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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 220, 222 e 224 - B – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2208 / 3133-4425 
E-mail: cap11vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO ao Espólio de MIRASELVA PIRES MIGUEIS, na pessoa de 
seu representante legal ARIOSTO PIRES MIGUEIS, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária 
(Processo nº 0243829-49.2017.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PEDRO AMÉRICO contra Espólio 
de MIRASELVA PIRES MIGUEIS, na forma abaixo: 
 
   A DRA. LINDALVA SOARES SILVA, Juíza de Direito da Décima Primeira Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ 
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao Espólio de 
MIRASELVA PIRES MIGUEIS, na pessoa de seu representante legal ARIOSTO PIRES MIGUEIS, que no dia 25.04.2019, 
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 07.05.2019, 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 CPC, o imóvel 
penhorado conforme termo de penhora às fls. 249 - tendo sido o espólio executado intimado da penhora conforme fls. 
245/246 - descrito e avaliado às fls. 383/386 (em 03/12/2018).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: O IMÓVEL: Apartamento de 
número 202 do Edifício denominado “Pedro Américo”, situado à Rua Pedro Américo, nº 116, na freguesia da Glória, nesta 
Cidade do Rio de Janeiro, sem direito a vaga de garagem com a fração de 0,096 do terreno, domínio útil, foreiro do 
Município do Rio de Janeiro com as características e confrontações constantes da matrícula 17.835 ficha 01 do 9º Ofício 
do Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, de acordo com certidão de ônus reais acostada 
aos autos e inscrição municipal 01873058. O EDIFÍCIO: Construção datada de 1941 (setenta e sete anos), de ocupação 
exclusivamente residencial, erguida em estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos. Possui térreo, cobertura e 
mais dois andares com três apartamentos por andar, sendo um cobertura, além de loja no térreo. Não possui facilidades 
como playground, salão de festas, área de esportes, piscina e sauna, nem elevadores, nem porteiro 24 horas, entre outras. 
Revestido externamente em sua fachada de alvenaria pintada, com esquadrias de alumínio. Dispõe de: portaria simples 
com porta de vidro e ferro pintado, recepção simples apenas com interfone externo para contato com os apartamentos, 
sem elevadores. Aparentemente sem conservação regular, não tendo este Oficial de Justiça como informar sobre as 
condições hidráulicas, elétricas e de estrutura do prédio, haja vista não ter o síndico do prédio, morador do apto. 302, que 
afirmou se chamar Mário Miranda, desejado informar, quando solicitado, sobre tais fatos. Assim, na presente Avaliação, 
será considerado o prédio, como em estado regular pelo tempo de uso. Este Oficial de Justiça pede vênia a V. Exa. para 
informar, por entender ser relevante por razões de segurança, ser importante uma avaliação específica por profissional 
competente de engenharia civil, em razão do aparente estado de falta de conservação do edifício, inclusive se comparado 
aos demais prédios vizinhos. O APARTAMENTO: Apartamento constituído de sala, dois quartos com 51 metros quadrados 
de área edificada, com paredes pintadas, piso em taco e esquadrias de alumínio, banheiro social, pequena cozinha, e 
pequena área com banheiro. O imóvel avaliado (apartamento 202), aparentemente, se encontra em bom estado de 
conservação pelo tempo de uso, com instalações elétricas e hidráulicas funcionando perfeitamente. A vizinhança é, em 
sua maioria, constituída de pessoas de classe média, além de estar na rua que sobe para a Comunidade Santo Amaro. O 
TERRENO: Onde se encontra edificado o imóvel, está descrito, caracterizado e dimensionado como consta nas cópias 
constantes dos autos (Certidão do 9º RI e inscrição municipal nº 01873058 (IPTU). Pela simulação da Guia do ITBI anexa, 
o parâmetro para a base de cálculo é R$ 285.993,72. O MERCADO: De acordo com as informações colhidas na região, 
com profissionais da área, o mercado de compra e venda de imóveis permanece estável, com proprietários querendo 
vender e compradores procurando. Contudo, tendo em vista a situação sócio-político-econômica atual, poucos negócios 
são fechados pelo valor efetivamente anunciado, sendo necessário reduzir o preço da oferta em praticamente todas as 
negociações. Foi feita por este Oficial de Justiça Avaliador uma pesquisa de mercado e a comparação com imóveis em 
ruas semelhantes, em bairros próximos. CONCLUSÃO: O imóvel, quando vistoriado, encontrava-se, no aspecto geral, em 
bom estado de conservação pelo tempo de uso. O prédio nem tanto. Laudo elaborado levando-se ainda em consideração 
na análise do valor de mercado, o estado do apartamento diligenciado, a existência de transporte e comércio regular, 
incluindo metrô, bem próximo, a vizinhança ser constituída de pessoas de classe média e de moradores da Comunidade 
Santo Amaro, situada na parte traseira do prédio e para onde leva a ladeira situada no final da rua, além da existência da 
9º DP no início do logradouro. Pelas pesquisas temos que o valor encontrado para apartamentos semelhantes, em ruas da 
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zona sul próximas, com metragens parecidas varia de R$ 130.000,00 a R$ 380.000,00, sendo que, os maiores valores são 
atribuídos a prédios com infraestrutura de serviços e lazer, contudo inexistentes no imóvel vistoriado. Portanto o preço 
médio de mercado seria R$ 255.000,00 Assim, considerando-se a sua localização, dimensões, área construída e 
características, idade, qualidade do material empregado em seu acabamento e estado geral de conservação, com a 
majoração e a depreciação em razão dos fatos narrados, a serem considerados, ATRIBUO ao bem acima descrito, sem 
direito a vaga de garagem e, levando ainda em conta não ter facilidades para os condôminos nas partes comuns do 
edifício, o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 
311.585,05 (trezentos e onze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos). OBSERVAÇÃO: Neste dia, 
estavam no imóvel diligenciado, as inquilinas, Sra. Bruna, sua mãe e filho ainda criança, que gentilmente atenderam este 
Oficial de Justiça, afirmando que nas vezes anteriores que lá estive, não havia conseguido entrar, por estar o interfone do 
apartamento quebrado, não tendo ainda sido providenciado o conserto por parte dos responsáveis pela manutenção do 
prédio.- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel, foreiro ao Município do Rio de 
Janeiro, encontra-se matriculado sob o nº 17.835, (R-1) em nome de Miraselva Pires Migueis, solteira; constando ainda da 
referida matrícula: (R-5) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2002.120.020672-4, movida por 
Município do Rio de Janeiro em face de Miraselva Pires Migueis.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 2.437,42 (dois mil, 
quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos), referente aos exercícios de 2015 a 2019; Taxa de Incêndio: 
R$ 468,06 (quatrocentos e sessenta e oito reais e seis centavos), referente aos exercícios de 2013 e 2017.- Conforme 
Certidão do 9º Distribuidor, constam distribuições na 12ª. Vara de Fazenda Pública referente a débitos com IPTU nos 
exercícios de 1995 a 1997, 2000 e 2006.- 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 CPC.- Condições Gerais da Alienação: Os horários considerados neste edital são sempre os 
horários de Brasília/DF; 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 onze dias do mês de Abril de 2019.- 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, Lais Santos de Oliveira, Chefe da Serventia, o fiz digitar e 
subscrevo. (as.) Lindalva Soares Silva - Juíza de Direito. 


