
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DA LEOPOLDINA 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO e PRESENCIAL, 

com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Carta Precatória proposta por HYDRO 
ALUMÍNIO ACRO S/A em face de METALUX - METAIS E ALUMÍNIO LTDA 
(Processo nº 0011846-49.2009.8.19.0210 - antigo 2009.210.011865-8), na forma 
abaixo: 
 O Dr. PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR, Juiz de Direito na Primeira 
Vara Cível Regional da Leopoldina, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a METALUX - METAIS 
E ALUMÍNIO LTDA, através do seu representante legal, de que no dia 02/08/18, 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 1.110, Castelo/RJ., será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 06/08/18, no 
mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, os imóveis 
penhorados às fls. 51,52 e 53, descritos e avaliados às fls. 142, 145 e 147 (em 
17/08/2015). LAUDO DE AVALIAÇÃO: O IMÓVEL – RUA ANEQUIRÁ Nº 227 – 
CORDOVIL, e respectivo terreno antes designado por lotes 03 e 04, encontram-se 
devidamente dimensionado, caracterizado e registrado sob o nº 89586-A, no Cartório 
do 8º RGI (capital) – Inscrição 3.034.235-6 e 3.034.236-4. O GALPÃO: Posição de 
frente, encontra-se no alinhamento da via pública, portão de entrada de ferro, piso 
cimentado, paredes em argamassa, cobertura com telhas de alumínio, encontra-se 
em funcionamento estabelecimento comercial denominado “Chanceler” comércio de 
alumínios e acessórios Ltda. Possui construção em alvenaria, fachada em 
argamassa, esquadrias de alumínio, 02 salas com divisórias, piso em cerâmica, 
paredes em argamassa, 02 banheiros M/F, piso em cerâmica e paredes em azulejos. 
O imóvel encontra-se em bom estado de conservação. AVALIO o imóvel acima 
descrito em R$ 4.371.000,00 (quatro milhões, trezentos e setenta e um mil), 
equivalente a 1.611.785,00 Ufir’s; atualizado em R$ 5.309.058,60 (cinco milhões, 
trezentos e nove mil, cinquenta e oito reais e sessenta centavos). De acordo com 
o 8º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 89586-A. O referido 
imóvel encontra-se hipotecado à Hydro Alumínio Acro S/A. De acordo com a certidão 
de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício de 2018, no valor de R$ 
2.504,83, mais acréscimos legais (FRE 3034235-6). LAUDO DE AVALIAÇÃO: O 
IMÓVEL – RUA ANEQUIRÁ Nº 263 – CORDOVIL, e respectivo terreno antes 
designado por lotes 01 e 02, encontram-se devidamente dimensionado, caracterizado 
e registrado sob o nº 89606-A, no Cartório do 8º RGI (capital) – Inscrição 0.611.149-6. 
O GALPÃO: Posição de frente, encontra-se no alinhamento da via pública, portão de 
entrada de ferro, piso cimentado, paredes em argamassa, cobertura com telhas de 
alumínio, encontra-se em funcionamento estabelecimento comercial denominado 
“Chanceler” comércio de alumínios e acessórios Ltda. Possui construção em alvenaria 
na área frontal com aspecto de loja, piso em porcelanato e paredes em argamassa, 
banheiro, piso em cerâmica, paredes em azulejos e cozinha, piso em ardósia e 
paredes em argamassa. O imóvel encontra-se em bom estado de conservação. 
AVALIO o imóvel acima descrito em R$ 3.221.000,00 (três milhões, duzentos e vinte 
e um mil reais); equivalente a 1.187.728,10 Ufir’s; atualizado em R$ 3.912.257,50 



(três milhões, novecentos e doze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e 
cinquenta centavos). De acordo com o 8º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 89606-A. O referido imóvel encontra-se hipotecado à Hydro 
Alumínio Acro S/A. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de 
IPTU no exercício de 2018, no valor de R$ 14.593,92, mais acréscimos legais (FRE 
0611149-6). LAUDO DE AVALIAÇÃO: O IMÓVEL – RUA ANEQUIRÁ Nº 243 – 
CORDOVIL, e respectivo terreno, encontram-se devidamente dimensionado, 
caracterizado e registrado sob o nº 89596-A, no Cartório do 8º RGI (capital) – 
Inscrição 0.444.600-1. O GALPÃO: Posição de frente, encontra-se no alinhamento da 
via pública, portão de entrada de ferro, piso cimentado, paredes em argamassa, 
cobertura com telhas de alumínio, encontra-se em funcionamento estabelecimento 
comercial denominado “Chanceler” comércio de alumínios e acessórios Ltda. Possui 
construção em alvenaria na lateral esquerda, fachada em argamassa, esquadrias de 
alumínio, 03 salas, piso em cerâmica, paredes em argamassa, banheiro, piso em 
cerâmica, paredes em azulejos e cozinha, piso em cerâmica e paredes (1/2) em 
azulejos. Possui construção em alvenaria na lateral direita em 02 pavimentos, fachada 
em argamassa, esquadrias de alumínio, 03 salas, piso em cerâmica, paredes em 
argamassa, banheiro, piso em cerâmica e paredes em azulejos. Possui construção 
em alvenaria na área dos fundos, fachada em argamassa, esquadrias de alumínio, 
cobertura com telhas de amianto, 04 salas, piso em cerâmica, paredes em 
argamassa, banheiro, piso em cerâmica e paredes em azulejos. O imóvel encontra-se 
em bom estado de conservação. AVALIO o imóvel acima descrito em R$ 419.000,00 
(quatrocentos e dezenove mil reais), equivalente a 154.504,22 Ufir’s; atualizado em 
R$ 508.921,45 (quinhentos e oito mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e 
cinco centavos). De acordo com o 8º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 89596-A. O referido imóvel encontra-se hipotecado à Hydro 
Alumínio Acro S/A. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, não há débitos de 
IPTU pendentes sobre o referido imóvel, até o exercício de 2018 (FRE 0444600-1). 
Os créditos que recaem sobre os imóveis, 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. – E, para 
que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será 
publicado através do site de leilões on line: www.rymerleiloes.com.br, de acordo com 
o art. 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 

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


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 onze dias do mês de maio de dois mil e dezoito. – Eu, Rozana Medeiros 
Lopes dos Santos, Mat. 01-21461 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. 
Dr. Pedro Antonio de Oliveira Junior - Juiz de Direito. 


