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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DA ILHA DO GOVERNADOR 
Praia de Olaria, s/nº - Aterro do Cocotá – Ilha do Governador/RJ. 
Telefone: 3626-4757 / 3626-4757 
E-mail: ilh01vciv@tjrj.jus.br 

 
 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ON LINE e INTIMAÇÃO ao Espólio de ANTONIO CARLOS DE 
AMORIM LINDO, na pessoa de seu representante legal, e aos Espólios de MARIA IDALINA DE AMORIM e de 
ALFREDO PEREIRA LINDO, na pessoa de seu representante legal JOSÉ ALFREDO DE AMORIM LINDO, com o 
prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Monitória (Processo nº 0005055-15.2005.8.19.0207) proposta 
por MANOEL DA COSTA MIRANDA contra Espólio de ANTONIO CARLOS DE AMORIM LINDO, Espólio de MARIA 
IDALINA DE AMORIM e Espólio de ALFREDO PEREIRA LINDO, na forma abaixo: 
 
   O DR. GUILHERME PEDROSA LOPES, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível Regional da Ilha do Governador/RJ., 
FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao 
Espólio de ANTONIO CARLOS DE AMORIM LINDO, na pessoa de seu representante legal, e aos Espólios de 
MARIA IDALINA DE AMORIM e de ALFREDO PEREIRA LINDO, na pessoa de seu representante legal JOSÉ 
ALFREDO DE AMORIM LINDO, que no dia 18.07.2018, às 14:00 horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO 
LOPES PORTELLA, matrícula nº 55 da JUCERJA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo – 
Rio de Janeiro/RJ., e simultaneamente através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br; será apregoado 
e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 26.07.2018, no mesmo horário e local, presencial e através 
do site, pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o imóvel penhorado conforme termo de 
penhora às fls. 420 - tendo sido os executados intimados da penhora conforme fls. 374 - descrito e avaliado às fls. 
402/406 (em 03/11/2016), com retificação do valor às fls. 425 (em 27/10/2017).- AUTO DE AVALIAÇÃO: Rua 
Angélica Mota, nº 408 – Sala 302 – Olaria/RJ. Proximidade de pontos comerciais e/ou industriais (até 01 km); 
Proximidade de unidades educacionais e de saúde pública (até 01 km); Asfaltamento/calçamento do logradouro; 
Calçamento no passeio; Redes pluviais e de saneamento básico canalizadas no logradouro; Rede de água potável 
no logradouro; Rede de energia e iluminação pública; Serviço de transporte público urbano no entorno do imóvel (até 
01 km): ônibus, trem, táxi e vans; Existência de serviços públicos prestados ou postos a disposição do contribuinte: 
coleta de lixo, entrega de correspondência, telefonia e TV assinatura; Proximidade de algum local de 
lazer/entretenimento público ou privado: (clubes, praças, shoppings, cinemas, teatros, bibliotecas, quadras 
poliesportivas, equipamentos urbanos, etc.). Quais: Olaria Atlético Clube; Proximidade de sede/agência/seccional de 
serviço público ou de legatários: (Correios, bancos, casa lotérica, PMERJ, CBMERJ, UM, Defesa Civil, etc.). Quais: 
Correios e Casa Lotérica; Padrão construtivo dos imóveis ao entorno do avaliado (até 01 km): médio; Unidade 
Comercial; Outras unidades no mesmo terreno; Incluindo-se a avaliada: 06; Benfeitorias: Não há; Calçamento do 
terreno (interno); Edificação construída (posição no terreno): fundos; Imóvel murado: não; Imóvel situado no mesmo 
nível da rua; Imóvel com entrada independente: (sem acesso por servidão); Garagem: Não; Garagem na escritura: 
Não; Situação da construção: RGI; Atual ocupante: Brizomac Comercial Ltda., contando três funcionários, a saber: 
Maurício Brizo, Francisco Brizo e Dílson Mattos; Situação das benfeitorias: RGI; Idade aparente do Imóvel: acima de 
20 anos; Cobertura da construção: laje; Acabamento exterior da construção: em alvenaria, emboço, pintura, piso e 
pastilhas; Portas e janelas: alumínio; Acabamento interior da construção (somente sala): Piso: cerâmica; Paredes: em 
alvenaria, emboço, pintura; Banheiro: existe; acabamento interno: cerâmica; Paredes: em alvenaria, emboço, pintura, 
cerâmica; Varanda, não existe; Terraço: não existe; O imóvel pertence a um condomínio: sim; O 
condomínio/associação dispõe de funcionários: não; Área de lazer no imóvel: não há; Quantidade de blocos no 
condomínio: Apenas 01 bloco; Quantos andares: dois; Quantidade de unidades por andar: três; Valor do condomínio: 
R$ 600,00 (seiscentos reais); No imóvel não há elevador; No imóvel há dispositivos de segurança (câmera, cerca 
elétrica, vigiliante, fechaduras com dispositivos eletrônicos, portão automático: não; Dados do imóvel: Inscrição 
(IPTU): 1.165.247-6; Frente: 6,00m; Fundos: 22,00m; Utilização: Não residencial; Tipologia: Sala; Área edificada: 
27m2; Valor venal do terreno (IPTU): R$ 12.974,00; Obs: O referido imóvel objeto desta avaliação (Sala 302 da Rua 
Angélica Mota, 408, Olaria, RJ), está posicionado na parte dos fundos e encontra-se em regular estado de 
conservação. Há de se destacar, que tal imóvel tem uma infiltração em seu teto, proveniente, segundo o seu 
locatário, de telhas quebradas. Registre-se, também, que a sua fachada revestida de pastilhas está totalmente 
deteriorada, ou seja, coberta por “pichações”. VALOR: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), sendo atualizado 
na data de expedição do presente edital para R$ 56.615,67 (cinquenta e seis mil, seiscentos e quinze reais e 
sessenta e sete centavos).- Conforme Certidão do 6º Serviço Registral de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se 
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matriculado sob o nº 123.950, em nome de Alfredo Pereira Lindo, casado.- Débitos do Imóvel: IPTU: não apresenta 
débitos; Taxa de Incêndio: R$ 65,30 (sessenta e cinco reais e trinta centavos), referente ao exercício de 2017.- 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.- 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; 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 inicio do pregão) efetuar o seu 
cadastro pessoal no site do Leiloeiro (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 do Leiloeiro); Todos os lances efetuados por usuário certificado não são passíveis de arrependimento; A 
arrematação deverá ser 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; 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 do leiloeiro, a qual deverá 
comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a 
comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do termino do Leilão, através de depósito bancário, DOC ou TED; 
A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. Decorridos o 
prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo 
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis.- Cientes os Srs. interessados 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.- E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados, passou-se o presente Edital, aos cinco dias do mês de Junho de 2018.- O presente 
Edital será publicado através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Cecília Bispo Prata Vieira, Chefe da Serventia, 
o fiz digitar e subscrevo. (as.) Guilherme Pedrosa Lopes - Juiz de Direito. 


