
 
Comarca de Nova Iguaçu 

Cartório do 2º Juizado Especial Cível 

Coronel Bernadino de Melo, s/n,  
CEP.: 26262-070 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu - RJ 

E-mail: nig02jeciv@tjrj.jus.br 

 

 

EDITAL de 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – LEILÃO SIMULTÂNEO (ONLINE E 

PRESENCIAL)  

 

Excelentíssimo Senhor Doutor GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA, Juiz 

em Exercício, do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, FAZ SABER a todos quantos 

virem, ou dele tiverem conhecimento especialmente aos executados, na forma 

estabelecida no artigo 887 do NCPC, que foram designadas as datas de 

22.01.2020 às 13h30min, para a PRIMEIRA PRAÇA, com lances a partir da 

avaliação e, na ausência de interessados, a SEGUNDA PRAÇA no dia 29.01.2020 

às 13h30min, pela melhor oferta desde que não seja vil (art. 891 NCPC), a ser 

realizado pelo Leiloeiro Público EDGAR DE CARVALHO JUNIOR, matrícula 

JUCERJA Nº 032, estabelecido na Avenida Treze de Maio, nº 47, sala 912, Centro 

– Rio de Janeiro/RJ, Tel: (21) 2240-7858,  www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br, 

sob as condições adiante descritas:  

 

Informações Gerais 

 

Processo de nº: 0139004-50.2011.8.19.0038 

Autor: Maria Helena Feitosa Alves 

Réus: Posto Missões 1 Ltda-Me 

    Agenor Lopes De Oliveira 

Advogados das Partes:  

OAB/RJ092334 - Jocelino Lopes Pereira 

OAB/RJ120536 - Fabiano Rocha Ezequiel 

Leilão online: www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br 

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/
http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/
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Leilão Presencial: Rua Coronel Bernadino de Melo, s/n, Hall dos Elevadores, 

Bairro da Luz, Nova Iguaçu/RJ 

1º Leilão: 22.01.2020 ás 13h30min 

2º Leilão: 29.01.2020 às 13h30min 

 

Laudo de Avaliação Indireta (fls. 241/249) 

 

Aos 25 dias do mês de Janeiro do ano de 2018 o Sr. Oficial de Justiça Avaliador 

Hélio de Freitas Coelho Filho procedeu à penhora e avaliação do imóvel. 

 

Inicialmente, esclarece que a pesquisa e apuração do valor imobiliário contido no 

final do auto, obedeceram ao critério de transação à vista, na data. O método 

para esta avalição foi comparativo, atualizado a luz da realidade do mercado 

imobiliário.  

 

Localização: Imóvel situado de frente para a Rua das Amendoeiras, fazendo parte 

do CONDOMÍNIO QUATRO CANTOS, esse com frente para a Rua das Casuarinas, 

atualmente, com o número 100 na frente do imóvel, no bairro hoje chamado de 

GERIBÁ, próximo ao antigo “Beach Club”, no canto direito da praia de Geribá, 

neste Município de Armação dos Búzios. A identificação documental aponta para 

a Casa 01, Lote 01, da Quadra IV, Condomínio Quadro cantos, Geribá.  

 

Características dos Logradouros e de Situação: Bairro de bom nível, localizada 

na Península, próximo a uma das mais famosas praias de Búzios, em rua calçada 

com paralelepípedos, em área com ocupação controlada, de nível médio alto, 

havendo, nas proximidades, Escolas particulares, Condomínios, Clube de Tênis, 

Comércio e Restaurantes. A praia de Geribá é famosa por extensa faixa de areia, 

com diversas opções de lazer.  



 
Comarca de Nova Iguaçu 

Cartório do 2º Juizado Especial Cível 

Coronel Bernadino de Melo, s/n,  
CEP.: 26262-070 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu - RJ 

E-mail: nig02jeciv@tjrj.jus.br 

 

Melhoramentos públicos existentes: O bairro encontra-se servido de rede de 

distribuição de energia elétrica (Enel), telefonia móvel e fixa, internet de fibra 

ótica, contando com serviços de limpeza e iluminação, com atendimento pela 

empresa de águas PROLAGOS. 

