EXMO.(A) SR.(A) DR.(A) JUIZ(A) DA 02ª VARA DE FAMÍLIA DO FORO REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA - RJ
PROCESSO: 0004882-62.2017.8.19.0209

PAULO BOTELHO e ALINE MARQUES, Leiloeiros Públicos Oficiais, em razão
da nomeação nos autos do processo em epígrafe, em atenção ao que dispõe o NCPC, a
Lei 6830/80 e o Decreto-lei 21.981/32, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, pedir vênia para:
Em razão da r. decisão de fls. 431 e considerando que os esforços da Secretaria
neste final de ano estão voltados para expedição de alvarás, que o prazo mínimo para
publicação dos Editais de Leilão é de 05 dias, e, ainda, considerando que o recesso
Forense e a suspensão dos prazos está marcado para 20/12/2020 a 20/01/2021,
vem a presença de V. Excelência para sugerir as seguintes datas e horário:
a) De 09.03.2021 às 14:00 horas, até 16.03.2021 às 14:00 horas, para realização do 1º
Leilão Público (Exclusivamente Eletrônico),
b) De 15:00 horas dia 16.03.2021, às 14:00 horas do dia 23.03.2021 para realização do
2º Leilão Público (Exclusivamente Eletrônico), encerrando-se nesta data e horário o
Leilão Público pela melhor oferta (nos termos do art.891 do NCPC), que será apreciada
pelo Juízo;
c) Os Leilões Públicos serão realizados exclusivamente por MEIO ELETRÔNICO, de
forma ininterrupta, nos termos do artigo 882 do CPC, tendo em vista o Ato Normativo
Conjunto TJ/CGJ nº 25/2020, art. 24, parágrafo único e Aviso 912/2020; através do Site
www.paulobotelholeiloeiro.com.br, onde os interessados deverão se cadastrar uma
única vez, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para, a partir do
cadastro, utilizar a plataforma de Lances Eletrônicos;
d) Requerer a V. Exa. PUBLICAÇÃO do Edital de Leilão que segue em anexo, no Diário
Oficial, ou no DO eletrônico, bem como sua FIXAÇÃO no local de costume, para que
produza os devidos efeitos legais;
e) Requerer a V. Exa. autorização para a publicação dos editais de leilão no site
www.alinemarquesleiloeira.lel.br e www.paulobotelholeiloeiro.com.br, na forma dos
artigos 886, IV e 887, §2º, NCPC;
f) Requerer a V. Exa. que a comissão da leiloeira seja fixada em 5%, sobre a
arrematação ou adjudicação, conforme art. 24, parágrafo único, do Decreto-lei 21.981/32
(em vigor);
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g) Requerer, em caso de acordo, remição, ajuste, pagamento, perdão e etc., que V. Exa.
determine o pagamento de indenização à leiloeira , nos termos dos arts. 22, alínea “f”, e
art. 24, caput, do Decreto-lei 21.981/32, considerando que o comitente é o executado e,
ainda, por ser devida contraprestação pelo trabalho já efetuado, sob pena de
enriquecimento sem causa do tomador de serviços.
Assim, requer ainda à V. Exa. a NOTIFICAÇÃO das partes; especialmente do
Terceiro Interessado CONDOMÍNIO no endereço (constante do boleto à fl. 102): Rua
Rachel de Queiroz, n° 100, Condomínio Quintas do Rio, na Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro - RJ, CEP 22793-100, ou no endereço da Administradora CIPA, a saber: Rua
México, n° 41, Sobreloja, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-905, para que
forneça a competente Planilha de Débito ou Informação de Quitação, bem como o
valor mensal cobrado a título de contribuição condominial, sub-rogando-se eventual
dívida no valor auferido na Hasta Pública, ex vi do § 1º do Artigo 908 do CPC; nos
termos do artigo 889 do CPC, para que tomem ciência do dia, hora e local do leilão, que
será realizado para excussão do bem penhorado.

Nestes termos,
Pede deferimento e juntada.
Respeitosamente,
ALINE MARQUES
Leiloeira Pública Oficial
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2020.

