ. O 
EDIFÍCIO: Construção em padrão antigo, datado de 1989, no recuo da via pública, de 
ocupação exclusivamente residencial, erguida em estrutura de concreto armado e 
alvenaria de tijolos, constituída de 01 (um) bloco, com 06 (seis) pavimentos, sendo 10 
apartamentos por andar e 02 coberturas, no total de 52 unidades, com escada do 
térreo ao último andar. Revestido externamente na sua fachada em argamassa com 
pintura em PVA e esquadrias de alumínio. Hall de entrada simples, que serve como 
entrada de garagem e entrada social, antecedido com portão de grades e 
posteriormente porta de vidro blindex, piso em porcelanato e paredes em argamassa 
e pintura PVA. Não possui entrada de serviço independente. Portaria com interfone, 
porteiro 24 (vinte e quatro) horas. Guarnecido por 02 (dois) elevadores (social e 
serviço). O prédio possui garagem, com 16 vagas. Embaixo há comércio no limite da 
calçada. O imóvel está posicionado de frente, localizado no terceiro pavimento. O 
TERRENO: Onde se encontra edificado o imóvel, está descrito, caracterizado e 
confrontado como consta na Certidão do 2º RGI – matrícula 65363 e Guia de IPTU – 
inscrição nº 0.707.613-6. CONCLUSÃO: Assim, considerando-se a sua localização, 
área construída e idade, ATRIBUO, de forma indireta ao bem acima descrito, o valor 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); equivalente a 184.372,58 Ufir’s, atualizado 
em R$ 630.757,03 (seiscentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e sete reais e 
três centavos). De acordo com o 2º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado registrado em nome de Lucia Maria Soares de Alencar e seu marido 
Filomeno Wellington Gualter Barreto Alencar, constando os seguintes gravames: 1) R-
3: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública da 
Comarca da Capital - RJ, extraído dos autos da Execução Fiscal nº 2003.120.035983-
0, proposta pelo Município do Rio de Janeiro em face de Lucia Maria A. S. de Alencar 
e seu marido Filomeno Wellington Gualter Barreto Alencar; 2) R-4: Penhora de ½ do 
imóvel, oriunda do presente feito; 3) R-5: Penhora determinada pelo Juízo de Direito 



da 31ª Vara Cível da Comarca da Capital - RJ, extraído dos autos da Ação de 
Despejo por Falta de Pagamento (proc nº 2004.001.056116-6), proposta por Maria 
Cecilia Martins de Barros Pinto e Outros em face de Lucia Maria Soares de Alencar e 
Outra; 4) R-6: Penhora dos direitos hereditários sobre ½ do imóvel, determinada pelo 
Juízo de Direito da 31ª Vara Cível da Comarca da Capital - RJ, extraído dos autos da 
Ação de Despejo por Falta de Pagamento, processo nº 0055253-29.2004.8.19.0001 
(2004.001.056116-6), proposta por Maria Cecilia Martins de Barros Pinto e Outros em 
face de Lucia Maria Soares de Alencar e Outra; 5) Av-7: Alteração à Penhora Objeto 
do Ato R-5, para constar que a penhora recaiu sobre ½ do imóvel pertencente à ré 
Lúcia Maria Soares de Alencar. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem 
débitos de IPTU relativo ao exercício de 2019, no valor de R$ 574,00, mais 
acréscimos legais (FRE 0707613-6). 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$ 38,12, referentes ao exercício de 
2014 (Nº CBMERJ: 332451-4). LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: Matrícula no 9º 
RGI – nº 423393. L.3-GB. Inscrição na SMF – IPTU – nº 0.382.699-7. O IMÓVEL: O 
Apartamento de número 707 da Rua Marquês de Abrantes, nº 18, Flamengo – Rio de 
Janeiro/RJ. O EDIFÍCIO: Construção em padrão antigo, datado de 1961, no recuo da 
via pública, de ocupação exclusivamente residencial, erguida em estrutura de 
concreto armado e alvenaria de tijolos, constituída de 01 (um) bloco, com 12 (doze) 
pavimentos, sendo 08 (oito) apartamentos por andar do segundo ao nono andares, 07 
(sete) apartamentos por andar do décimo ao décimo primeiro e 06 (seis) 
apartamentos no décimo segundo andar, e 01 (um) cobertura, no total de 85 (oitenta e 
cinco) unidades, com escada do térreo ao último andar. Revestido, externamente, na 
sua fachada em pintura pva e esquadrias mistas. Hall social simples, com portão de 
ferro e degraus. Portaria com porteiro 24h e interfone. Não possui garagem. Não 
possui entrada de serviço/banhistas, com portaria única. O edifício é guarnecido por 
02 elevadores, sendo 01 social e 01 de serviço, sem modernização. O imóvel está 
posicionado de fundos, localizado no sétimo pavimento, com uma área edificada de 
20m2 (vinte metros quadrados). O TERRENO: Onde se encontra edificado o imóvel 
está descrito, caracterizado e confrontado conforme certidão do 9º RGI – matrícula nº 
423393, e Guia de IPTU – inscrição nº 0.328.699-7. CONCLUSÃO: Assim, 
considerando-se a sua localização, área construída e idade, ATRIBUO, de forma 
indireta, ao bem acima descrito o valor de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil 
reais) equivalente a 80.386,44, atualizado em R$ 275.010,06 (duzentos e setenta e 
cinco mil, dez reais e seis centavos). De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel 
encontra-se registrado em nome de Filomeno Wellington Gualter Barreto de Alencar, 
constando os seguintes gravames: 1) R-1: Penhora determinada pelo Juízo de Direito 
da 31ª Vara Cível, extraída dos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento 
(proc nº 2004.001.056116-6), proposta por Maria Cecilia Martins de Barros Pinto e 
Outros em face de Lucia Maria Soares de Alencar e Outra; 2) R-2: Penhora oriunda 
do presente feito. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de 
IPTU relativo ao exercício de 2019, no valor de R$ 211,40, mais acréscimos legais 
(FRE 0382699-7). Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o 
imóvel não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e 
Extinção de Incêndios, nos exercícios de 2013 até 2018 (Nº CBMERJ: 190152-9). Os 
créditos que recaem sobre os imóveis, 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 quinze dias do mês de maio de dois mil e dezenove. – Eu, Magali 
Nogueira dos Santos Araujo, Mat. 01-27894 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e 
subscrevo. Dra. Debora Maria Barbosa Sarmento - Juíza de Direito. 