 

Meios de Transportes Públicos: O local é não suprido diretamente por vans e 

ônibus, que passam próximos, na via principal, denominada Avenida José Bento 

Ribeiro Dantas, como acontece na maior parte da cidade.  

 

Tipo de Ocupação Circunvizinha: Vizinhança composta basicamente de casas 

de médio e alto padrão, Condomínios, terrenos e Pousadas.  

 

Descrição do Imóvel: Casa em Condomínio que ocupa um terreno de 800 metros 

quadrados, conforme informações dos documentos que instruíram o presente 

mandado, com área construída de 124 metros quadrados. O imóvel, identificado 

como casa 01, lote 01, pertencente ao POSTO MISSÕES I LTDA, possui entrada 

independente do Condomínio, pela Rua das Amendoeiras, e não possui Garagem 

ou Cisterna. Suas instalações hidráulicas e elétricas estão funcionando 

perfeitamente. A obra encontra-se inacabada, sem pintura nas paredes externas, 

internas e nas faixadas, além de estar sem os espelhos de tomadas e 

interruptores (exceto nos banheiros). Composta por dois pavimentos abriga no 

térreo uma sala, com cozinha americana e um lavado, além de uma pequena 

varanda na frente. As paredes e o teto estão sem pintura. A cozinha e o lavado 

encontram-se revestidos com cerâmica em todas as paredes. Piso de porcelanato 

de 0,80x0,80 em toda sala, cozinha e quartos. Na cozinha há um balcão e pia em 

granito e fogão de bancada com quatro bocas. Subindo para o segundo piso, a 

escada é de granito, com laterais em Blindex. Aliás, todas as portas e janelas são 

de blindex. Nos altos há duas suítes e dois quartos com uma sacada comum, 



 
Comarca de Nova Iguaçu 

Cartório do 2º Juizado Especial Cível 

Coronel Bernadino de Melo, s/n,  
CEP.: 26262-070 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu - RJ 

E-mail: nig02jeciv@tjrj.jus.br 

 

além de um banheiro. A suíte01, com aproximadamente 10 metros quadrados, 

não possui janela e a iluminação e ventilação ficam por conta de uma ventanas 

no pequeno banheiro que possui. Já a suíte 02, com aproximadamente 12 metros 

quadrados, possui janela de blindex e banheiro mais amplo, com revestimento 

cerâmico e pastilhas. Os outros dois quartos ficam de frente para a Rua e 

possuem uma sacada comum, sendo que um deles, além da porta frontal em 

blindex, possui também uma janela lateral. Possuem cerca de 15 metros 

quadrados cada um. O banheiro existente no segundo piso também encontra-se 

revestido por porcelanato e pastilhas. O imóvel encontra-se dividido do restante 

do Condomínio por um muro, que, segundo o “zelador”, foi feito pelo proprietário, 

não havendo área comum de lazer.  

 

Ressalto que embora o Condomínio fique de frente para Rua com calçamento 

(Rua das Casuarinas), como a casa avaliada possui acesso apenas por sua 

entrada independente, de frente para a Rua Amendoeiras, essa Rua não possui 

calçamento, sendo sujeita inclusive a alagamento, o que acaba desvalorizando o 

imóvel em relação aos demais. Esclareço, ainda, que o hidrômetro e o relógio 

medidor de energia são independentes e individuais para cada casa do 

Condomínio.   

 

O valor da execução é de R$ 13.017,84 (treze mil e dezessete reais e oitenta e 

quatro centavos). Por todos os itens expostos, bem como pesquisa realizada com 

corretores locais e na internet para tomada de preço de imóveis semelhantes nas 

cercanias, mormente pela valorização do bairro em que se encontra e sua 

proximidade da praia, este avaliador encontrou o valor de R$510.000,00 

(quinhentos e dez mil reais).    
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ÔNUS REAIS  

 