2ª VARA DE FAMÍLIA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA - RJ
EDITAL DE 1º e 2º Leilões e Intimação, com prazo de 05 (cinco) dias, extraídos dos
autos da Ação de Alienação Judicial/Propriedade que LAERTE JOSÉ CARVALHO
COUTINHO (Advs: Álvaro Carvalho Galvão Gomes de Mattos – OAB/RJ158946, Amaury
Soares Marques Junior – OAB/RJ: 079553 e Janilson Anderson Ferrinha Nogueira –
OAB/RJ: 203619) a ANA LUCIA DO NASCIMENTO COUTINHO (Adv. Richard de Assis
Rodrigues – OAB/RJ: 052268, Vito Rodrigues de Sá - OAB-RJ: 175.172, Danielle Aguiar
de Vasconcelos - OAB/RJ: 137.417), Terceiro Interessado CONDOMÍNIO, Proc n.
0004882-62.2017.8.19.0209, na forma abaixo.
O DOUTOR SERGIO ROBERTO EMILIO LOUZADA, MM. Juiz na 03ª Vara de Família
Regional da Barra da Tijuca - RJ, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão e
Intimação, virem ou dele tomarem conhecimento, que o Primeiro Leilão dos bens
penhorados nestes Autos terá início às 14:00h do dia 09 de março do ano de 2021,
prosseguindo-se ininterruptamente até os 16 dias do mês de março de 2021,
encerrando-se às 14:00h. Não havendo lance igual ou superior à importância da
avaliação no intervalo dos dias suso mencionados, será dado imediato prosseguimento
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ao 2º Leilão Público. O Segundo Leilão Público será realizado ininterruptamente,
iniciando-se às 15:00h do dia 16 do mês de março do ano de 2021 e se prorrogará
até o 23 dia do mês de março do ano de 2021 às 14:00h. O Leilão será realizado
exclusivamente por MEIO ELETRÔNICO, através do link disponível no Site
www.alinemarquesleiloeira.lel.br,
ou
diretamente
no
site
www.paulobotelholeiloeiro.com.br, onde os interessados deverão se cadastrar uma
única vez, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para, a partir do
cadastro, com o uso do seu login e senha pessoal e intransferível, utilizar a plataforma
de Lances Eletrônicos. Os Leilões Públicos serão conduzidos pelo Leiloeiro Público
Paulo Botelho – Jucerja n° 62, e pela Leiloeira Pública Aline Marques – Jucerja n° 219,
com endereço físico na Av. Rio Branco, número 151, sala 508, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20040-006. O(s) valor(es) mínimo(s) para a venda do(s) bem(ns) em
segundo Leilão Público será na forma do art. 891, NCPC. Bem a ser leiloado, conforme
Auto de Penhora, designado como: IMÓVEL: Casa 50, situada na Rua Carlos Scliar,
correspondente à Quadra 13, Lote 13, Condomínio Quintas do Rio, com entrada
pela Avenida Rachel de Queiroz, n° 100, Barra da Tijuca, Freguesia de
Jacarepaguá, com área edificada de aproximadamente 678m² e área do terreno de
600m², idade 2010, de acordo com a matrícula de nº 261.990 do 9º Ofício de
Registro de Imóveis, inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o FRE 3.000.3784. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Construção moderna, de ocupação residencial, com
estrutura de concreto e alvenaria, coberta de telhas, cuja fachada é em parte
revestida em parte pintada, terreno todo cercado com muro de alvenaria e vidro,
com jardim na parte frontal. Entrada única, 3 andares, com 2 vagas na garagem,
um pequeno jardim externo. 1º piso - com sala de star e jantar, lavabo, um jardim
de inverno, cozinha, dispensa, lavanderia, área de serviço e dependência completa
de empregada. Área de Lazer - com churrasqueira, piscina, hidromassagem, sauna
a vapor com saída subterrânea para piscina. 2º piso - 1 º quarto - suíte principal
com vista para lagoa e piscina, closet, banheiro com banheira com
hidromassagem, e um segundo quarto que foi anexado a suíte principal e
transformado em um segundo closet seguido e um segundo banheiro. Corredor
ligando os demais quartos com um roupeiro. 2º quarto - suíte com vista para a
parte frontal do imóvel, ou seja, garagem, jardim e Rua, composta de closet e
banheiro. 3º quarto - suíte com vista para a parte frontal do imóvel, ou seja,
garagem, jardim de Rua, com banheiro de closet. 3º piso - transformado em sala
de projeção (com vista frontal do imóvel), com cadeiras de veludos vermelhos,
cozinha pequena de apoio, do lado oposto da sala de projeção, existe uma sala
transformada em escritório, sala de massagem e sala de jogos. Cabe ressaltar que
todos os armários existentes no imóvel são de ótima qualidade e estão em bom
estado de conservação. O imóvel está localizado no Condomínio Quintas do Rio,
com segurança e portaria 24 horas, câmeras, interfone. As áreas comuns incluem
clube privativo para moradores, churrasqueira, espaço gourmet, sala de
ginástica/fitness, piscina, quadra de tênis, quadra poliesportiva, salão de festas,
salão de jogos, sauna, mini quadra, campo de futebol, estacionamento para
visitantes. O imóvel está localizado em rua de calçamento asfáltico. Matriculado
sob o nº 261990 do 9º Oficio do Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio
de Janeiro. Avaliado em R$ 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais). Cientes
ainda das eventuais penhoras existentes nos termos do artigo 886 VI do CPC. O Leilão
será
procedido
na
forma
dos
artigos
1.322
do
Código
Civil, e artigos 843, §1º e 892, § 1º do CPC; e ainda do parágrafo único do artigo 130 do
CTN c/c § 1º do Artigo 908 do NCPC (livre e desembaraçado de débitos, inclusive os de
natureza propter rem, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço da arrematação) e
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Artigo 897 do NCPC e Artigos 892 § 2º e § 3º do NCPC. O auto de arrematação será
lavrado na forma do Artigo 901 do NCPC. Arrematação com 5% de comissão da
Leiloeira (Artigo 884, Parágrafo Único do NCPC), custas de cartório até o limite máximo
permitido por lei, por conta e risco do arrematante, que deve examinar os autos do
processo, e ainda reembolso de despesas de até 1%; devendo a comissão ser paga à
vista, e podendo o lanço ser: à vista, facultando-se o pagamento de sinal equivalente a
30% sobre o valor da arrematação, e o depósito dos 70% restantes a disposição do juízo
no prazo de 15 dias; ou de forma parcelada, em caso de imóveis ou veículos, conforme
prevê o artigo 895 do NCPC, sendo que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis. O lance à vista terá preferência sobre o lance a prazo.
Caso não haja ofertas à vista será facultado oferecimento de lances parcelados. Em
caso de pagamento da dívida ou acordo com a parte credora, fica o(a) Executado(a)
ciente que deverá pagar à Leiloeira, a título de Indenização da importância despendida
no desempenho de suas funções, o equivalente a 5% sobre o valor da avaliação do bem
penhorado, nos termos do § 3º do Artigo 7º do Provimento 236/16 do CNJ, ou 2%, na
forma do Art. 22 Letra F c/c Artigo 24 do Dec. Lei 21.981/32; Art. 884 CC e Artigos 1º, 4º
e 5º da CF 1988. Em caso de adjudicação, os honorários correm por conta do
adjudicante. O credor que não requerer adjudicação do bem perante o Juízo da
execução antes da publicação deste Edital, só poderá adquiri-lo no leilão na condição de
arrematante, e sem a exigência de exibição de preço, respondendo, porém, pelo
pagamento da comissão da leiloeira, ainda que o valor da arrematação seja inferior ao
crédito. Se a arrematação se der pelo credor e caso o valor do lance seja superior ao do
crédito, deverá depositar a diferença em 03 (três) dias contados do leilão, sob pena de
se tornar sem efeito a arrematação, conforme o artigo 892, § 1º, do NCPC. E, para que
chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital, que será publicado e
afixado no local de costume, ficando o(a) Executado(a) intimado do Leilão se não
encontrado, suprida assim a exigência contida no parágrafo único do art. 889 do Código
de Processo Civil. Qualquer que seja a modalidade de leilão, nos termos do art. 903,
CPC, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação
será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que embargos venham a ser
julgados procedentes. Eu, MARCIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA PIRES,
Responsável pelo Expediente, mandei digitar e subscrevo. SERGIO ROBERTO EMILIO
LOUZADA, MM. Juiz na 03ª Vara de Família Regional da Barra da Tijuca - RJ.
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Protocolo Eletrônico Judicial

Srº Usuário, a petição com assinatura eletrônica, foi encaminhada com sucesso.
O protocolo gerado é a sua garantia do recebimento da petição pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
sendo desnecessário novo peticionamento eletrônico com as mesmas informações.
Observações importantes:
a)
A petição encaminhada eletronicamente pode não ser apresentada automaticamente na visualização
da consulta processual, caso exista necessidade de análise cartorária, com posterior juntada aos autos.
b)
Na função de petição eletrônica do portal do TJERJ, existe a opção 'histórico', onde é possível
consultar as petições já encaminhadas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
c)
As petições em PDF, com até 6 MB, podem ser encaminhadas em um único documento, sendo
desnecessária, nas petições dentro deste limite, a quebra em vários arquivos PDF.

Número:
Data da Entrega:
Processo relacionado:
Peticionário(s):

202008465530
23/11/2020 - 12:32:01
0004882-62.2017.8.19.0209
Outros

EXMO.(A) SR.(A) DR.(A) JUIZ(A) DA 02ª VARA DE FAMÍLIA DO FORO REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA - RJ
PROCESSO: 0004882-62.2017.8.19.0209

