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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – 3º Pav. – Sala 353/357-D – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2780 
E-mail: cap24vciv@tjrj.jus.br 

 
 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO à JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO PORTELLA e CÉLIA 
MARIA DA COSTA PORTELLA, e aos Condôminos FERNANDO D’ASSUNÇÃO MORGADO e EMÍLIA MOTA MORGADO, 
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0114460-51.2007.8.19.0001) 
proposta por A MARCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DE BENS LTDA., contra JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO 
PORTELLA e CÉLIA MARIA DA COSTA PORTELLA, na forma abaixo: 
 
   A DRA. EUNICE BITENCOURT HADDAD, Juíza de Direito da Vigésima Quarta 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 JOSÉ 
CARLOS DE ARAÚJO PORTELLA e CÉLIA MARIA DA COSTA PORTELLA, e aos Condôminos FERNANDO D’ASSUNÇÃO 
MORGADO e EMÍLIA MOTA MORGADO, que no dia 28.05.2019, 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 
06.06.2019, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior ao valor da avaliação, conforme 
prevê o Art. 843, § 2º do CPC, o imóvel penhorado conforme fls. 248 e 278 - tendo sido os executados intimados conforme 
fls. 246 - descrito e avaliado às fls. 325/326 (em 26/11/2018).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: DO IMÓVEL: Apartamento nº 302 
do edifício na Rua Santa Alexandrina, 197 - Rio Comprido, e a fração de 1/7 do terreno que mede 10,00m de frente; 23,75m 
nos fundos em linha sutada; 27,40m do lado direito em dois segmentos de 5,30m mais 22,10m; e 30,00m do lado esquerdo 
em linha reta; confrontando à direita com o prédio nº 175 e à esquerda com o prédio nº 207, e nos fundos com os prédios 
nºs 46 e 52 da Rua Candido de Oliveira, conforme fotocópia da certidão de RGI que acompanhou o mandado, que integra o 
processo nº 0114460-51.2007.8.19.0001. Possui área edificada de 83 metros quadrados, sendo o imóvel de 1954 e sob a 
matrícula 0.163.187-8, tudo conforme Guia de IPTU 2018, cuja cópia também faz parte do mandado e integra o referido 
processo. DA LOCALIZAÇÃO: O imóvel está localizado em área que vem sofrendo com a violência urbana existente na 
região do Rio Comprido. Por outro lado, conta com linha de ônibus passando na porta, está próximo de bancos, academia e 
comércio, bem como do CAP/UERJ, incluindo serviço de água, esgoto, telefonia e luz na região. DO PRÉDIO: O prédio é 
antigo e sofre com a ação do tempo, sem reformas e manutenção necessárias na sua fachada e na área comum de acesso 
aos apartamentos, possui interfone externo, não contando com garagem e elevador, sendo necessário subir escadas para 
chegar ao terceiro pavimento onde está localizado o imóvel. DO IMÓVEL: O imóvel é constituído de cômodos amplos com 
sala, uma pequena varanda, três quartos, cozinha integrada à copa, área de serviço, banheiro social, quarto e banheiro de 
empregada. Possui visão lateral para a rua principal da sala e quarto anexo e nos demais dois quartos, janelas para os 
fundos, piso de taco antigo, paredes revestidas de tinta, banheiro social, com azulejos em meia parede, precisando de 
reforma no revestimento das paredes e do teto, bem como na cozinha e copa. DA AVALIAÇÃO: Ante o exposto, baseado 
em método comparativo com outros imóveis da região, avalio o bem em questão no valor total de R$ 373.000,00 (trezentos 
e setenta e três mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 387.404,08 (trezentos e oitenta 
e sete mil, quatrocentos e quatro reais e oito centavos).- Conforme Certidão do 7º Ofício de Registro de Imóveis/RJ., o 
referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 8166 2-O, em nome de Carlos Farinha Portella e sua mulher Magnólia 
Araújo Portella, casados pelo regime da comunhão de bens; e, Serafim Francisco Morgado, casado; na proporção de 
metade (1/2) para cada um; constando ainda da referida matrícula: (R-01) – Partilha: Em virtude do falecimento do primeiro 
proprietário, cujo inventário se processou pelo Cartório do 1º Ofício da 4ª Vara de Órfãos e Sucessões desta cidade, foi a 
metade (1/2) do imóvel descrito na matrícula partilhado a José Carlos de Araújo Portella, casado com Célia Maria da Costa 
Portella; (R-03) – Partilha: Em virtude do falecimento de Serafim Francisco Morgado, cujo inventário se processou pelo Juízo 
de Direito da 4ª Vara Órfãos e Sucessões desta cidade, foi metade do imóvel objeto da matrícula partilhado a Fernando 
D’Assunção Morgado, casado com Emília Mota Morgado, pelo regime da comunhão de bens, antes da vigência da Lei 
6.515/77; (R-05) – Penhora: 64ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – Ação 
de Execução nº 0173800-15.2006.5.01.0064 – RTOrd, movida por Marcio Costa Padilha contra Colorart Fotos e Imagens 
Ltda, Paulo Pereira Costa, José Carlos de Araújo Portella, Maria das Dores Guimarães Costa e Célia Maria da Costa 
Portella.- Débitos do Imóvel: IPTU (inscrição nº 0163187-8): R$ 472,05 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinco 
centavos), referente ao exercício de 2019; Taxa de Incêndio (inscrição nº 90317-9): não apresenta débitos.- 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 
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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; 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 seis dias do mês de Abril 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, João Carlos Ribeiro, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) 
Eunice Bitencourt Haddad - Juíza de Direito. 