Imóvel – Matrícula 9.535: Unidade Autônoma (Casa) nº 01 (Hum) do Condomínio 

denominado “Quatro Cantos”, situado em zona urbana deste Município de 

Armação dos Búzios/RJ; e, bem assim da respectiva fração ideal de ¼ (Um 

quarto) do todfo do Lote de Terreno onde a mesma se encontra construída e das 

demais coisas comuns do referido condomínio, designado como Lote nº 01(Um) 

da Quadra IV (Quatro) do Loteamento “Gravatás”. CARACTERÍSTICOS E 

CONFRONTAÇÕES: mede 55,72m de frente em três segmentos, sendo o 1º de 

21,40m para a Rua das Casuarinas, o segundo de 14,02m em linha curva 

esquina da Rua das Casuarinas com a Rua das Amendoeiras, e o 3º de 20,30m 

que faz para a Rua das Amendoeiras; 26,25m pelo lado direito que faz para área 

verde e 30,00m pelo lado esquerdo que faz para o Lote nº 02, da mesma quadra, 

fechamento nos fundos em ângulo reto no encontro das linhas laterais esquerda e 

direita, perfazendo uma área total de 833,84m2. PROPRIETARIO: HAVRE – 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na Rua Paschoal 

Segreto, nº 16, parte, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

31.348.600/0001-79. TITULO AQUISITIVO / REGISTRO ANTERIOR: O imóvel foi 

adquirido por compra feita à Rodolpho Lopes Martins Neto, conforme escritura 

lavrada nas Notas do 21º Ofício do Rio de Janeiro/RJ, no Livro nº 21.116, fls. 

054, Ato 28 em 23/10/1996, devidamente registrado sob o nº R.01 em 

06/12/1996, na Matrícula nº 24.229, do 1º Ofício de Cabo Frio/RJ. INSCVRIÇÃO 

FISCAL IMOBILIÁRIA: 089.633-2. Armação dos Búzios, 26 de dezembro de 2013. 

R. 01-9.535 COMPRA E VENDA: Pela Escritura de 18/10/2013, do 15º Ofício de 

Justiça de Niteroi/RJ, Livro nº 559, fls. 081/084, Ato 025, prenotada em 

14/11/2013, sob o nº 31.731, às fls. 069 do Livro 1-I, fica registrada a COMPRA 

E VENDA do imóvel, feita por HAVRE-PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA, com sede na Rua Paschoal Segreto, nº 16, parte, Rio de Janeiro/RJ. 
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Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.348.600/0001-79, em favor de POSYTO 

MISSÕES 1 LTDA – ME, com sede na Avenida Henrique Duque estrada Mayer, nº 

693, Posse, Nova Iguaçú/RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.037.038/0001-27, 

pelo preço de R$100.000,00. Foi apresentado e aqui arquivado o ITBI pago em 

13/11/2013, através da guia nº 7412378/2013, processo nº 15255/2013, no 

valor de R$6.250,00. Certifico que a base para o cálculo das custas e 

emolumentos devidos pelo presente é a do valor atribuído pelo Poder Público (ITBI 

– R$250.000,00). Armação dos Búzios, 26 de dezembro de 2013. AV.02-9.535 

INSCRIÇÃO FISCAL IMOBILIÁRIA: Pelo mesmo Titulo que serviu para o 

regidstro nº R-01 supra, fica averbado o número 4705 de INSCRIÇÃO FISCAL 

IMOBILIÁRIA do imóvel, para efeitos do imposto predial/territorial. Armação dos 

Búzios, 26 de dezembro de 2013. R. 04-9.535 PENHORA: Pelo Ofício Pje de 

29/08/2018 (Malote Digital CR. 501201812689075), prenotado em 11/09/2018, 

sob o nº 43.128, às fls. 030 do Livro 1-N, e pelo ofício Pje de 29/08/2018 (Malote 

