
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUINTA 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 CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO BONSUCESSO em face de CARLOS AUGUSTO ASSMAN GONÇALVES 
(Processo nº 0006036-36.2012.8.19.0001), na forma abaixo: 
 A Dra. SIMONE GASTESI CHEVRAND, Juíza de Direito na Vigésima Quinta 
Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a CARLOS 
AUGUSTO ASSMAN GONÇALVES e MARISTELA GOUVÊA GONÇALVES, de que 
no dia 24/07/19, 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 25/07/19, no 
mesmo horário e local, a quem mais der, a partir de 50% da avaliação, o imóvel 
penhorado à fl. 427, descrito e avaliado às fls. 521, em 30/08/2018. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA: LOCALIZAÇÃO: Imóvel/casa de número 186 e respectivo 
terreno na rua Sousa Aguiar, na Freguesia do Engenho Novo, Rio de Janeiro, que 
mede 9,00m de frente e fundos, 30,00m de comprimento de ambos os lados, 
confrontando pelas laterais com os números 114 à esquerda e 176 à direita, e nos 
fundos com o prédio de número 73 da rua Caetano de Almeida. A localização é boa, 
distante uns 300m da rua Dias da Cruz, onde se verifica a existência de vasto 
comércio, escolas e conduções. O acesso à casa se dá pela parte em aclive da rua 
Sousa Aguiar. O IMÓVEL: Construção de padrão médio, datada de 1938, no 
alinhamento da via pública, de ocupação exclusivamente residencial, erguida em 
estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos, com quatro quartos, sala de estar 
e jantar, cozinha, banheiro social e uma pequena piscina nos fundos. Durante a visita 
de avaliação, verifiquei estar o imóvel vazio e em obras de reforma total, não sendo 
possível antever sua condição final. CONCLUSÃO: Ante ao acima descrito, bem 
como pesquisas levadas a efeito na região para tomada de preços de imóveis 
similares ao avaliado, e considerando sua localização, dimensões, idade, área 
construída e características gerais, ATRIBUO ao bem o valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), correspondente a 121.436,59 UFIR’S, atualizado em R$ 
415.446,73 (quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e 
setenta e três centavos). De acordo com o 1º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 49.804 e registrado em nome de Carlos Augusto Assmann 
Gonçalves casado com Maristela Gouvêa Gonçalves, constando no R-9, penhora 
oriunda do presente feito. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem 
débitos de IPTU nos exercícios de 2010 até 2019, no valor de R$ 10.503,18, mais 
acréscimos legais (FRE 0230234-7). 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$ 862,20, referentes aos exercícios 
de 2013 e 2014 e de 2016 a 2018 (Nº CBMERJ: 12157-7). Os créditos que recaem 
sobre o imóvel, inclusive os de natureza propter rem, serão sub-rogados sobre o 
preço da alienação, sendo observada a ordem de preferência, conforme preceitua o § 
1º, do artigo 908, do Código de Processo Civil.  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. Fica ressaltado que eventuais interessados na aquisição do bem 
através de pagamento em prestações deverão apresentar propostas por escrito nos 
autos, até a data do primeiro ou do segundo leilão, conforme o caso, na forma 
preconizada pelo art. 895 do CPC. Entretanto, a apresentação destas propostas não 
importará na suspensão do leilão e que elas serão avaliadas pelo Juízo, conforme 
critérios legais aplicáveis à espécie (art. 895, §§6º a 8º, 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 portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros 
do Estado do Rio de Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do 
leiloeiro público: www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 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 doze dias 
do mês de junho de dois mil e dezenove. – Eu, Maria Lucilia de Souza Gerk, Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Simone Gastesi Chevrand – Juíza de 
Direito. 
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