PAULO BOTELHO e ALINE MARQUES, Leiloeiros Públicos Oficiais, em razão
da nomeação nos autos do processo em epígrafe, em atenção ao que dispõe o NCPC, a
Lei 6830/80 e o Decreto-lei 21.981/32, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, pedir vênia para:
Em razão da r. decisão de fls. 431 e considerando que os esforços da Secretaria
neste final de ano estão voltados para expedição de alvarás, que o prazo mínimo para
publicação dos Editais de Leilão é de 05 dias, e, ainda, considerando que o recesso
Forense e a suspensão dos prazos está marcado para 20/12/2020 a 20/01/2021,
vem a presença de V. Excelência para sugerir as seguintes datas e horário:
a) De 09.03.2021 às 14:00 horas, até 16.03.2021 às 14:00 horas, para realização do 1º
Leilão Público (Exclusivamente Eletrônico),
b) De 15:00 horas dia 16.03.2021, às 14:00 horas do dia 23.03.2021 para realização do
2º Leilão Público (Exclusivamente Eletrônico), encerrando-se nesta data e horário o
Leilão Público pela melhor oferta (nos termos do art.891 do NCPC), que será apreciada
pelo Juízo;
c) Os Leilões Públicos serão realizados exclusivamente por MEIO ELETRÔNICO, de
forma ininterrupta, nos termos do artigo 882 do CPC, tendo em vista o Ato Normativo
Conjunto TJ/CGJ nº 25/2020, art. 24, parágrafo único e Aviso 912/2020; através do Site
www.paulobotelholeiloeiro.com.br, onde os interessados deverão se cadastrar uma
única vez, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para, a partir do
cadastro, utilizar a plataforma de Lances Eletrônicos;
d) Requerer a V. Exa. PUBLICAÇÃO do Edital de Leilão que segue em anexo, no Diário
Oficial, ou no DO eletrônico, bem como sua FIXAÇÃO no local de costume, para que
produza os devidos efeitos legais;
e) Requerer a V. Exa. autorização para a publicação dos editais de leilão no site
www.alinemarquesleiloeira.lel.br e www.paulobotelholeiloeiro.com.br, na forma dos
artigos 886, IV e 887, §2º, NCPC;
f) Requerer a V. Exa. que a comissão da leiloeira seja fixada em 5%, sobre a
arrematação ou adjudicação, conforme art. 24, parágrafo único, do Decreto-lei 21.981/32
(em vigor);
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g) Requerer, em caso de acordo, remição, ajuste, pagamento, perdão e etc., que V. Exa.
determine o pagamento de indenização à leiloeira , nos termos dos arts. 22, alínea “f”, e
art. 24, caput, do Decreto-lei 21.981/32, considerando que o comitente é o executado e,
ainda, por ser devida contraprestação pelo trabalho já efetuado, sob pena de
enriquecimento sem causa do tomador de serviços.
Assim, requer ainda à V. Exa. a NOTIFICAÇÃO das partes; especialmente do
Terceiro Interessado CONDOMÍNIO no endereço (constante do boleto à fl. 102): Rua
Rachel de Queiroz, n° 100, Condomínio Quintas do Rio, na Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro - RJ, CEP 22793-100, ou no endereço da Administradora CIPA, a saber: Rua
México, n° 41, Sobreloja, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-905, para que
forneça a competente Planilha de Débito ou Informação de Quitação, bem como o
valor mensal cobrado a título de contribuição condominial, sub-rogando-se eventual
dívida no valor auferido na Hasta Pública, ex vi do § 1º do Artigo 908 do CPC; nos
termos do artigo 889 do CPC, para que tomem ciência do dia, hora e local do leilão, que
será realizado para excussão do bem penhorado.

Nestes termos,
Pede deferimento e juntada.
Respeitosamente,
ALINE MARQUES
Leiloeira Pública Oficial
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2020.

2ª VARA DE FAMÍLIA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA - RJ
EDITAL DE 1º e 2º Leilões e Intimação, com prazo de 05 (cinco) dias, extraídos dos
autos da Ação de Alienação Judicial/Propriedade que LAERTE JOSÉ CARVALHO
COUTINHO (Advs: Álvaro Carvalho Galvão Gomes de Mattos – OAB/RJ158946, Amaury
Soares Marques Junior – OAB/RJ: 079553 e Janilson Anderson Ferrinha Nogueira –
OAB/RJ: 203619) a ANA LUCIA DO NASCIMENTO COUTINHO (Adv. Richard de Assis
Rodrigues – OAB/RJ: 052268, Vito Rodrigues de Sá - OAB-RJ: 175.172, Danielle Aguiar
de Vasconcelos - OAB/RJ: 137.417), Terceiro Interessado CONDOMÍNIO, Proc n.
0004882-62.2017.8.19.0209, na forma abaixo.
O DOUTOR SERGIO ROBERTO EMILIO LOUZADA, MM. Juiz na 03ª Vara de Família
Regional da Barra da Tijuca - RJ, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão e
Intimação, virem ou dele tomarem conhecimento, que o Primeiro Leilão dos bens
penhorados nestes Autos terá início às 14:00h do dia 09 de março do ano de 2021,
prosseguindo-se ininterruptamente até os 16 dias do mês de março de 2021,
encerrando-se às 14:00h. Não havendo lance igual ou superior à importância da
avaliação no intervalo dos dias suso mencionados, será dado imediato prosseguimento
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ao 2º Leilão Público. O Segundo Leilão Público será realizado ininterruptamente,
iniciando-se às 15:00h do dia 16 do mês de março do ano de 2021 e se prorrogará
até o 23 dia do mês de março do ano de 2021 às 14:00h. O Leilão será realizado
exclusivamente por MEIO ELETRÔNICO, através do link disponível no Site
www.alinemarquesleiloeira.lel.br,
ou
diretamente
no
site
www.paulobotelholeiloeiro.com.br, onde os interessados deverão se cadastrar uma
única vez, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para, a partir do
cadastro, com o uso do seu login e senha pessoal e intransferível, utilizar a plataforma
de Lances Eletrônicos. Os Leilões Públicos serão conduzidos pelo Leiloeiro Público
Paulo Botelho – Jucerja n° 62, e pela Leiloeira Pública Aline Marques – Jucerja n° 219,
com endereço físico na Av. Rio Branco, número 151, sala 508, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20040-006. O(s) valor(es) mínimo(s) para a venda do(s) bem(ns) em
segundo Leilão Público será na forma do art. 891, NCPC. Bem a ser leiloado, conforme
Auto de Penhora, designado como: IMÓVEL: Casa 50, situada na Rua Carlos Scliar,
correspondente à Quadra 13, Lote 13, Condomínio Quintas do Rio, com entrada
pela Avenida Rachel de Queiroz, n° 100, Barra da Tijuca, Freguesia de
Jacarepaguá, com área edificada de aproximadamente 678m² e área do terreno de
600m², idade 2010, de acordo com a matrícula de nº 261.990 do 9º Ofício de
Registro de Imóveis, inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o FRE 3.000.3784. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Construção moderna, de ocupação residencial, com
estrutura de concreto e alvenaria, coberta de telhas, cuja fachada é em parte
revestida em parte pintada, terreno todo cercado com muro de alvenaria e vidro,
com jardim na parte frontal. Entrada única, 3 andares, com 2 vagas na garagem,
um pequeno jardim externo. 1º piso - com sala de star e jantar, lavabo, um jardim
de inverno, cozinha, dispensa, lavanderia, área de serviço e dependência completa
de empregada. Área de Lazer - com churrasqueira, piscina, hidromassagem, sauna
a vapor com saída subterrânea para piscina. 2º piso - 1 º quarto - suíte principal
com vista para lagoa e piscina, closet, banheiro com banheira com
hidromassagem, e um segundo quarto que foi anexado a suíte principal e
transformado em um segundo closet seguido e um segundo banheiro. Corredor
ligando os demais quartos com um roupeiro. 2º quarto - suíte com vista para a
parte frontal do imóvel, ou seja, garagem, jardim e Rua, composta de closet e
banheiro. 3º quarto - suíte com vista para a parte frontal do imóvel, ou seja,
garagem, jardim de Rua, com banheiro de closet. 3º piso - transformado em sala
de projeção (com vista frontal do imóvel), com cadeiras de veludos vermelhos,
cozinha pequena de apoio, do lado oposto da sala de projeção, existe uma sala
transformada em escritório, sala de massagem e sala de jogos. Cabe ressaltar que
todos os armários existentes no imóvel são de ótima qualidade e estão em bom
estado de conservação. O imóvel está localizado no Condomínio Quintas do Rio,
com segurança e portaria 24 horas, câmeras, interfone. As áreas comuns incluem
clube privativo para moradores, churrasqueira, espaço gourmet, sala de
ginástica/fitness, piscina, quadra de tênis, quadra poliesportiva, salão de festas,
salão de jogos, sauna, mini quadra, campo de futebol, estacionamento para
visitantes. O imóvel está localizado em rua de calçamento asfáltico. Matriculado
sob o nº 261990 do 9º Oficio do Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio
de Janeiro. Avaliado em R$ 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais). Cientes
ainda das eventuais penhoras existentes nos termos do artigo 886 VI do CPC. O Leilão
será
procedido
na
forma
dos
artigos
1.322
do
Código
Civil, e artigos 843, §1º e 892, § 1º do CPC; e ainda do parágrafo único do artigo 130 do
CTN c/c § 1º do Artigo 908 do NCPC (livre e desembaraçado de débitos, inclusive os de
natureza propter rem, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço da arrematação) e
alinemarquesfb@hotmail.com (21) 97920-9288 / 98860-2028
www.alinemarquesleiloeira.lel.br