Digital – C.R, 501201812689075), prenotado em 26/09/2018, sob o nº 43.225, 

às fls. 042do Livro 1-N, instruídos pelo Mandado de Penhora e Avaliação – Pje de 

09/02/2018, expedidos pela 1ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçú/RJ, extraídos 

dos autos da Ação Trabalhista – Rito Ordinário (985) ajuizada por LUCIANO DOS 

SANTOS SILVA em face de POSTO MISSÕES 1 LTDA – ME e outros (5), Processo 

nº 0012052-41.2013.5.01.0221, fica registrada a PENHORA do imóvel, para 

garantia da execução no valor de R$4.295,16 (valor constante do Mandado de 

Penhora e Avaliação, datado de 09/02/2018, extraído pela 1ª Vara do Trabalho 

de Nova Iguaçú/RJ nos autos do processo nº 0012052-41.2013.5.01.0221, 

conforme r. determinação judicial. Para este registro, não foram recolhidos 

emolumentos, porém a averbação do seu cancelamento somente poderá ser 

efetuada mediante o recolhimento dos emolumento e dos valores destinados para 

compor a receita do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do estado do rio de 

Janeiro ( Lei (E) nº 3.217/99), da Caixa de Assistência aos Membros do Ministério 
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público – CAMPERJ – da Caixa de assistência aos Membros da defensória Pública 

– CAMARJ – e das demais entidades beneficiárias, de ambos os atos, calculados 

na data da apresentação do mandado/ofício determinante de tal cancelamento, 

conforme decisão normativa da Corregedoria – Geral da Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, proferida no Processo nº 29*.682/97, publicada no Diário Oficial em 

09/07/1997. Certifico que a base para o cálculo das custas e emolumentos 

devidos pelo presente é a do valor da execução – R$211.047,62 em 24/11/2017. 

Armação dos Búzios, 11 de outubro de 2018. R.05-9.535 PENHORA: Pelo Ofício 

nº 493/2018 / OF, de 05/10/2018, prenotado em 22/10/2018, sob o nº 43.378, 

às fls. 062 do Livro 1-N, instruído pelo Termo de Penhora, expedido pela 2ª Vara 

Cível da Comarca de Nova Iguaçú/RJ, extraído dos autos de Despejo por Falta de 

Pagamento Cumulado com Cobrança – Despejo Por Infração Contratual / 

Locação de Imóveis / Espécie de Contratos, Rescisão de Contrato, ajuizada por 

ESPOLIO DE JOAQUIM IGLESIAS DOMINGUESS, em face de POSTO MISÕES 1 

LTDA; EUNICE ALVES DE LIMA; e AGENOR LOPES DE OLIVEIRA, Processo nº 

0075267-68.2014.8.19.0038, fica registrada a PENHORA, do imóvel. Certifico que 

a base para o cálculo das custas e emolumentos devidos pelo presente é a do 

valor atribuído em negocio anterior constante da Matrícula pelo Poder Público 

(ITBI – R$250.000,00). Armação dos Búzios, 21 de novembro de 2018. R. 06-

9.535 PENHORA: Pelo Oficio PJe de 05/02/2019, prenotado em 08/02/2019, 

sob o nº 43.940, às fls. 142 do Livro 1-N, instruído pelo Mandado de Penhora e 

Avaliação – Pje de 25/07/2018, expedido pela 1ª Vara do Trabalho de Nova 

Iguaçu/RJ, extraídos dos autos da Ação Trabalhista – Rito Ordinário (985) 

ajuizada por HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA em face de POSTO MISSÕES 1 

LTDA – ME e outros (5). Processo nº 0000140-52.2010.5.01.0221. fica registrada 

a PENHORA do imóvel para garantia da execução no valor de R$60.145,37 (valor 

constante do Mandado de Penhora e Avaliação – Pje, datado de 25/07/2018, 

extraído pela 1ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ,  nos autos do Processo nº 
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0000140-52.2010.5.01.0221, conforme r. determinação judicial. R. 08-9.535 

PENHORA: Pela Certidão para o Registro Geral de Imóveis de 07/06/2019, 

expedida pelo Cartório do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Nova 

