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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA QUARTA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 222 / 224-C e 206, Lâmina II – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-4443 / 3133-2232 
E-mail: cap14vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à MA HURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, na 
pessoa de seu representante legal MARCO ANTÔNIO HURTADO, este por si, e à Condômina SOLANGE DAS 
GRAÇAS ESTEVAM DE ANDRADE HURTADO, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação 
Ordinária (Processo nº 0352597-84.2008.8.19.0001 – JUSTIÇA GRATUITA) proposta por ANTÔNIO DE 
ALENCAR CASTRO contra MA HURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, na forma abaixo: 
 
   A DRA. FLAVIA GONÇALVES MORAES ALVES, Juíza de Direito da Décima Quarta 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 MA HURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, na pessoa de seu representante legal MARCO 
ANTÔNIO HURTADO, este por si, e à Condômina SOLANGE DAS GRAÇAS ESTEVAM DE ANDRADE 
HURTADO, que no dia 13.03.2018, 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 22.03.2018, 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 NCPC, o imóvel penhorado conforme 
termo de penhora às fls. 396 - tendo sido o executado intimado da penhora conforme fls. 407 e 414 - descrito e 
avaliado às fls. 498/499 (em 24/04/2017).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: Box-Garagem 1.228 do edifício situado na 
Avenida Passos, 101, devidamente dimensionado e caracterizado no 2º Ofício de Registro de Imóveis, na 
matrícula 10052 e na Inscrição Municipal de nº 0.954.510-4 CL nº 06199-4 (IPTU), conforme fotocópias da 
Certidão que acompanharam o mandado e fazem partes integrantes deste laudo. PRÉDIO: Trata-se de um 
edifício garagem em que os veículos ficam estacionados em área coberta. Da Região: Encontra-se servida por 
alguns dos melhoramentos públicos do município como distribuição de energia elétrica, rede telefônica, 
iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, contando com acesso ao comércio em geral, 
transportes coletivos (trens, metro, ônibus, VLT). Metodologia: Foi utilizado o método comparativo direto de 
dados de mercado imobiliário, nesta data. AVALIO o imóvel acima descrito em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 
reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 36.028,16 (trinta e seis mil, vinte e oito 
reais e dezesseis centavos).- Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 10052, (R-10) em nome de Marco Antônio Hurtado e sua mulher Solange das 
Graças Estevam de Andrade Hurtado, casados pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6515/77; 
constando ainda da referida matrícula: (R-11) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da 
Capital/RJ. – Execução Fiscal nº 2007.001.132842-6, proposta pelo Município do Rio de Janeiro em face de 
Marco Antonio Hurtado; constando ainda a seguinte prenotação: Livro Protocolo nº 1-CO; Fl.: 229; nº 483.177; 
Data: 20/05/2015; Título: Ofício nº 330/2015, expedido em 06/05/2015, pelo Juízo da 3ª Vara Cível, desta 
cidade; Natureza do Ato: Penhora.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 15.952,92 (quinze mil, novecentos e cinquenta 
e dois reais e noventa e dois centavos), referente aos exercícios de 2003 a 2005 e 2010 a 2017; Taxa de 
Incêndio: R$ 349,12 (trezentos e quarenta e nove reais e doze centavos), referente aos exercícios de 2012 a 
2016.- OBS.: Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
respectivo preço, observada a ordem de preferência, conforme prevê o Art. 908 do NCPC.- As certidões 
referentes ao Art. 267, inciso XXIV 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 
NCPC.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado 
através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, de acordo com o Art. 887 § 2º do NCPC, cientes 
que a arrematação far-se-á à vista ou a prazo de até quinze 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.- Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito.- Eu, 
Eliane Guimarães Stiebler, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Flavia Gonçalves Moraes Alves - 
Juíza de Direito. 