Artigo 897 do NCPC e Artigos 892 § 2º e § 3º do NCPC. O auto de arrematação será
lavrado na forma do Artigo 901 do NCPC. Arrematação com 5% de comissão da
Leiloeira (Artigo 884, Parágrafo Único do NCPC), custas de cartório até o limite máximo
permitido por lei, por conta e risco do arrematante, que deve examinar os autos do
processo, e ainda reembolso de despesas de até 1%; devendo a comissão ser paga à
vista, e podendo o lanço ser: à vista, facultando-se o pagamento de sinal equivalente a
30% sobre o valor da arrematação, e o depósito dos 70% restantes a disposição do juízo
no prazo de 15 dias; ou de forma parcelada, em caso de imóveis ou veículos, conforme
prevê o artigo 895 do NCPC, sendo que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis. O lance à vista terá preferência sobre o lance a prazo.
Caso não haja ofertas à vista será facultado oferecimento de lances parcelados. Em
caso de pagamento da dívida ou acordo com a parte credora, fica o(a) Executado(a)
ciente que deverá pagar à Leiloeira, a título de Indenização da importância despendida
no desempenho de suas funções, o equivalente a 5% sobre o valor da avaliação do bem
penhorado, nos termos do § 3º do Artigo 7º do Provimento 236/16 do CNJ, ou 2%, na
forma do Art. 22 Letra F c/c Artigo 24 do Dec. Lei 21.981/32; Art. 884 CC e Artigos 1º, 4º
e 5º da CF 1988. Em caso de adjudicação, os honorários correm por conta do
adjudicante. O credor que não requerer adjudicação do bem perante o Juízo da
execução antes da publicação deste Edital, só poderá adquiri-lo no leilão na condição de
arrematante, e sem a exigência de exibição de preço, respondendo, porém, pelo
pagamento da comissão da leiloeira, ainda que o valor da arrematação seja inferior ao
crédito. Se a arrematação se der pelo credor e caso o valor do lance seja superior ao do
crédito, deverá depositar a diferença em 03 (três) dias contados do leilão, sob pena de
se tornar sem efeito a arrematação, conforme o artigo 892, § 1º, do NCPC. E, para que
chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital, que será publicado e
afixado no local de costume, ficando o(a) Executado(a) intimado do Leilão se não
encontrado, suprida assim a exigência contida no parágrafo único do art. 889 do Código
de Processo Civil. Qualquer que seja a modalidade de leilão, nos termos do art. 903,
CPC, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação
será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que embargos venham a ser
julgados procedentes. Eu, MARCIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA PIRES,
Responsável pelo Expediente, mandei digitar e subscrevo. SERGIO ROBERTO EMILIO
LOUZADA, MM. Juiz na 03ª Vara de Família Regional da Barra da Tijuca - RJ.

alinemarquesfb@hotmail.com (21) 97920-9288 / 98860-2028
www.alinemarquesleiloeira.lel.br
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SUBSTABELECIMENTO

Pelo presente instrumento, substabeleço, SEM RESERVAS, ao Dr. RICHARD DE
ASSIS RODRIGUES inscrito na OAB-RJ sob o número 52.268, com escritório situado

conferidos por ANA LÚCIA DO NASCIMENTO COUTINHO, especificamente para
representá-la em juízo ou fora dele, mediante atuação conjunta e/ou isolada,
independentemente da ordem de nomeação, conferindo-lhe os poderes para praticar
quaisquer atos do processo, inclusive para substabelecer e transigir nos autos do
No Processo nº 0004882-62.2017.8.19.0209 em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro
Regional da Barra da Tijuca.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2020

NATASHA KAREN CORREIA PRESTES RIBEIRO D’IPPOLITO
OAB/RJ 144.537

RAFAEL AUGUSTO CAPITÃO
OAB/RJ 156.671

Av. Franklin Roosevelt, 194, grupo 705, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-120
+ 55 21 4106 4545 ou 21 98357 6236 | contato@prestesadvogados.com.br |
www.prestesadvogados.com.br
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no endereço AV. GRAÇA ARANHA, 416/802, CENTRO - RJ, os poderes a mim

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Central de Cumprimento de Mandados da Barra da Tijuca da Barra da Tijuca
Regional da Barra da Tijuca
Cartório da 2ª Vara de Família
Processo: 0004882-62.2017.8.19.0209
Mandado: 2018004034
Documento: 305/2018/MND

AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM – ALIENAÇÃO JUDICIAL / PROPRIEDADE
AUTOR: LAERTE JOSÉ CARVALHO COUTINHO
RÉU: ANA LÚCIA DO NASCIMENTO COUTINHO

INFORMAÇÃO
Sr. Juiz,
Em atendimento a determinação Judicial contida no Mandado de Avaliação
305/2018/MND, informo a V. Exa. que compareci no endereço indicado todavia não foi
autorizada minha entrada. Acrescento ter deixado meu número telefônico de contato com a
empregada Dalva, a fim de possibilitar àmoradora, Sra. Ana Lúcia, agendar dia e horário de sua
conveniência para avaliação do imóvel, sem que houvesse qualquer retorno.
Diante do exposto, com intuito de dar cumprimento à ordem judicial, procedi à avaliação
indireta do imóvel, com base nos dados colhidos no local e constantes na documentação
digitalizada, que instrui o mandado, elaborando o laudo que encaminho a V. Exª. para apreciação
e posterior homologação, caso assim entenda.

