
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA 
DA CAPITAL 

 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por G5 PRECATÓRIOS 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS 
em face de ROGÉRIO BERNARDO MONTEIRO e ROBERTO BERNARDO 
MONTEIRO (Processo nº 0265785-39.2008.8.19.0001 - antigo 2008.001.262961-8), 
na forma abaixo: 

 A Dra. CAMILLA PRADO, Juíza de Direito na Quadragésima Segunda Vara 
Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a ROGÉRIO BERNARDO 
MONTEIRO, ROBERTO BERNARDO MONTEIRO, e VALÉRIA BERNARDO 
MONTEIRO, de que no dia 10/06/19, às 14:30 horas, no Átrio do Fórum, na Av. 
Erasmo Braga, nº 115 – térreo (hall dos elevadores), Castelo/RJ., pelo Leiloeiro 
Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 13/06/19, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado às fls. 155, descrito e avaliado às fls. 
321/322 (em 30/05/2017). LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Situado 
na Estrada da Gávea, nº 873, apartamento 304, no bairro de São Conrado. 
Devidamente registrado, dimensionada e caracterizada no 2° Oficio do Registro Geral 
de Imóveis, sob a matrícula n° 57225, e pela Inscrição Municipal de nº 1.695.524-7 
(IPTU), possuindo uma vaga de garagem. APARTAMENTO: Inicialmente, cumpre 
esclarecer que foi possível somente realizar a Avaliação Indireta do Imóvel, conforme 
Aviso 02/2006 da Corregedoria. Construção situada em rua residencial, com 1 
pavimento constituído por: sala, 2 quartos, 1 lavabo, 1 banheiro social, cozinha, área 
de serviço, com dependência de empregada, tendo o mesmo área oficialmente 
edificada de 72m2. METODOLOGIA AVALIATÓRIA: Foi utilizado o mercado de 
compra e venda no mês de maio/17 e o equilíbrio entre a oferta e a procura de 
imóveis homogêneos ao do avaliado, sendo as fontes os usuais e ao tempo das 
diligências. Avalio o imóvel acima descrito, em R$ 650.000,00 (seiscentos e 
cinquenta mil reais); equivalente a 203.131,34 Ufir’s; atualizado em R$ 694.932,62 
(seiscentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e 
dois centavos). De acordo com o 2º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 57225, e registrado em nome de Perpétua Granha Bernardo, 
constando, no R-7, Penhora oriunda do presente feito. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2005, 2006, 2008 até 
2010, e de 2012 até 2019, no valor de R$ 24.832,96, mais acréscimos legais (FRE 
1695524-7). Conforme Certidão Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel 
apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de 
Incêndios, no valor de R$ 456,65, referentes aos exercícios de 2013, 2014, 2016 a 
2018 (Nº CBMERJ: 2423502-0). Os débitos condominiais equivalem, na data da 
expedição do presente edital, ao valor de R$ 228.683,60. A alienação será livre de 
ônus desde que, após a satisfação do crédito executado, o produto restante seja 
suficiente para quitar todas as dívidas, inclusive de condomínio e impostos incidentes 
sobre o bem. As certidões exigidas pela Consolidação das Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça, bem como o presente edital e o débito atualizado 
de IPTU, serão lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso o devedor, o 
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 



fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e 
vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente 
edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do 
CPC. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será realizado no 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. Cientes de que impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou 
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, 
incorre em violência ou fraude em arrematação judicial, prevista no art. 358 do Código 
Penal, sob pena de detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. – E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, 
foi expedido o presente, que será publicado através do site de leilões on line: 
www.rymerleiloes.com.br, de acordo com o art. 887 § 2º do CPC, e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, 
CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do 
art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. – 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos três dias do mês de maio de 
dois mil e dezenove. – Eu, Marcos Wilson Rodrigues da Silva, Mat. 01-28061 - Chefe 
de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Camilla Prado - Juíza de Direito. 

http://www.rymerleiloes.com.br/

