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   EDITAL DE 1º., 2º LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO ao Espólio de ARYDIO DE SOUZA CARVALHAL, na pessoa de 
seu Inventariante PAULO ROBERTO LEITE CARVALHAL, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação 
Sumária (Processo nº 0064248-47.2012.8.19.0002) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SILVIA E CAROLINA contra 
Espólio de ARYDIO DE SOUZA CARVALHAL, na forma abaixo: 
  
   A DRA. BEATRIZ PRESTES PANTOJA, Juíza de Direito da Oitava Vara Cível da Comarca de Niterói, Estado do Rio de 
Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao 
Espólio de ARYDIO DE SOUZA CARVALHAL, na pessoa de seu Inventariante PAULO ROBERTO LEITE CARVALHAL, que 
no dia 30.11.2018, às 14:00 horas, no Átrio do Fórum, à Rua Visconde de Sepetiba, nº 519 - Centro - Niterói/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 06.12.2018, no mesmo horário e local, pela melhor 
oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o “Direito e Ação” ao imóvel penhorado conforme termo de penhora às 
fls. 341 - tendo sido o espólio executado intimado da penhora conforme fls. 346 - descrito e avaliado às fls. 500/501.- AUTO 
DE AVALIAÇÃO: Imóvel constituído no RGI pelo Apartamento residencial número 402, do bloco A, com direito a uma vaga de 
garagem localizada no subsolo do pilotis, cuja fração ideal do terreno é 0,2484, na Rua Santa Rosa, 130, nesta comarca, 
inscrito na PMN sob nº 1206424, registrado na Oitava Circunscrição de Niterói, livro 8, fls. 396, número 47, de 15 de fevereiro 
de 1971. Prédio: residencial com quatro unidades por andar, totalizando 48 unidades em dois blocos de apartamentos, sendo 
um elevador para cada, edificado acima do nível da rua, gradeado em ferro gradil branco no nível da calçada, portaria de 
construção simples, sem as modernidades dos prédios atuais, janelas e, alumínio, sem varanda, revestimento simples, 
construção com mais de trinta anos. APARTAMENTO: de frente, sem varanda, sala e três quartos em piso de taco, incidência 
de sol da tarde, sem suíte, banheiro social com ventilação natural e box blindex, cozinha com área de serviço completa, 
totalizando a área 100m2, tubulações, vasos e chuveiros em perfeito estado. Considerações: o imóvel está localizado em rua 
asfaltada, servido por condução, longe do comércio, em área nobre de boas construções, usufruindo dos serviços públicos 
usuais dos centros urbanos, porém de construção antiga. Informo ainda, que busquei várias amostra de unidades em venda 
com os mesmos atributos para um valor médio atual, e cumprindo assim a determinação contida no despacho de fls. 495, 
acostada ao presente mandado. VALOR: atribuo ao imóvel o valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais). 
Niterói/RJ, 02/05/2018.- Conforme Certidão do Cartório do 8º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Niterói/RJ, o 
referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 35.410, em nome de José Luiz de Araújo Moutinho e Ziul José Corrêa de 
Andueza, casados.- Conforme Escritura de Promessa de Compra e Venda, datada de 17/06/1970, acostada às fls. 33/38, 
consta como Outorgantes Promitentes Vendedores José Luiz de Araújo Moutinho e sua mulher Silvia Maciel Moutinho, e, Ziul 
José Corrêa de Andueza e sua mulher Dilza Moutinho de Andueza, e, como Outorgado Promitente Comprador, Arydio de 
Souza Carvalhal, casado.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 8.054,21 (oito mil, cinquenta e quatro reais e reais e vinte e um 
centavos), referente aos exercícios de 2016 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 323,81 (trezentos e vinte e três reais e oitenta e um 
centavos), referente aos exercícios de 2015 a 2017.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e 
taxas, de acordo com o Art. 908, § 1º do NCPC e do Art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional.- As certidões 
referentes ao Art. 267, inciso XXIII 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 
arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 15 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.- Decorridos os prazos sem que o(s) 
arrematante(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação 
das medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução, voltando o(s) bem(ns) 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 vinte e três dias do mês de Outubro de 2018.- O presente Edital será afixado no local de costume e publicado 
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Adriana Terezinha Pacheco Fabbri Perrupato, Chefe da Serventia, o fiz digitar e 
subscrevo. (as.) Beatriz Prestes Pantoja - Juíza de Direito. 