LA U D O

DE

AVALIAÇ Ã O I N D I R ETA

IMOVEL
Casa 50 - quadra 13, lote 13, situada na Rua Carlos Scliar, na Barra da Tijuca, Freguesia
de Jacarepaguá, nesta cidade, com área edificada de aproximadamente 678m² e área do terreno
de 600m², idade: 2010, de acordo com a matrícula de nº 261.990do 9º Ofício de Registro de
Imóveis e Inscrição nº 3.000.378-4(IPTU).
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Construção moderna, de ocupação residencial, com estrutura de concreto e alvenaria,
coberta de telhas, cuja fachada é em parte revestida em parte pintada, terreno todo cercado com
muro de alvenaria e vidro, com jardim na parte frontal. Portão da entrada principal de e da
garagem de alumínio branco;janelas de vidro com acabamento de alumínio. A residência
aparenta ter 2 pavimentos e um sótão e situa-se dentro do Condomínio Quintas do Rio, com
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Central de Cumprimento de Mandados da Barra da Tijuca da Barra da Tijuca
Regional da Barra da Tijuca
Cartório da 2ª Vara de Família
Processo: 0004882-62.2017.8.19.0209
Mandado: 2018004034
Documento: 305/2018/MND

segurança e portaria 24 horas, câmeras, interfone. As áreas comuns incluem clube privativo para
moradores, churrasqueira, espaço gourmet, sala de ginástica/fitness, piscina, quadra de tênis,
quadra poliesportiva, salão de festas, salão de jogos, sauna, mini quadra, campo de futebol,
estacionamento para visitantes. O imóvel está localizado em rua de calçamento asfáltico.

TERRENO
Está descrito, caracterizado e confrontado conforme consta nas Certidões digitalizadas do
9º Ofício de Registro de Imóveis, matrícula já mencionada acima e que passam a fazer parte
integrante deste Laudo.
ASSIM AVALIO O IMÓVEL ACIMA DESCRITO E A CORRESPONDENTE FRAÇÃO
IDEAL DO TERRENO EM R$ 4.500.000,00 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS MILDE
REAIS).

Rio de Janeiro, 05 de março de 2018.
Suzana Pascual Caram Bayma - 01/23649

1398
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Assinado em 05/03/2018 12:14:19
Local: TJ-RJ
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA

Proc. n.: 0004882-62.2017.8.19.0209

ANA LÚCIA DO NASCIMENTO COUTINHO, brasileira, divorciada,
empresária, inscrita no RG sob o número 04405452-1 IFP/RJ e no CPF sob o número
597.160.027-34, residente e domiciliada na Rua Scilar, 50, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,
RJ, CEP 22793-187, nos autos da Ação de Alienação Judicial de Coisa Comum Indivísivel.
que lhe é movida por LAERTE JOSE CARVALHO COUTINHO, vem por meio de seus
advogados in fine assinados (doc.01), apresentar sua CONTESTAÇÃO com fulcro no
artigo 335 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, pelas razões a seguir expostas.

1. DA TEMPESTIVIDADE

De início, verifica-se que o prazo para apresentar defesa é de 15 dias úteis
a contar da audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou,
comparecendo, não houver autocomposição, nos termos do art. 335, I do NCPC. A
audiência de conciliação foi designada para o dia 07/07/2017, data parâmetro para início
da contagem do prazo, e a contestação juntada em 20/07/2017, de modo que não há o que
questionar quanto à tempestividade da presente defesa, pelo que requer que Vossa
Excelência se digne a recebê-la para que possa produzir seus efeitos legais.

Av. Franklin Roosevelt, 194, grupo 705, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-120
+ 55 21 4106 4545 | contato@prestescapitao.com.br | www.prestescapitao.com.br
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2. BREVE RESUMO DOS FATOS

Inicialmente, trata-se de pedido de extinção de condomínio de imóvel
pertencente aos Autores.

Entretanto, se faz necessário observar que o imóvel da presente demanda foi
objeto do contrato homologado em ação de homologação de divórcio consensual (doc.02)
que tramitou na 13ª Vara de Família no processo de no 0262265-61.2014.8.19.0001.

Ocorre que alguns esclarecimentos devem ser feitos, antes de se adentrar
propriamente no mérito da questão trazida pelo Autor à apreciação do Judiciário nessa
Ação.

Em primeiro lugar, importa informar que o imóvel em apreço foi destinado
para moradia das filhas do casal, que moram exclusivamente com a genitora, ora Ré
na presente demanda.

UMA VEZ QUE A RÉ BEM COMO SUAS FILHAS RESIDEM NO
IMÓVEL, CONVÉM TRAZER A BAILA O ACORDO EM SEU ÍTEM 5.3 DO
CONTRATO, QUE ASSIM ADUZ:
“Que, a casa n 50 da Rua Carlos Sciliar, stituada no Bairro da Barra
da Tijuca, continuará em condomínio igual entre as partes e se
constituirá moradia EXCLUSIVA da segunda e das filhas do casal.”
(grifo nosso)

Av. Franklin Roosevelt, 194, grupo 705, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-120
+ 55 21 4106 4545 | contato@prestescapitao.com.br | www.prestescapitao.com.br
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Na íntegra da petição que integrou o acordo homologado no juízo da
13ª Vara de Família na Comarca da Capital (doc.02), observa-se que na época do
divórcio consensual a sentença foi transitada em julgada na data de 01.09.2014.

POR OPORTUNO CUMPRE INFORMAR AINDA QUE UMA DAS
FILHAS É MENOR DE IDADE 14 ANOS DE IDADE É A OUTRA POSSUI 22
ANOS E É ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA.

Salienta-se que muito embora seja um direito protestativo do autor este
deveria observar o acordo (doc.02), que já foi homologado em juízo, uma vez que as
maiores beneficiárias do são as próprias filhas.

Cabe ainda observar que conquanto o imóvel esteja em condomínio desde
2014, o autor nunca contribuiu com nenhuma despesa do imóvel, deixando todos os
encargos inerentes a casa a cargo da Ré, incluindo despesas como condomínio, IPTU, taxa
de incêndio e manutenção da casa (doc. 03).

3. DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Com fundamento do art. 293 do NCPC, vem oferecer IMPUGNAÇÃO AO
VALOR DA CAUSA, diante dos fatos e fundamentos que passa a expor.

Conforme se verifica na própria inicial (fl. 5), o valor da cota parte de direito
do autor, referente ao imóvel em questão, foi avaliada em R$ 1.000.000,00 (um milhão),
sendo inclusive tal valor mencionado na execução da partilha (doc.02), cujo teor é
informado abaixo.

Av. Franklin Roosevelt, 194, grupo 705, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-120
+ 55 21 4106 4545 | contato@prestescapitao.com.br | www.prestescapitao.com.br
3

71

Sendo assim, o benefício econômico buscado pelo Autor com a distribuição
da ação em questão seria o correspondente à sua cota parte no valor de R$ 1.000.000,00
(um milhão) e não o valor total do imóvel.

Portanto, o valor atribuído à causa pelo Impugnado está completamente
divorciado do benefício econômico pretendido, pelo que necessário o acolhimento da
preliminar de impugnação ao valor da causa.

Diante do exposto, requer a V. Exa. o acolhimento da preliminar de
impugnação, para que seja retificado o valor da causa para R$ 1.000.000,00 (um milhão).

4. DO MÉRITO

Av. Franklin Roosevelt, 194, grupo 705, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-120
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Ultrapassadas as preliminares acima mencionadas, é necessário invocar o
artigo art. 1.315 do Código Civil, vejamos:

O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para
as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a
que estiver sujeita.
Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos.

Neste diapasão não há como deixar passar in albis que a ré se vê sozinha
tendo que administrar sua vida profissional, que em tempos de crise fica tudo mais difícil,
seus ganhos financeiros estão mais escassos dado a crise financeira que assola nosso país.

No caso em tela o que se pretende, na divisão das contas do imóvel é o
mínimo de um condomínio de quem possui 50% do valor da casa objeto da lide.

