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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 301 / 303 / 305 – C – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-3345 / 3133-2664 
E-mail: cap52vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à CÉLIA MARIA MELLO DE SOUZA, com o prazo de 05 
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0210783-79.2011.8.19.0001) proposta por BANCO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A EM LIQUIDAÇÃO contra CÉLIA MARIA MELLO DE SOUZA, na forma abaixo: 
 
   A DRA. MARIA CECÍLIA PINTO GONÇALVES, Juíza de Direito da Quinquagésima Segunda 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 CÉLIA MARIA MELLO DE SOUZA, que no dia 12.03.2019, 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 19.03.2019, no mesmo horário e local, presencial e através do site, pela melhor oferta, não sendo 
aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme prevê o Art. 891, § único do CPC, o imóvel 
penhorado conforme termo de penhora às fls. 114 - tendo sido a executada intimada da penhora conforme fls. 137 - 
descrito e avaliado às fls. 168/169 (em 09/07/2018).- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: Prédio: Construção em padrão 
antigo, no recuo da via pública, de ocupação residencial, erguida em estrutura de concreto armado e alvenaria, com seu 
terreno completamente murado, guarita 24 horas, garagem. Imóvel: Constituído do apartamento 405, do prédio nº 820, da 
Rua José Bonifácio, nº 820 – Todos os Santos/RJ. Devidamente registrado, dimensionado e caracterizado na Prefeitura do 
Rio de Janeiro, sob a matrícula nº 1.975.943,0 e conforme dados constantes no espelho do IPTU apresentado: 
apartamento, residencial, que mede em sua totalidade 78,00m2. Neste sentido e não tendo conseguido adentrar ao imóvel 
no dia 28/06/2018 – 10:40hs, procedi a Avaliação Indireta do imóvel acima em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 415.446,73 (quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e 
quarenta e seis reais e setenta e três centavos).- Conforme Certidão do 1º Serviço Registral de Imóveis/RJ., o referido 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 69850, (R-10) em nome de Célia Maria Mello de Souza, separada 
consensualmente; constando ainda da referida matrícula: (R-11) – Hipoteca em favor do Banco do Estado do Rio de 
Janeiro S/A.; (R-12) – Penhora: 3ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 08791/99, movida pelo Município do Rio 
de Janeiro contra Construtora Bandeirantes Ltda.; (R-14) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 
2002.120.054161-6, movida pelo Município do Rio de Janeiro contra Construtora Bandeirantes Ltda.; (R-16) – Penhora: 
12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2004.120.057421-3, movida pelo Município do Rio de Janeiro contra 
Célia Maria Mello de Souza.- O referido imóvel não apresenta débitos com IPTU e Taxa de Incêndio.- 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 15 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, aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro de 
2019.- 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, Lucília Gherman, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Maria Cecília Pinto Gonçalves - Juíza de Direito. 


