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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 337/339/341-C – Centro/RJ. 
Telefone: 3133-2222 
E-mail: cap46vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO ao Espólio de VICENTE PEREIRA DE CARVALHO, na 
pessoa de seu Inventariante SÉRGIO EDUARDO DE CARVALHO, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da 
Ação Sumária (Processo nº 0218944-73.2014.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CELESTIAL contra 
Espólio de VICENTE PEREIRA DE CARVALHO, na forma abaixo: 
 
   A DRA. ANA PAULA PONTES CARDOSO, Juíza de Direito da Quadragésima Sexta 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 VICENTE PEREIRA DE CARVALHO, na pessoa de seu Inventariante SÉRGIO EDUARDO DE CARVALHO, que no 
dia 12.03.2019, às 13:45 horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, situado na Avenida Nilo 
Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo/RJ., e simultaneamente através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br; 
será apregoado e vendido pelo preço mínimo de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, ou no dia 20.03.2019, no 
mesmo horário e local, presencial e através do site, pelo preço mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, 
conforme despacho de fls.   , o “Direito e Ação” ao imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 302 - descrito e 
avaliado às fls. 312/314 (em 22/11/2017).- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: O IMÓVEL: Apartamento de número 205 do 
Edifício denominado “Celestial”, situado à Rua Marquês de Abrantes, 18, nesta Cidade do Rio de Janeiro, na freguesia da 
Glória e, correspondente fração de 1/94 do terreno, com as características e confrontações constantes da matrícula 423527 
ficha 01 do 9º Ofício do Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro, Comarca da Capital e inscrição municipal nº 
03826575, de acordo com os documentos acostados aos autos. O EDIFÍCIO: Construção em padrão antigo, no alinhamento 
da via pública, datada de 1961 (cinquenta e seis anos), de ocupação exclusivamente residencial, erguida em estrutura de 
concreto armado e alvenaria de tijolos, constituída de 11 pavimentos, térreo e do segundo ao décimo segundo pavimento, 
tendo do segundo ao nono piso, oito apartamentos por andar. No décimo piso, sete apartamentos e no décimo primeiro e 
décimo segundo, seis apartamentos e, na cobertura, dois apartamentos, num total de 85 (oitenta e cinco) unidades. É servido 
por dois elevadores reformados e semi modernizados, com porta pantográfica e com capacidade para seis passageiros cada, 
sendo um de uso social e outro para serviço. Revestido externamente em sua fachada com mármore no piso térreo e 
alvenaria com pintura nos demais piso, janelas em esquadrias de alumínio. Não possui: garagem, nem demais facilidades. A 
portaria dispõe de recepção simples, possuindo porteiro eletrônico, telefonia interna. e serviço de portaria 24 horas. Portaria 
com portão de ferro e vidro e paredes com revestimento de alvenaria pintada e parte, em madeira. O APARTAMENTO: 
Consta tratar-se de conjugado, localizado no 2º pavimento, com área edificada total de 23 metros quadrados, de fundos. 
Trata-se de imóvel estritamente residencial, localizado em rua com calçamento e boa infraestrutura urbana, servido com bom 
comércio e transporte coletivo na própria rua, bem perto de duas estações do metrô. Pela guia de ITBI, ANEXA, atualmente, o 
valor previsto é de R$ 174.845,79 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove 
centavos). O MERCADO: Percebe-se que, no último ano, houve um acentuado declínio nos preços de imóveis em geral. De 
acordo com as informações colhidas na região, com profissionais da área, após a queda, o mercado de compra e venda de 
imóveis, permanece estável, com proprietários querendo vender e compradores querendo comprar. Contudo, tendo em vista a 
situação sócio-político-econômica atual, poucos negócios são fechados pelo valor efetivamente anunciado, sendo necessário 
reduzir o preço da oferta em quase todas as negociações. Foi feita por este Oficial de Justiça Avaliador uma pesquisa de 
mercado e a comparação com imóveis em ruas semelhantes, no mesmo bairro e em bairros próximos, em condições 
semelhantes, colocados à venda. CONCLUSÃO: Não houve como adentrar ao imóvel, sendo feita a AVALIAÇÃO INDIRETA, 
de acordo com o determinado, tendo em vista, não haver como adentrar no mesmo, haja vista não ter moradores presentes 
nas duas ocasiões em que estive no local, estando, segundo informações, o imóvel fechado há algum tempo. Assim, 
considerando-se a sua localização, dimensões, área construída e características, idade, qualidade do material empregado em 
seu acabamento, com a depreciação tendo em vista a idade e o estado de conservação do prédio em geral, considerando-se 
que para a praça há que haver um equilíbrio nos preços para que possa atrair arrematantes, ATRIBUO ao bem acima 
descrito, o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para 
R$ 192.442,89 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos).- Conforme 
Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 423527, em nome de 
Associação das Donas de Casas (Em Defesa do Lar), Sociedade Civil; constando ainda da referida matrícula: (Av-1) – 
Promessa de Compra e Venda: Consta registrada em 14/04/58 com o nº 14690, à fl. 263, no livro 4-AE, a Promessa de 
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Compra e Venda, feita por Associação das Donas de Casas (Em Defesa do Lar), Sociedade Civil, em favor de João Char 
Cury, casado, conforme escritura de 29/01/58, do 1º Ofício, livro 1312, fls. 50; (Av-3) – Promessa de Cessão: Consta averbada 
em 06/12/65 com o nº 68, à fl. 279, no livro 4-BH, a Promessa de Cessão, feita por João Char Cury e sua mulher Emilia Alvim 
Cury, em favor de Vicente Pereira de Carvalho, casado, conforme escritura de 31/12/58, do 1º Ofício, livro 1360, fls. 55.- 
Débitos do Imóvel: IPTU (inscrição nº 0382657-5): R$ 2.129,30 (dois mil, cento e vinte e nove reais e trinta centavos), 
referente aos exercícios de 2014 a 2019; Taxa de Incêndio (inscrição nº 3826575): R$ 185,87 (cento e oitenta e cinco reais e 
oitenta e sete centavos), referente aos exercícios de 2013 a 2017.- Cientes os srs. interessados que conforme despacho de 
fls.  , “... A venda se dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as tributárias, no 
preço, na forma do artigo 908, do CPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se 
sobre o preço, observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN 
...”.- 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: Os horários considerados neste edital são sempre os horários de Brasília/DF; Para participar do leilão 
oferecendo lanços pela internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do início do pregão) efetuar o seu cadastro 
pessoal no site do Leiloeiro (www.portellaleiloes.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na 
modalidade online, sujeito à aprovação após comprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação exigida na 
forma e no prazo previsto no Contrato de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site do Leiloeiro); Todos os lances 
efetuados por usuário certificado não são passíveis de arrependimento; 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. Caso o lanço vencedor seja do arrematante que ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá 
ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site www.tjrj.jus.br) e enviada 
p/e-mail do Leiloeiro, a qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada na conta 
corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do término do Leilão, através de depósito 
bancário, DOC ou TED; A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. 
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 doze dias do mês de Fevereiro 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, Gisele Fernandes Magalhães Albuquerque, Chefe da Serventia, o 
fiz digitar e subscrevo. (as.) Ana Paula Pontes Cardoso - Juíza de Direito. 


