
Edital Publicado no Site www.portellaleiloes.com.br em 03/05/2019 

COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DO MÉIER 
Rua Aristides Caire, nº 53 – Sala 209 – Méier/RJ. 
Telefone: 3279-8108 
E-mail: mei03vciv@tjrj.jus.br 

 
 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ON LINE e INTIMAÇÃO à ARNALDO RABELLO, GINA TEREZA GONÇALVES 
CAPUTO, JERÔNIMO INÁCIO GONÇALVES CAPUTO, JORGE GONÇALVES CAPUTO, FRANCISCO TADEU GONÇALVES 
CAPUTO, LUZIA FÁTIMA GONÇALVES CAPUTO, LAYS FERREIRA CAPUTO, LARISSA LUZIA FERREIRA CAPUTO, na 
pessoa de sua representante legal MARLENE LOPES FERREIRA, e esta por si, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos 
autos da Ação de Despejo (Processo nº 0007857-75.2008.8.19.0208 – JUSTIÇA GRATUITA) proposta por JOÃO GAMEIRO 
MIRAGAYA, JOSÉ CARLOS GAMEIRO MIRAGAYA, JORGE GAMEIRO MIRAGAYA, JÚLIO FLÁVIO GAMEIRO MIRAGAYA, 
JOWBERT GAMEIRO MIRAGAYA, JEANE GAMEIRO MIRAGAYA e Espólio de ORSINEA GAMEIRO contra ARNALDO 
RABELLO, GINA TEREZA GONÇALVES CAPUTO, JERÔNIMO INÁCIO GONÇALVES CAPUTO, JORGE GONÇALVES 
CAPUTO, FRANCISCO TADEU GONÇALVES CAPUTO, LUZIA FÁTIMA GONÇALVES CAPUTO, LAYS FERREIRA 
CAPUTO, LARISSA LUZIA FERREIRA CAPUTO e MARLENE LOPES FERREIRA, na forma abaixo: 
 
