
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL - CENTRAL DE DÍVIDA ATIVA 
DA COMARCA DE MARICÁ, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

(Rua Jovino Duarte de Oliveira, s/n, Araçatiba, Maricá / RJ) 
 

 EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 10 
dias, extraído dos autos da Execução Fiscal no 0006602-55.2013.8.19.0031, 
proposta por UNIÃO em face de ANDRE LUIZ NUNES DE OLIVEIRA, passado na 
forma abaixo: 

 A Doutora LETICIA D'AIUTO DE MORAES FERREIRA MICHELLI, Juíza de 
Direito na Vara acima, FAZ SABER, a quaisquer interessados, especialmente a 
ANDRE LUIZ NUNES DE OLIVEIRA e a seu cônjuge, se houver, que no dia 
01/12/2017, às 13:00 horas, no Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Maricá, 
situado na Rua Jovino Duarte de Oliveira, s/n, 2º andar, Araçatiba, Maricá / RJ, pelo 
Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação, ou às 14:00 horas, no mesmo dia e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o bem móvel penhorado, correspondente a Um 
automóvel Volkswagen (marca), Jeta, de cor branca, placa KOX 3983 / RJ-Maricá, 
Renavam 481123962, Chassi: 3VWDI2163CM38661. Valor da avaliação: R$ 
55.000,00 (cinquenta mil reais). Localização do bem: Rodovia Amaral Peixoto, km 
23, Com Bosque Ita, s/n, lote 352, São José de Imbassaí, Maricá/RJ. Conforme a 
consulta ao cadastro de registro e licenciamento do veículo (via internet), o bem 
encontra-se registrado em nome de Andre Luiz Nunes de Oliveira, constando 
alienação fuduciária e informação de baixa de alienação fiduciária/reserva de 
domínio pela financeira ainda não registrado no Detran-RJ. O veículo não apresenta 
débito de IPVA, constando multas no valor de R$ 212,82. 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. Caso o devedor opte por exercer o direito de remição após a realização da 
primeira praça, será devida a comissão do leiloeiro em valor a ser arbitrado pelo 
juízo até o percentual de 2,5% sobre o valor da avaliação. – E, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado 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, 
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. As 
certidões serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. - Dado e passado nesta 
cidade do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e dezessete. 
Eu, Mônica Vieira da Silva Schroeder, matr. 01/21567, Titular do cartório, mandei 
digitar e subscrevo. Dra. Leticia D'Aiuto de Moraes Ferreira Michelli - Juíza de 
Direito. 


