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JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 

           EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO e PRESENCIAL, 
com prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de indenizatória proposta por 
KATIA LEMOS GARDEL em face de AYLSON PROENÇA DOYLE LINHARES, 
MARIO GUILHERME PROENÇA DOYLE LINHARES e MARCELO PROENÇA 
DOYLE LINHARES (Processo nº 0070449-83.1997.8.19.0001- antigo 
1997.001.066958-6), na forma abaixo: 
 O Dr. LEONARDO DE CASTRO GOMES, Juiz de Direito na Décima Sétima 
Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE 
AYLSON LINHARES, na pessoa de seu representante legal, MARIA HOTÊNCIA 
PROENÇA DOYLE, MARIO GUILHERME PROENÇA DOYLE LINHARES, MARCELO 
PROENÇA DOYLE LINHARES e AYLSON PROENÇA DOYLE LINHARES, de que no 
dia 24/11/20, às 14:30 horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público 
Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente, no 
local destinado à realização de leilões judiciais, no Fórum Central desta Capital, 
situado na Av. Erasmo Braga nº 115, Castelo / RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 
25/11/20, no mesmo horário e local, a quem mais der, a partir de 60% (sessenta por 
cento) da avaliação, o imóvel penhorado, descrito e avaliado às fls. 1.219, em 
11/01/2018. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Casa situada na Rua 
Verdes Matas, número 190, Condomínio Pedra de Itaúna, Barra da Tijuca, Freguesia 
de Jacarepaguá, nesta cidade, de acordo com a matrícula de nº 85.520 do 9º Ofício 
de Registro de Imóveis e Inscrição nº 1.729.569-2 (IPTU). DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: 
Trata-se de Condomínio, com portaria e segurança 24 horas. CASA 190: Localizada 
de frente para a Rua Verdes Matas. Construção moderna em estrutura de concreto e 
alvenaria de tijolos, com portas e janelas em madeira: Área edificada: 723m². Idade: 
1995. Portão grande para entrada de carros. Portão para pedestre. Casa toda murada 
com muro em alvenaria. Casa construída em dois pavimentos. No entorno do imóvel 
há transporte público urbano (BRT, ônibus e táxis), Shoppings, escolas privadas e 
públicas, bancos, etc. Assim, considerando-se sua localização, dimensões, área 
construída, características, padrão do logradouro, idade, qualidade do material 
empregado e estado geral de conservação, AVALIO O IMÓVEL ACIMA DESCRITO E 
A CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO EM R$ 4.800.000,00 
(QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS), correspondente a 1.457.239,14 
UFIR’S, atualizado em R$ 5.180.485,13 (cinco milhões, cento e oitenta mil, 
quatrocentos e oitenta e cinco reais e treze centavos). De acordo com o 9º Ofício 
do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 85.520 e registrado em nome de 
Aylson Linhares e Maria Hortência Proença Doyle, constando no R-20, penhora 
oriunda do presente feito; e no R-21, existência de ação de medida cautelar 
inominada incidental originária do presente demanda. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 1998, 2005 até 2006, 
2008 até 2010 e de 2013 até 2020, no valor de R$ 350.664,58, mais acréscimos 
legais (FRE 1729569-2). Conforme Certidão Positiva de Débito, emitida pelo 
Funesbom, o imóvel apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de 
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Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 708,96, referentes aos exercícios 
de 2015 a 2018 (Nº CBMERJ: 2360813-6). Conforme planilha apresentada pelo 
advogado da Associação dos Moradores e Amigos de Pedra de Itaúna - AMAPI, os 
débitos condominiais pendentes sobre a referida unidade equivalem, na data da 
expedição do presente edital, ao valor de R$ R$ 323.760,03, estando ajuizados nos 
autos do processo nº 0017457-73.2015.8.19.0209. 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 preceituam o § 1º, do 
artigo 908, do Código de Processo Civil. Os débitos fiscais atrelados ao imóvel serão 
sub-rogados no produto da hasta, conforme artigo 130, parágrafo único, do CTN, 
cabendo ao arrematante, após a prova do depósito integral, diligenciar junto à rede 
mundial de computadores para indicação do débito exato, com o que será deferido o 
levantamento do valor respectivo. Após prova da quitação fiscal será expedida a carta 
de arrematação. 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. Os interessados em participar do leilão deverão oferecer lances pela internet, 
através do site www.rymerleiloes.com.br, desde que, estejam devidamente 
cadastrados no site e habilitados, em até 72 horas de antecedência, para participar 
deste leilão. 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. O interessado em 
adquirir o bem em prestações deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do 
primeiro ou do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do 
CPC. – 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; ou no prazo de, até 15 (quinze) dias, mediante sinal de 30%, 
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 vinte e quatro dias do mês de 
setembro de dois mil e vinte. – Eu, Marceli da Silva Argento, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dr. Leonardo de Castro Gomes – Juiz de Direito. 
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