   A DRA. SABRINA DE BORBA BRITTO RAVACHE, Juíza de Direito em exercício na Terceira Vara Cível Regional do Méier - 
Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente à ARNALDO RABELLO, GINA TEREZA GONÇALVES CAPUTO, JERÔNIMO INÁCIO GONÇALVES CAPUTO, 
JORGE GONÇALVES CAPUTO, FRANCISCO TADEU GONÇALVES CAPUTO, LUZIA FÁTIMA GONÇALVES CAPUTO, 
LAYS FERREIRA CAPUTO, LARISSA LUZIA FERREIRA CAPUTO, na pessoa de sua representante legal MARLENE LOPES 
FERREIRA, e esta por si, que no dia 16.05.2019, às 13:30 horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES 
PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo/RJ., e simultaneamente através do site de leilões 
online: www.portellaleiloes.com.br; será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 22.05.2019, no 
mesmo horário e local, presencial e através do site, 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. 639 - 
tendo sido os executados intimados da penhora conforme fls. 316 - descrito e avaliado às fls. 672 (em 09/09/2013).- LAUDO 
DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Lote 2 da Quadra 3 situado na Rua Noêmio da Silveira, antiga “A”, na Freguesia de N. 
S. da Ajuda, a 23,00m da concordância das Ruas “A” e “B”, medindo o terreno 12,00m de frente e de fundos, por 45,00m de 
ambos os lados, confrontando à direita com o lote 1 à esquerda com o lote 3 e nos fundos com o lote 10, todos da mesma 
quadra. No terreno objeto desta matrícula consta averbado que foram construídos dois prédios residenciais, aos quais 
couberam os números 106 frente, Apartamentos 101, 201 e 202 e 106 Fundos, Apartamentos 101 e 201 pela Rua Noêmio da 
Silveira. Devidamente registrado, dimensionado e caracterizado no 11º Ofício do Registro Geral de Imóveis, sob a matrícula 
121.328, conforme cópia digitalizada da certidão que acompanhou o mandado e faz parte integrante deste laudo. Localizado 
no bairro da Ilha do Governador, no Tauá, terreno em declive, construção recuada do alinhamento da via pública, de dois 
pavimentos, em estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos e coberto de laje, com área aberta à frente do prédio, 
servindo de estacionamento para veículo, portão em ferro com duas entradas, uma pela lateral direita com entrada de veículo 
e acesso ao portão em ferro abaixo da construção pelo lado direito, que conduz as escadas de acesso aos apartamentos, 
pela lateral esquerda entrada de pedestre, com acesso as escadas que conduzem aos apartamentos localizados na lateral 
esquerda da construção. Fachada em pedra decorativa tipo São Tomé, pisa da área externa em caquinho vermelho. Dados 
constantes no espelho do IPTU apresentado referente a Rua Noêmio da Silveira, nº 106, Apto. 101: área do terreno 540m2, 
frente, área edificada 144,00m2, idade 1988, inscrição imobiliária 0.638.824-3. Dados constantes no espelho do IPTU 
apresentado referente a Rua Noêmio da Silveira, nº 106, Apto. 201: área do terreno 540m2, frente, área edificada 72,00m2, 
idade 1988, inscrição imobiliária 1.945.359-6. Dados constantes no espelho do IPTU apresentado referente a Rua Noêmio da 
Silveira, nº 106, Apto. 202: área do terreno 540m2, frente, área edificada 72,00m2, idade 1988, inscrição imobiliária 1.945.360-
4. Dados constantes no espelho do IPTU apresentado referente a Rua Noêmio da Silveira, nº 106, Apto. 101 Fds: área do 
terreno 540m2, fundos, área edificada 140,00m2, idade 1982, inscrição imobiliária 1.531.092-3. Dados constantes no espelho 
do IPTU apresentado referente a Rua Noêmio da Silveira, nº 106, Apto. 201 Fds: área do terreno 540m2, fundos, área 
edificada 131,00m2, idade 1982, inscrição imobiliária 1.531.093-1. Avalio indiretamente o terreno acima descrito e as 
construções nele existentes em R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).- Conforme Certidão do 11º Ofício do 
Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 121.328, em nome de Donato Caputo, casado; 
constando ainda da referida matrícula: (Av-01) – Construção: foram construídos dois prédios residenciais, aos quais couberam 
os números 106 frente, apartamentos 101, 201 e 202 e 106-Fundos, apartamentos 101 e 201, pela Rua Noêmio da Silveira; 
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(Av-2) – Bloqueio: Por determinação do(a) MM(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível/RJ, Dr. Guilherme Pedrosa Lopes, 
contida no Ofício nº 1639/2010/OF de 18/11/2010, fica averbado o bloqueio do imóvel desta matrícula, referente as unidades 
106 frente Aptos. 101, 201 e 202, e 106 fundos Aptos. 101 e 201, não podendo as mesmas serem alienadas até ulterior 
determinação do referido Juízo, (Processo nº 0002509-16.2007.8.19.0207 (2007.207.002453-5), face ação de procedimento 
ordinário – ação pauliana, movida por Dircea Gameiro Miragaya contra o Espólio de Donato Caputo e Outros; (Av-4) – 
Decisão Judicial: De acordo com o Ofício nº 603/2013/OF, de 13/06/2013, da 2ª Vara Cível/RJ, assinado pela MM. Juíza de 
Direito, Dra. Romanzza Roberta Neme, e em conformidade com a sentença proferida na Ação Pauliana, em 12/12/2011, pelo 
MM. Juiz de Direito Dr. Marcello Rubiolli, (Processo nº 0002509-16.2007.8.19.0207(2007.207.002453-5), na qual figuraram 
como Autora: Dircea Gameiro Miragaya; como habilitantes 01-João Gameiro Miragaya, 02-Jorge Gameiro Miragaya, 03-José 
Carlos Gameiro Miragaya, 04-Júlio Flávio Gameiro Miragaya, 05-Jowbert Gameiro Miragaya, 06-Jeane Gameiro Miragaya; 
Autora: Orsinea Gameiro: representante legal Leila Gameiro Pacobahyba; Réus: 01-Espólio de Donato Caputo; 02-Gina 
Tereza Gonçalves Caputo, 03-Jerônimo Inácio Gonçalves, 04-Jorge Gonçalves Caputo, 03-Francisco Tadeu Gonçalves 
Caputo, 05-Andrea Campos de Lacerda Caputo e 05-Luzia Fátima Gonçalves Caputo, foi julgado procedente os pedidos para 
anular os negócios de compra e venda referentes aos imóveis objeto desta matrícula, designados pelos apartamentos 201 
frente, 201 fundos, 202 frente, 101 frente e 101 fundos, por fraude contra credores; (R-5) – Penhora: 2ª Vara Cível Regional 
da Ilha do Governador – RJ – Ação Pauliana nº 0002509-16.2007.8.19.0207(2007.207.002453-5), movida por 01-Dircea 
Gameiro Miragaya; 02-Orsinea Gameiro, em face de 01-Espólio de Donato Caputo; 02-Gina Tereza Gonçalves Caputo, 03-
Jerônimo Inácio Gonçalves, 04-Jorge Gonçalves Caputo, 05-Francisco Tadeu Gonçalves Caputo, 06-Luzia Fátima Gonçalves 
Caputo, 07-Andrea Campos de Lacerda Caputo; constam ainda prenotados sob os nºs: a) 447757, em 05/12/2006, o Formal 
de Partilha em virtude de Separação, da 2ª Vara Cível da Ilha do Governador, datado de 05/12/2006; b) 447758, em 
05/12/2006, o requerimento datado de 12/09/2006, para averbar a Instituição de Condomínio.- Débitos do Imóvel: IPTU 
(inscrições nºs 0638824-3, 1945359-6, 1945360-4, 1531092-3 e 1531093-1): R$ 4.974,74 (quatro mil, novecentos e setenta e 
quatro reais e setenta e quatro centavos), referente aos exercícios de 2013, 2016 e 2019; Taxa de Incêndio (inscrições nºs 
298247-8, 2173622-8, 843910-1, 651629-8 e 2152730-4): R$ 784,02 (setecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), 
referente aos exercícios de 2015, 2016 e 2017.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, 
de acordo com o Art. 908, § 1º do CPC 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 CPC.- Condições Gerais da Alienação: 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 início 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 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. 
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 término 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 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 quatorze dias do mês de Março 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, Ana Cristina Silva, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) 
Sabrina de Borba Britto Ravache - Juíza de Direito. 


