
JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO E PRESENCIAL, 

com prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação Ordinária de Responsabilidade Civil 
proposta por BANCO CENTRAL DO BRASIL em face de ESPÓLIO DE CLITO 
BARBOSA BOCKEL, ALFREDO BOCKEL e FREDERICO BOCKEL NETO (Processo 
nº 0014280-67.1983.8.19.0001 - antigo 1983.001.703899-3), na forma abaixo: 

 A Dra. MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA, Juíza de Direito na Sexta Vara 
Empresarial da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
FREDERICO BOCKEL NETO, por si e como inventariante do ESPÓLIO DE CLITO 
BARBOSA BOCKEL e ESPÓLIO DE ALFREDO BOCKEL, na pessoa de seu 
inventariante, de que no dia 24/09/18, às 12:00 horas, será apregoado e vendido por 
valor superior ao da avaliação, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público 
Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente no 
escritório do mesmo leiloeiro público, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 
1.111, Castelo/RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido 
a quem mais der independente da avaliação, ou no dia 27/09/18, no mesmo horário e 
local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado, descrito e 
avaliado às fls. 3376, em 16/02/2018. AUTO DE AVALIAÇÃO: Prédio da Av. Koeller, 
nº 190, Petrópolis – RJ. Imóvel constituído pelo domínio útil dos prazos de terra de nºs 
209 e 210 do Quarteirão Vila Imperial, dentro do perímetro urbano do 1º Distrito deste 
Município, e bem assim, o prédio de dois pavimentos nele edificado sob o nº 190 da 
Av. Koeler, nesta cidade e demais benfeitorias neles existentes, registrado e 
caracterizado mediante a averbação de nº 9.677 (Talão de nº 98 pág 65, fls 153 do 
livro 3-U) do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição do Cartório do 2º Ofício desta 
Comarca. O mencionado prédio atualmente se encontra alugado para um colégio 
intitulado Colégio Koeller. Informou o atual diretor desse colégio, Sr. Celso Lopes, que 
o mesmo iniciou suas atividades agora no mês de fevereiro, após ter passado por 
reformas para adequar-se a sua função. O imóvel possui 5 quartos no andar superior 
e 4 no andar térreo que funcionam como “salas de aula, assim como banheiros e 
cozinha. Conforme o documento do IPTU o seu valor tributável é: R$ 1.599.780,71 
(um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta reais e setenta e 
um centavos). Avalio o bem em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), 
correspondente a 1214365,95 UFIR’S. Esclareço outrossim que, a avaliação foi 
baseada no valor aproximado de mercado, através de pesquisas e consultas, tendo 
como base a sua área construída (656,00m²) e a localização em área nobre, porém, 
deve ser lembrado, que o imóvel se encontra tombado pelo patrimônio histórico 
(assim como todos os outros nesta área) não sendo permitido alterar fachadas, 
demolições ou mesmo a construção de outro prédio, sendo o mesmo vistoriado em 
diligência e se encontra em bom estado de conservação. De acordo com o Cartório 
do 2º Ofício de Justiça, o ref. imóvel, foreiro à Cia. Imobiliária de Petrópolis, encontra-
se matriculado sob o nº 23.362 e registrado em nome de Clito Barboza Bokel, 
constando na AV-1, averbação de tombamento. De acordo com o Levantamento de 
Débitos, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2016 até 2018, no valor de R$ 
22.267,21, mais acréscimos legais (Inscrição: 2077). Os créditos que recaem sobre o 
imóvel, inclusive os de natureza propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da 



alienação, sendo observada a ordem de preferência, conforme preceitua o § 1º, do 
artigo 908, do Código de Processo Civil.  As certidões exigidas pela Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, bem como o presente edital e o débito 
atualizado de IPTU, serão lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso o devedor, o 
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e 
vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente 
edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do 
CPC. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será realizado no 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. Cientes de que impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou 
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, 
incorre em Violência ou fraude em arrematação judicial, prevista no art. 358 do 
Código Penal, sob pena de detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da 
pena correspondente à violência. Os interessados em participar do leilão terão a 
opção de oferecer lances pela internet, através do site www.rymerleiloes.com.br, em 
tempo real e em igualdade de condições dos participantes presentes, desde que, 
estejam devidamente cadastrados no site e habilitados para participar deste leilão. – 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que 
será publicado através do portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do 
Rio de Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do leiloeiro público: 
www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 887, § 2º do CPC e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, 
CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do 
art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. – 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e quatro dias do mês de 
julho de dois mil e dezoito. – Eu, Aline Tavares Pires. Mat. 01-30756, Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Maria Cristina de Brito Lima – Juíza de 
Direito. 
 

http://www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br/
http://www.rymerleiloes.com.br/