No mesmo contexto observa-se que o que o Autor paga a quantia de R$
18.000,00 (dezoito mil reais) referente aos alimentos, porem tal monta está muito a quem
dos gastos reais de suas duas filhas, conforme consta planilha (doc. 04), indicativo das
despesas mensais da Ré.

Convém informar que embora a ação seja de matéria meramente da
área de direito civil ela repousa em uma questão de direito de família, uma vez que de
um lado há o direito protestativo do autor de outro há o interesse de uma menor que precisa
ser resguardado, e senão for salvaguardado atentara com a Dignidade da pessoa humana de
uma menina que possui 14 anos, bem como de uma estudante de 22 anos e de uma mãe
zelosa que além de cuidar de suas filhas trabalha arduamente para garantir o melhor para a
sua família.

Av. Franklin Roosevelt, 194, grupo 705, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-120
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Ainda no caso e que tal intuito de extinguir o condomínio deverá ser
improcedente uma vez que o contrato feito entre as partes gera consequências diretas em
uma adolescente de 14 anos, até porque conforme o contrato a casa é constituirá na
moradia exclusiva das filhas do casal, no item 5.3 sequer versava se seria até as filhas
ostentarem a condição de alimentantes.

Ou caso não seja esse o Vosso entendimento requer chamar as filhas do
casal, uma vez que utilizam a aludida casa para residirem, e assim ouvi-las sobre a
necessidade de continuarem residindo no mencionado imóvel enquanto gozarem do
status de recebedoras da pensão alimentícia.

5. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer seja a preliminar de impugnação ao valor da causa
acolhida, modificando-se o valor da causa para R$ 1.000.000,00 (um milhão), e que sejam
julgados os pedidos formulados na inicial, TOTALMENTE IMPROCEDENTES, com
a condenação do Autor no pagamento das custas processuais, honorários advocatícios em
20% (vinte por cento) do valor da causa e demais ônus de sucumbência cabíveis à espécie.

Requer provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, sob pena
de confissão, oitiva de testemunhas, juntada de documentos, bem como por todos aqueles
meios de prova que se fizerem necessários no transcorrer da demanda.

Por derradeiro requer que todas as publicações e notificações referente ao
processo em epígrafe sejam realizadas em nome dos Drs. NATASHA KAREN
CORREIA PRESTES RIBEIRO, inscrita na OAB-RJ 144.537 e RAFAEL
AUGUSTO CAPITÃO, inscrito na OAB-RJ 156.671, ambos com escritório situado na
Av. Franklin Roosevelt, 194, grupo 705, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-120,
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telefone 21 4106-4545, e-mail contato@prestescapitao.com.br, na forma do art. 236, §1º
do CPC, sob pena de nulidade.

Nestes Termos,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 26 de junho de 2017

NATASHA KAREN CORREIA PRESTES RIBEIRO
OAB/RJ 144.537

RAFAEL AUGUSTO CAPITÃO
OAB/RJ 156.671

Av. Franklin Roosevelt, 194, grupo 705, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-120
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Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

194

2ª Promotoria de Justiça Cível e Família da Barra da Tijuca - Comarca da Capital
Juízo de Direito da 2ª Vara de Família
Processo nº 0004882-62.2017.8.19.0209
Ação de Extinção de Condomínio
Autor: LAERTE JOSÉ CARVALHO COUTINHO
Réu: ANA LUCIA DO NASCIMENTO COUTINHO

Trata-se de ação de extinção de condomínio, com requerimento de
alienação judicial do bem comum indivisível, qual seja a casa nº 50 da Rua Carlos Scliar,
situada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, formulada por Laerte José Carvalho
Coutinho em face de sua ex-cônjuge Ana Lucia do Nascimento Coutinho. Aduz, em
síntese, que, em 04/08/2014, as partes ajustaram divórcio consensual, devidamente
homologado judicialmente, em que constava previsão de que o referido imóvel
permaneceria em condomínio entre as partes. Entretanto, por não mais subsistir o
interesse na manutenção do condomínio, o requerente pretende exercer o seu direito
potestativo de extingui-lo, valendo-se da via judicial ante a ausência de consenso.
A petição inicial de fls. 03/10 foi instruída pelos documentos de fls. 11/39.
Realizada a audiência de conciliação (fl. 66), a tentativa de acordo restou
infrutífera.
Em contestação, às fls. 68/74, a parte ré sustenta, em síntese, que, no
acordo judicialmente homologado, havia cláusula que previa que o referido imóvel “se
constituirá moradia exclusiva da segunda e das filhas do casal”, e que, não obstante a
extinção do condomínio seja direito potestativo do autor, deveria ele observar a referida
disposição.
Às fls. 112/121, o autor apresentou réplica, rebatendo os argumentos
expostos pela ré e reiterando o pleito inaugural.
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MMª. Dra. Juíza,
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Os autos vieram ao Ministério Público em razão de uma das filhas do casal
ainda ser menor de idade (fls. 92/93).
Inicialmente, deve-se assentar que é inconteste o direito potestativo do
autor de extinguir o condomínio existente sobre o bem, com a respectiva alienação
judicial do imóvel e repartição do valor obtido, na linha do que dispõe o artigo 1.322 do
Código Civil. Afinal, o ordenamento pátrio adota a premissa de que ninguém é obrigado a
permanecer em condomínio sem o querer.
Entretanto, verifica-se que, no caso concreto, houve a inserção da seguinte
cláusula no divórcio consensual:
“5.3)- Que, a casa n 50 da Rua Carlos Sciliar, stituada no Bairro da Barra
da Tijuca, continuará em condomínio igual entre as partes e se
constituirá moradia exclusiva da Segunda e das filhas do casal.”
(grifo nosso) (fl. 133)

No entender ministerial, atentando-se à boa-fé objetiva na sua vertente de
vedação à adoção de comportamento contraditório, tal previsão, apesar de não o dizer
expressamente, confere à ora ré e às filhas do casal, dentre elas uma menor de idade, o
direito de habitação voluntário sobre o imóvel, na forma do artigo 1.414 e ss. do Código
Civil.
Com efeito, todas as demais cláusulas contratuais, tanto as relativas a
partilha de bens quanto as referente a alimentos, foram ajustadas levando em
consideração que a referida disposição seria observada pelo autor, e não que, passados
apenas 3 (três) anos do ajuste, o autor tentaria inviabilizá-la com a alienação do imóvel.
Nesse sentido, vale trazer precedente deste TJRJ:
Extinção de condomínio. Acordo constante de separação consensual
convertido em divórcio, no qual ficou estabelecido o direito da
mulher de nele residir gratuitamente. Instituição em favor da
mulher de direito de habitação (cf. arts. 746 e 748, do Código Civil).
Não vinculação do direito de moradia à dispensa do pensionamento.
Alienado o imóvel, há que ser respeitado, inclusive por terceiro, o direito

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
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de habitação, desde que registrado o titulo no Registro Geral de Imóveis.
Desprovimento do apelo.
(TJ-RJ – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - APL: 00071608719948190000,
Relator: PAULO SERGIO DE ARAUJO E SILVA FABIAO, Data de
Julgamento: 11/05/1995, Data de Publicação: 18/07/1995) (grifos
nossos)

Dessa forma, sendo o referido acordo homologado judicialmente título
hábil a ser levado em registro para a constituição de direito real de habitação, entende o
Ministério Público que é possível a extinção do condomínio com a alienação da coisa
comum, transferindo-se a nua propriedade do bem, com a ressalva a eventual
comprador de que há direito de habitação destinado à ré e às duas filhas do casal,
devendo respeitar tal direito sobre coisa alheia até que ocorra o advento de algumas das
hipóteses legais de sua extinção.
Ante o exposto, o Ministério Público opina para que seja dado
prosseguimento ao feito, na forma dos artigos 725, IV, e 730 do CPC/15, com a avaliação
judicial do bem imóvel e, após, com a realização de hasta pública, ressalvando-se, no
edital de convocação, a existência de direito de habitação sobre imóvel à ré e às filhas do
casal, Liana Nascimento Coutinho e Laura Nascimento Coutinho.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2017.

