
  JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA  

                   DA COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

                        (Av. Erasmo Braga, nº 115, 6º andar, Sala 633, Centro) 

 

 EDITAL de 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com o prazo de 10 (dez) 
dias, extraído dos autos da Carta Precatória proposta por ESTADO DE MINAS GERAIS 
contra GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA (Processo nº 0177476-61.2016.8.19.0001 
oriundo do Processo 0039195-19.2010.8.13.0223, em tramitação na Vara da Fazenda 
Pública de Divinópolis/MG), passado na forma abaixo: 
 O Dr. CLAUDIO AUGUSTO ANNUZA FERREIRA, Juiz de Direito na Décima 
Primeira Vara de Fazenda Pública da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA, que no dia 05/09/2017, às 14:30 horas, no Átrio do 
Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115 – térreo (hall dos elevadores) – Castelo/RJ., pelo 
Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 29/09/2017, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado, descrito e avaliado às fls. 05 (em 
14/10/2015).- AUTO DE PENHORA: Veículo Ford F250, modelo XLI, ano de fabricação 
2003, ano modelo 2004, cor preta, código RENAVAM 00816675562. Avaliação: R$ 
70.000,00 (setenta mil reais), correspondente a 25.812,16 Ufir’s, sendo atualizado na data 
de expedição do presente edital para R$ 82.596,33 (oitenta e dois mil, quinhentos e 
noventa e seis reais e trinta e três centavos). Localização do bem: Estrada da Posse, 
nº 30 (antigo 3715), Campo Grande/RJ. Conforme documento, o veículo encontra-se 
registrado em nome de Gilson Rodrigues de Almeida, constando restrições judiciais. O 
veículo apresenta débito de IPVA no valor de R$ 2.511,69, referente ao exercício de 2.015 
a 2017 e multas no valor de R$ 297,95. Os créditos que recaem sobre o bem, 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. 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. - E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi 
expedido o presente, que será publicado e afixado no local de costume, cientes que a 
arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, 
acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o máximo 
permitido. - Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos dois dias do mês de 
agosto de dois mil e dezessete. – Eu, Paulo Emilio Junqueira Cavaliere. Mat. 01-24037, 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Claudio Augusto Annuza Ferreira – 
Juiz de Direito. 
 

 


