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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL REGIONAL DE MADUREIRA/RJ. 
Avenida Ernani Cardoso, nº 152 – Sala 206 – Cascadura/RJ. 
Telefone: 2583-3526 / 2583-3525 
E-mail: mad02vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO à CARLOS RENATO DE AGUIAR MONTEIRO, à ARACY 
AUGUSTA DE AGUIAR, e aos Herdeiros CÂNDIDO DE AGUIAR MONTEIRO, CLÁUDIO DE AGUIAR MONTEIRO e à 
SOLANGE DE AGUIAR MONTEIRO, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Despejo 
(Processo nº 0002659-22.2001.8.19.0202) proposta por Espólio de MARIA DA CONCEIÇÃO contra CARLOS RENATO 
DE AGUIAR MONTEIRO, ARACY AUGUSTA DE AGUIAR, CÂNDIDO DE AGUIAR MONTEIRO, CLÁUDIO DE 
AGUIAR MONTEIRO e SOLANGE DE AGUIAR MONTEIRO, na forma abaixo: 
 
   O DR. JOÃO FELIPE NUNES FERREIRA MOURÃO, Juiz de Direito da Segunda Vara Cível Regional de Madureira - 
Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente à CARLOS RENATO DE AGUIAR MONTEIRO, à ARACY AUGUSTA DE AGUIAR, e aos 
Herdeiros CÂNDIDO DE AGUIAR MONTEIRO, CLÁUDIO DE AGUIAR MONTEIRO e à SOLANGE DE AGUIAR 
MONTEIRO, que no dia 23.10.2019, às 13:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Ernani Cardoso, nº 152 - Madureira/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 30.10.2019, 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. 169 - tendo sido os executados intimados da 
penhora conforme fls. 172 - descrito e avaliado às fls. 229/232 (em 13/10/2015).- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: 
Caracterização do Bem Avaliado: Classificação: Casa. Endereço: Rua Aníbal Costa, nº 75, Rocha Miranda. Município: 
Rio de Janeiro. Matrícula: 204.169 do 8º Serviço Registral de Imóveis da Capital. Descrição: Objeto da Avaliação: Rua 
Aníbal Costa, prédio nº 75 e respectivo terreno, designado por lote da quadra 4, caracterizado e dimensionado na 
matrícula nº 204.169 do 8º Serviço Registral de Imóveis da Capital. Do Imóvel: Com inscrição no IPTU sob o nº 
0694428-4 situado na Rua Aníbal Costa, nº 75, Rocha Miranda, nesta cidade, com tipologia para casa, de utilização 
residencial e de posição frente, com sessenta e nove-69 metros quadrados de área edificada. Idade de 1947. 
Finalidade da Avaliação: Levantamento Patrimonial LPA. Objetivo da avaliação: Valores de mercado. Identificação e 
caracterização do bem avaliando: Com formato para casa com um-1 pavimento revestido em pintura sem atualização e 
de construção antiga. Recuado do alinhamento da via pública e afastada de área comercial. Encontra-se em regular 
estado de conservação. Diagnóstico do Mercado: a) liquidez: Liquidez normal; b) desempenho de mercado: Normal; c) 
número de ofertas: Médio; d) absorção pelo mercado: normal. Indicação do método e procedimento utilizado: para 
obtenção do valor de mercado do bem avaliando foi utilizada a metodologia clássica (método comparativo direto). 
Valoração: Após o tratamento das amostras, chegou-se ao valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 
AVALIO o bem imóvel, nos termos da matrícula nº 204.169 do 8º Serviço Registral de Imóveis da Capital, pelo valor de 
mercado, em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital 
para R$ 176.611,97 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e onze reais e noventa e sete centavos).- Conforme 
Certidão do 8º Serviço Registral de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 204169, (R-2) em 
nome de Aracy Augusta de Aguiar Monteiro, casada pelo regime da comunhão de bens com Candido de Souza 
Monteiro.- Débitos do Imóvel: IPTU (inscrição nº 0891384-0): não apresenta débitos; Taxa de Incêndio (inscrição nº 
389472-2): não apresenta débitos.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de 
acordo com o 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; 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. Podendo haver proposta, por escrito, de venda do referido bem em parcelas, 
mediante sinal à vista do valor equivalente a 25% do lance, nos termos do Art. 895, I e II do CPC. 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 
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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 Setembro 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, Mariane Territo de Barros, Chefe 
da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) João Felipe Nunes Ferreira Mourão - Juiz de Direito. 