BARBARA SALOMÃO SPIER
Promotora de Justiça

02/06/2018
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NOME DO PROPRIETÁRIO

LAERTE JOSE CARVALHO COUTINHO
ENDEREÇO DA PROPRIEDADE

RUA CARLOS SCLIAR 00050
COMPLEMENTO

CEP

LOT 13 PAL 45293 QDR 13

RA: 24

BAIRRO: BARRA DA TIJUCA

UF: RJ

22793-187

INSCRIÇÃO

LOGRADOURO

TRECHO

BAIRRO

RF

TRIBUTO

CONDIÇÃO

PATRIMÔNIO

3.000.378-4

21460-1

001

128

C

RESIDENCIAL

*******************

PARTICULAR

SITUAÇÃO

TIPOLOGIA

UTILIZAÇÃO

POSIÇÃO

UMA FRENTE

CASA

RESIDENCIAL

FRENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE 2018

TJRJ BTJ FM02 201804161085 12/06/18 10:05:46139060 PROGER-VIRTUAL

IPTU 2017 CORRIGIDO = R$ 20.273

Nº DA GUIA

00
TERRITORIAL
ÁREA DO TERRENO

TESTADA REAL

TESTADA FICTÍCIA

FRAÇÃO

Vo (R$)

600

15,0

*

1,0000000

22.469,68

ÁREA EDIFICADA

IDADE

F.IDADE

F.POSIÇÃO

F.TIPOLOGIA

FRAÇÃO

678

2010

0,93

1,00

1,00

1,0000000

VALOR VENAL (R$)

ALÍQUOTA

IPTU CALCULADO(R$)

REDUTOR LEGAL (R$)

IPTU A PAGAR (R$)

2.077.049,00

0,0100

20.770,00

248,00

20.522,00

TCL (R$)

TOTAL DO EXERCÍCIO EM REAIS

Nº COTAS

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

461,00

20.983,00

10

3107300037843

PREDIAL

PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

GUIA 00
IPTU 2018

INSCRICAO

3.000.378-4

PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

IPTU
COTA
GUIA

Vap/Vca/Vlj/Vsc (R$)

3.294,08

2018
ÚNICA
00

VALOR A PAGAR EM R$

COTA ÚNICA

DESCONTO:

VENCIDO

VENCIMENTO:

VENCIDO

VALOR C/ DESCONTO (R$):

VENCIDO

INSCRICAO

3.000.378-4

VENCIDO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CREDENCIADA EM TERRITÓRIO NACIONAL
NÃO RECEBER ESTA COTA APÓS O VENCIMENTO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO DA PARTE SUPERIOR

http://www2.rio.rj.gov.br/smf/iptu2v/iptu2vunica_00.asp
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ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA:19701

Assinado em 13/06/2018 12:50:48
Local: TJ-RJ

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Regional da Barra da Tijuca
Cartório da 2ª Vara de Família
Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº 3º andarCEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 email: btj02vfam@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico
2254/2018/MND
Nº da GRERJ: 20512371491-06
MANDADO DE AVALIAÇÃO
Processo : 0004882-62.2017.8.19.0209 Distribuído em: 28/03/2017
Classe/Assunto: Procedimento Comum - Alienação Judicial / Propriedade
Autor: LAERTE JOSÉ CARVALHO COUTINHO
Réu: ANA LUCIA DO NASCIMENTO COUTINHO
Nome da Parte Ré : ANA LUCIA DO NASCIMENTO COUTINHO
Local da Diligência: Rua Carlos Scliar, nº 50 - CEP: 22793-187 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro RJ
Despacho: Fl. 231: Proceda-se uma nova avaliação, de forma direta. Expeça-se novo mandado com as
informações de fl. 231.
Finalidade: Proceder à avaliação dos bens, conforme cópia em anexo.
Descrição do bem(ns): IMÓVEL SITUADO NA RUA CARLOS SCLIAR, Nº 50 COM MATRÍCULA Nº
261.990, DO 9º RGI.
O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Daniela Bandeira de Freitas M A N D A O(S) OFICIAIS DE
JUSTIÇA AVALIADOR(ES), em cumprimento ao presente, extraído dos autos do processo acima
referido, dirigir(em)-se ao local da diligência, ou onde lhe(s) for indicado, e proceder(em) à AVALIAÇÃO
do(s) bem(es) discriminado(s), conforme as cópias que seguem em anexo e deste ficam fazendo parte
integrante. Eu, ____________ Marcia Cristina Pereira de Sousa Pires - Analista Judiciário - Matr.
01/18661, digitei e eu, ______________ Antonio Carlos Nascimento de Souza - Responsável pelo
Expediente - Matr. 01/19701, subscrevo.
Rio de Janeiro, TREZE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Antonio Carlos Nascimento de Souza Responsável pelo Expediente - Matr. 01/19701
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito
Resultado do mandado:
(
(
(

)POSITIVO
( ) NEGATIVO DEFINITIVO
( ) PARCIALMENTE CUMPRIDO
)NEGATIVO
( ) DEVOLVIDO IRREGULAR
( ) NEGATIVO INÉRCIA DA PARTE
)CANCELADO ( ) CUMPRIDO COM RESSALVA ( ) NEGATIVO PERICULOSIDADE

Código para Consulta do Documento/texto no portal do TJERJ: : 4Q7Z.VAM7.ZBVV.HVUY
Este código pode ser verificado em: (www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos)
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Central de Cumprimento de Mandados da Barra da Tijuca da Barra da Tijuca
Regional da Barra da Tijuca
Cartório da 2ª Vara de Família
Processo: 0004882-62.2017.8.19.0209
Mandado: 2018027142
Documento: 2254/2018/MND

CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DO FÓRUM REGIONAL DA
BARRA DA TIJUCA

AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM ¿ ALIENAÇÃO JUDICIAL / PROPRIEDADE
AUTOR: LAERTE JOSÉ CARVALHO COUTINHO
RÉU: ANA LÚCIA DO NASCIMENTO COUTINHO
INFORMAÇÃO
Sr. Juiz,
Em atendimento a determinação Judicial contida no Mandado de
Avaliação 27142 /MND, informo

a V. Exa. que

compareci no endereço

indicado e minha entrada foi autorizada pela Sra. Ana Lúcia do Nascimento
Coutinho, moradora da casa, tendo a mesma acompanhado esta Oja .
Diante do exposto, com intuito de dar cumprimento à ordem judicial,
procedi à avaliação direta do imóvel, com base nos dados colhidos no local e
constantes

na

documentação

digitalizada,

que

elaborando o laudo que encaminho a V. Exª. Para

instrui

o

mandado,

apreciação e posterior

homologação, caso assim entenda.

