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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DE BANGU 
Rua Silva Cardoso, nº 381 – Bangu/RJ. 
Telefone: 3338-2115 
E-mail: ban03vciv@tjrj.jus.br 

 
 

   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à JULIO CESAR GABRIEL CURTY e à 
LIAMAR NERI DE OLIVEIRA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Alienação 
Judicial (Processo nº 0039682-73.2013.8.19.0204) requerida por JULIO CESAR GABRIEL CURTY contra 
LIAMAR NERI DE OLIVEIRA, na forma abaixo: 
 
   O DR. RAFAEL DE ALMEIDA REZENDE, Juiz de Direito da Terceira Vara Cível Regional de Bangu - 
Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente à JULIO CESAR GABRIEL CURTY e à LIAMAR NERI DE OLIVEIRA, 
que no dia 25.04.2018, às 13:00 horas, no Átrio do Fórum, à Rua Silva Cardoso, nº 381 – Bangu/RJ., 
pela Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO 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 
02.05.2018, 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 em questão 
nos supramencionado autos - descrito e avaliado às fls. 94/95 (em 14/07/2016).- LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Lote interno de vila nº 177 do PAL 30.658, vila situada na Estrada da 
Água Branca 5.391 e entrada pela Rua Carangola, Freguesia de Campo Grande, medindo o terreno 
8,00m de frente pela Rua de vila calçada e iluminada; 8,00m de fundos, onde confronta com o lote 175 e 
27,00m a esquerda confrontando com o lote 179, todos os confrontantes de propriedade de Pedro 
Maksoud ou sucessores. Imóvel com a matrícula nº 35854 do 4º Ofício do Registro de Imóveis e 
inscrição nº 1.291.819-9 na Secretaria Municipal de Fazenda (IPTU), conforme certidões anexadas ao 
mandado por cópias. Descrição do Imóvel: Construção de ocupação residencial em concreto armado, 
com fachada revestida de argamassa com pastilhas, possuindo 2 pavimentos. Possui um portão de 
garagem de ferro vazado, que da acesso de carros e pedestres a casa e a garagem com capacidade 
para 3 carros. Entrada da casa e garagem revestidas com piso em cerâmica e telha em cerâmica 
esmaltada. O imóvel esta situado em condomínio fechado com porteiro controlando a entrada e saída de 
veículos e pedestres. Além disso, situa-se em logradouro asfaltado, possui redes pluviais e de 
saneamento básico canalizado, rede de água potável e energia elétrica, com iluminação pública. No 
entorno, o padrão das construções e médio, possuindo, em até 1 quilometro, comércio, unidade 
educacional e transporte público urbano. Imóvel aparenta estar em bom estado de conservação. Terreno: 
Esta descrito, caracterizado e confrontado conforme consta na cópia das certidões do 4º RGI, matrícula 
inscrição (IPTU), já mencionadas acima. Assim, avalio indiretamente o imóvel acima descrito em R$ 
480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital 
para R$ 526.620,26 (quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e vinte reais e vinte e seis centavos).- 
Conforme Certidão do 4º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 35854, (R-6) em nome de Julio Cesar Gabriel Curty, solteiro.- O referido imóvel não apresenta 

débitos com IPTU e Taxa de Incêndio.- OBS.: Conforme decisão de fls. 119, “... 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 CPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter 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 XXIV da 
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas pela Sra. Leiloeira no ato do 
pregão.- Ficam as partes intimadas 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.- 
Condições Gerais da Alienação: Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus 
inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas as 
despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel 
(quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante.- 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 
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arrematação far-se-á à vista ou a prazo de até quinze 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, e, 
que o não pagamento do preço no prazo acima estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em favor do exequente a 
perda da caução, voltando o(s) bem(s) 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.- Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte dias do 
mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Lara Cristina Andrade Chavarri Gomes, Chefe da 
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Rafael de Almeida Rezende - Juiz de Direito. 


