
     

 

 

 

 
TERCEIRA VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO 

 
 
Edital de Público Leilão e Intimação nº EDI.1703.000040-5/2016, expedido nos 
Autos da Ação Monitória movida por CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL em 
face de BMW IND/ COM/ DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA E OUTROS, 
processo nº 0003088-09.2012.4.02.5117 (2012.51.17.003088-0), na forma abaixo: 
 
FABIO TENENBLAT, JUIZ FEDERAL TITULAR DA TERCEIRA VARA 
FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO GONÇALO DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI E NO USO 
DAS SUAS ATRIBUIÇÕES: 

 
FAZ SABER, aos que o presente Edital, com prazo de 5 (cinco) dias, virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a  BMW IND/ COM/ 
DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, CRISTINA MARTINS MELLO LESSA e 
RONALDO DA SILVA LESSA, que a 3ª Vara Federal de São Gonçalo levará à 
venda em hasta pública por meio de  
 

LEILÃO JUDICIAL NA MODALIDADE ELETRÔNICA, 
 

o bem abaixo relacionado, devendo a 1ª PRAÇA/LEILÃO ser realizada no 
próximo dia 26 de JANEIRO de 2017, às 11 horas,  no site do leiloeiro, 
www.marioricart.lel.br, pelo Leiloeiro Público Oficial MARIO MILTON 
BITTENCOURT RICART, conforme art. 879 inciso II do Código de Processo Civil 
- CPC, a quem maior lance oferecer acima da avaliação, e caso não haja licitante, 
fica desde já designado o dia 09 de FEVEREIRO de 2017, no mesmo horário e 
local para a realização do segundo Leilão, quando então a venda será feita a 
quem maior lance oferecer, independente da avaliação, na forma do art. 891 § 
único, do CPC, o imóvel registrado no 16º Cartório de RGI de Niterói, matrícula nº 
3.089-A, descrito e avaliado as fls. 615: 01 (um) Prédio  residencial nº 520, da 
Rua “C”, edificado no lote de terreno nº 17 (dezessete), da quadra nº 03 (três), do 
loteamento denominado “Aldeia de Itaipú”, inscrito na PMN sob o nº 131.349-3, 
sito no 2º Distrito do Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. O imóvel 
mede 25,00m de frente que faz com a Rua C; 25,00m de largura nos fundos que 
faz com o loteamento Terra Nova, tendo de extensão de frente a fundos, pelo 
lado direito e 27,30m que faz com o lote nº 18 e 27,00m que faz com o lote nº 16, 
com a área de 678,50m²; é composto de um pavimento com 3 quartos, sendo 1 
suíte, sala de estar, cozinha, área de serviço, 3 banheiros, piscina, sauna, hidro e 
vagas de garagem, toda nova, que avalio, para garantia do juízo, no valor de R$ 
2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), reavaliação feita em Niterói em 
14 de outubro de 2016. A arrematação, adjudicação ou remição será com 
pagamento à vista, de acordo com o art. 892 do CPC, comissão do Leiloeiro de 
5% (cinco por cento) e custas de cartório de 1% (hum por cento) até o limite 
máximo permitido por lei. As certidões serão lidas no ato do pregão, assim como 
informações sobre débitos, etc. Proprietário: Ronaldo da Silva Lessa, brasileiro, 
industrial, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 
6.515/1977, com Cristina Martins Mello Lessa, portador da cédula de identidade 
nº 05.458.506-2, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o nº 765779.297/34, 
residente e domiciliado nesta cidade; AV-01 – Consignação de Ofício – A 
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presente matrícula foi aberta em renovação a de nº 3089, nos termos do art. 486 
da Consolidação Normativa da CGJ/RJ; R-02 – Hipoteca – Devedores: Ronaldo 
da Silva Lessa, já qualificado acima e sua mulher Cristina Martins Mello Lessa, 
brasileira, comerciante, identidade nº 06.318.542-5 expedida pelo IFP/RJ, inscrita 
no CPF sob o nº 776.472.207/30. Credor: ARILTON DE SOUZA CABRAL, 
brasileiro, divorciado, administrador de empresas, identidade nº 05.841.583-7, 
IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 665.913.507/30. Através da escritura lavrada em 
notas do 17º Ofício do Rio de Janeiro, em 17/10/2008, no livro 6850, fls. 195, os 
devedores deram ao credor em primeira, única e especial hipoteca o imóvel 
objeto desta matrícula, garantindo um empréstimo no valor total de R$ 
1.000.000,00 (hum milhão de reais), a ser amortizado por meio de 01 (uma) única 
parcela representado por nota promissória diretamente ao credor, em 17/10/2009, 
além de outras cláusulas e condições constantes da escritura acima mencionada. 
De acordo com Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica (IPTU) em referência a 
inscrição nº 131.349-3 consta débito no valor de R$ 36.503,34 mais acréscimos 
legais. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, o presente edital 
será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, ficando o(s) 
réu(s) ciente(s) de que este juízo funciona na Rua Coronel Serrado, 1000, 13º 
andar, Zé Garoto, São Gonçalo – RJ, no horário de 12h às 17h. Dado e passado 
nesta cidade de São Gonçalo, em 29 de novembro de 2016. Eu, FÁBIO DINIZ 
PESSÔA, TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A) a Judiciária, digitei. Eu, PEDRO 
AMERICO PINHEIRO FILHO, DIRETOR(A) DE SECRETARIA, conferi. 
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