Iguaçu/RJ, prenotada em 12/07/2019, sob o nº 44.753, às fls. 255 do Livro I-N, 

instruída pelo Termo de Penhora de 07/06/2019, extraídos dos autos da Ação de 

Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário – Dano Moral – Outros/ 

Indenização por Dano Moral ajuizada por MARIA HELENA FEITOSA ALVES, 

brasileira, divorciada, trabalhadora autônoma, Identidade nº 07096251-9, 

expedida pela IFP/RJ, CPF/MF nº 923.990.107-87, residente e domiciliada na 

Rua Maia Augusta, nº 12, Casa 01, Cerâmica, Nova Iguaçu/RJ, em face de 

POSTO MISSÕES 1 LTDA – ME E OUTROS, inscrita no CPF/MF sob o nº 

03.037.038/0001-27, com sede na Avenida Henrique Duque Estrada Mayer, nº 

694, Posse. Nova Iguaçu/RJ, Processo nº 0139004-50.2011.8.19.0038, fica 

registrada a PENHORA do imóvel para garantia da execução da dívida no valor de 

R$16.973,13, conforme r. determinação judicial (Base de calculo para o presente: 

valor da dívida). Armação dos Búzios, 30 de Julho de 2019.  

 

O imóvel de inscrição imobiliária de nº 01080050230001 – Código 4705, 

possui débito de IPTU na Prefeitura Municipal da Armação dos Búzios no 

valor de R$3.360,20 (três mil trezentos e sessenta reais e vinte centavos). 

Demais informações que sobre o bem recaia outros ônus, recursos ou causa 

pendentes, deverão ser consultadas nos autos pelo interessado. Imóvel será 

vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, 

constituindo ônus de o interessado verificar suas condições antes das datas 

designadas para o leilão, bem como dívidas pendentes sobre o bem e não 

descritas neste edital (art. 18º da Resolução 236/2016 - CNJ). Correrão por conta 

do arrematante as despesas com a transferência patrimonial dos bens 

arrematados (Art. 29º da Resolução 236/2016).  
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Das Condições do Leilão 

 

1) O leilão será simultâneo (online e presencial) de forma que todos os lances 

ofertados presencialmente serão computados na plataforma de lances para que 

todos os participantes tenham chances iguais de arrematação; Os interessados 

em participar do leilão devem se cadastrar no site do leiloeiro 

(www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br) e solicitar habilitação com 24 horas de 

antecedência da data do leilão; 

2) Fica, pelo presente, devidamente intimada a parte executada e, tratando-se 

de bem imóvel, seu respectivo Cônjuge ou Companheiro (a), da designação supra 

bem como, os Credores Hipotecários e Pignoratícios, Senhorio Direto, Condômino 

e Usufrutuário, nos termos do artigo 889, inciso I, do Código de Processo Civil; 

3) A publicação do presente edital supre a intimação pessoal dos requerentes e 

requeridos, indicados, bem como de seus advogados constituídos nos autos do 

processo em comento;  

4) A alienação far-se-á mediante o pagamento imediato, por depósito judicial ou 

por meio eletrônico. Sendo efetuado o pagamento por cheque, o depósito será 

efetuado em até 1 dia útil seguinte ao leilão efetuado, á disposição do Juízo;  

5) Sobre o valor da arrematação/adjudicação, fica arbitrada a comissão do 

Leiloeiro, no percentual de 5% (cinco por cento), a ser paga pelo arrematante e 

custas de cartório de 1% até o máximo permitido;  

6) Deverá ser observado, para o segundo leilão, que não serão aceitos lances 

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao bem na 

avaliação/reavaliação; 

7) Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, podendo haver a 

exclusão de bens do leilão a qualquer tempo e independentemente de prévia 

comunicação, não cabendo à Justiça e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades 
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quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, 

embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. 

Será, ainda, atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 

conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. 

Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser 

dirimida no ato do leilão; 

8) Em caso de remição ou qualquer ato por conta do devedor ou credor que 

obste a consumação da alienação da hasta pública, caberá o pagamento de 

comissão no equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação por 

quem der causa, no caso de acordo, tal valor será pro-rata, sem prejuízo da 

reposição das despesas;  

9) Se não houver expediente forense na data designada, o leilão será realizado 

no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos os presentes, o Edital foi expedido e 

será publicado e afixado no local de costume. Dado e passado na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ, em treze de novembro dois mil e dezenove, eu, GUSTAVO 

HENRIQUE NASCIMENTO SILVA, Juiz em Exercício, do 2º Juizado Especial 

Cível da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, o fiz datilografar e subscrevo.  


