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   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à ANTONIO ALVES DE MELO, com o prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0010259-18.2001.8.19.0001) proposta por MARCELLINO 
MARTINS IMOBILIÁRIA S/A., e MARCELLINO MARTINS PARTICIPAÇÕES S/A., contra ANTONIO ALVES DE MELO, 
na forma abaixo: 
 
   O DR. MARCIO ALEXANDRE PACHECO DA SILVA, Juiz de Direito da Quadragésima 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 à ANTONIO ALVES DE MELO, que no dia 04.12.2018, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo 
Braga, nº 115 - térreo (hall dos elevadores) - Castelo/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 12.12.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 60% 
(sessenta por cento) da avaliação, conforme Decisão de fls. 470, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 
353 - tendo sido o executado intimado da penhora conforme fls. 373 - descrito e avaliado às fls. 420/428 (em 
14/11/2017).- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: Objeto da avaliação: Plena propriedade do imóvel, Sítio nº 25, oriundo 
do Loteamento denominado “Maruípe”, zona urbana do Município de Guapimirim/RJ., Bairro Caneca Fina. Imóvel: 
situado na Estrada do Engenho Novo, nº 25/90, denominado Sitio Shangrila, Bairro da Caneca Fina, neste município, 
Loteamento “Maruípe” com área total de 5.000 m2, mais benfeitorias, em regular estado de conservação. AVALIO o 
imóvel acima descrito e caracterizado, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sendo atualizado 
na data de expedição do presente edital para R$ 463.219,16 quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e dezenove 
reais e dezesseis centavos).- Conforme Certidão do Ofício Único – Cartório de Guapimirim/RJ., o referido imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 6179, em nome de Antonio Alves de Melo, separado judicialmente.- Débitos do Imóvel: 
IPTU: R$ 1.823,82 (hum mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), referente aos exercícios de 2017 e 
2018.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 908, § 1º do 
CPC e do 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: Ficam sob encargo dos 
respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A arrematação deverá 
ser à vista ou a prazo de até 05 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.- 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 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, ao primeiro dia do mês de Novembro de 2018.- 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, Fábio Michael Chamas, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) 
Marcio Alexandre Pacheco da Silva - Juiz de Direito. 