LAUDO

1498

DE

AVALIAÇÃO

D I R E TA

ELIANANAREGI
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Central de Cumprimento de Mandados da Barra da Tijuca da Barra da Tijuca
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Regional da Barra da Tijuca
Cartório da 2ª Vara de Família
Processo: 0004882-62.2017.8.19.0209
Mandado: 2018027142
Documento: 2254/2018/MND

IMÓVEL

Casa 50 - quadra 13, lote 13, situada na Rua Carlos Scliar, 50,

na

Barra da Tijuca, Freguesia de Jacarepaguá, nesta cidade, com área edificada
de aproximadamente 678 m² e área do terreno de 600 m², idade: 2010, de
acordo com a matrícula de nº 261.990 do 9º Ofício de Registro de Imóveis e
Inscrição nº 3.000.378-4 (IPTU).

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Construção moderna, de ocupação residencial, com estrutura de
concreto e alvenaria, coberta de telhas, cuja fachada é em parte revestida
em parte pintada, terreno todo cercado com muro de alvenaria e vidro, com
jardim na parte frontal.

Entrada única , 3 andares , com 2 vagas na garagem , um pequeno jardim
externo.
1º piso

-

com sala de star e jantar ,

lavabo , um jardim de inverno,

cozinha , dispensa , lavanderia , área de serviço e dependência completa de
empregada .

1498
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Central de Cumprimento de Mandados da Barra da Tijuca da Barra da Tijuca
Regional da Barra da Tijuca
Cartório da 2ª Vara de Família
Processo: 0004882-62.2017.8.19.0209
Mandado: 2018027142
Documento: 2254/2018/MND

Àrea de Lazer - com churrasqueira, piscina, hidromassagem,, sauna a vapor
com saída subterrânea para piscina .
2º piso -

1 º quarto -

suíte principal com vista para lagoa e piscina,

closet , banheiro com banheira com hidromassagem , e um segundo quarto
que foi anexado a suíte principal

e transformado em um segundo closet

seguido e um segundo banheiro.
Corredor ligando os demais quartos com um roupeiro.

2º quarto ¿ suíte com vista para a parte frontal do imóvel , ou seja ,
garagem , jardim e Rua, composta de closet e banheiro
3º quarto -

suíte com vista para a parte frontal do imóvel , ou seja,

garagem , jardim de Rua, com banheiro de closet.
3º

piso ¿ transformado em sala de projeção ( com vista frontal do

imóvel ) , com cadeiras de veludos vermelhos, cozinha pequena de apoio,
do lado oposto da sala de projeção,

existe uma sala transformada em

escritório, sala de massagem e sala de jogos .
Cabe ressaltar que todos os armários existentes no imóvel são de ótima
qualidade e estão em bom estado de conservação. O imóvel esta localizado
no

1498

Condomínio Quintas do Rio, com segurança e

portaria 24 horas,

ELIANANAREGI
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Regional da Barra da Tijuca
Cartório da 2ª Vara de Família
Processo: 0004882-62.2017.8.19.0209
Mandado: 2018027142
Documento: 2254/2018/MND

câmeras,

interfone.

moradores,

As

áreas

churrasqueira,

comuns

espaço

incluem

gourmet,

sala

clube
de

privativo

para

ginástica/fitness,

piscina, quadra de tênis, quadra poliesportiva, salão de festas, salão de
jogos,

sauna,

mini quadra,

campo de futebol, estacionamento

para

visitantes. O imóvel está localizado em rua de calçamento asfáltico.

TERRENO

Está descrito, caracterizado e confrontado conforme consta nas
Certidões digitalizadas do 9º Ofício de Registro de Imóveis, matrícula já
mencionada acima e que passam a fazer parte integrante deste Laudo.

ASSIM AVALIO O IMÓVEL ACIMA DESCRITO E A CORRESPONDENTE
FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO EM R$ 6.100.000,00 (SEIS MILHÕES E CEM
MIL DE REAIS).

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2018.

___________________________
ELIANA MARIA NAREG
Oficial de Justiça Avaliador
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Matr. 01/21657

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2018.

Eliana Maria Naregi - 01/21657

1498

ELIANA MARIA NAREGI:21657

ELIANANAREGI

Assinado em 23/07/2018 11:18:45
Local: TJ-RJ
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Regional da Barra da Tijuca
Cartório da 2ª Vara de Família
Processo: 0004882-62.2017.8.19.0209
Mandado: 2018050625
Documento: 4496/2018/MND

INFORMAÇÃO
Cumpre-me informar ao MM. Juízo, em resposta ao despacho de fls. neste sentido, que
IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO DIRETA DO IMÓVEL ,referente ao mandado de
número 27142/2018 , datado e 10 de junlho de 2018, impugnação de fls. 274/275 ,
apresentada pela parte autora em 27 de agosto de 2018 cabe a signatária esclarecer :
Que a parte autora em sua impugnação alega "ERRO " de acordo com a redação do
artigo 873, I do CPC em sua primeira parte, discordando do valor atribuído ao imóvel
por esta Oja, entretanto, não apresenta amostras de imóveis que comprovem o valor
o qual chegou a sua Avaliação Particular. Ainda que a singatária conforme já
mencionado procedeu a Avaliação com base nos documentos e informações colhidos
no local . Que como mencionado no Laudo de Avaliação Direta , o imóvel e composto
por amários de ótima qualidade em toda sua extensão , que possui sala de projecão no
tercerio piso, que esta localizado em um condomínio com segurança 24 h

e de

altissímo padrão. Que alguns imóveis neste condomínio atigem o valor de R$
10.000.000, 00 ( dez milhões de reais ) .
Diante do acima exposto RATIFICO A AVALIAÇÃO de fls . 268/272.. Coloco-me à
disposição de V.Exa., a fim de prestar maiores esclarecimentos. O referido é verdade e
dou fé.
Observação:
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Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2018
Eliana Maria Naregi - 01/21657
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ELIANANAREGI

Assinado em 26/11/2018 11:38:44
Local: TJ-RJ
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Fls.
Processo: 0004882-62.2017.8.19.0209

Processo Eletrônico
Classe/Assunto: Procedimento Comum - Alienação Judicial / Propriedade
Autor: LAERTE JOSÉ CARVALHO COUTINHO
Réu: ANA LUCIA DO NASCIMENTO COUTINHO

___________________________________________________________
Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Sergio Roberto Emilio Louzada
Em 24/08/2020

Despacho
Considerando que há o filho menor das partes residindo no imóvel, dê-se vista ao MP.
Rio de Janeiro, 22/09/2020.
Sergio Roberto Emilio Louzada - Juiz Titular
___________________________________________________________
Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Sergio Roberto Emilio Louzada
Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4FYS.BL7V.MSRK.2MR2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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SERGIO ROBERTO EMILIO LOUZADA:24108

Assinado em 24/09/2020 10:52:07
Local: TJ-RJ
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL E DE FAMÍLIA DA BARRA DA TIJUCA

Processo: 0004882-62.2017.8.19.0209
MM. Dr. Juiz,
Reitera o Ministério Público a manifestação de fls. 194/196, ressaltando que o direito à habitação no imóvel deve
ser respeitada.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020.
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PATRICIA PIMENTEL DE OLIVEIRA CHAMBERS RAMOS
Promotor de Justiça
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