
Edital publicado no site www.rymerleiloes.com.br em 04/11/2019 

 

 

 

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NATIVIDADE 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO e PRESENCIAL, 

com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por FAST 

SHOP COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO em face de JOSÉ 

FRANCISCO FERNANDES (processo nº 0000066-75.1997.8.19.0035 – antigo 

1997.035.000065-4), na forma abaixo: 

 A Dra. LEIDEJANE CHIEZA GOMES DA SILVA, Juíza de Direito na Vara Única 

de Natividade, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem e interessar possa, especialmente a JOSÉ FRANCISCO FERNANDES, de 

que no dia 25/11/19, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro 

Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem como 

concomitantemente, no auditório do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, 

situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 1.008, Castelo – Rio de Janeiro – RJ, será 

apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação; ou no dia 28/11/19, no 

mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, os imóveis 

penhorados, descritos e avaliados às fls.248 (em 05/08/2011). LAUDO DE 

AVALIAÇÃO DIRETA: Avaliação referente aos imóveis comerciais situados na Rua 

Prefeito Thiago de Oliveira, 36, Balneário, Natividade, onde existem 02 galpões de 

propriedade do Sr. José Francisco Fernandes, com as seguintes descrições: 1) Um 

galpão A, com área de 196,00 m² de edificação, constituído de 02 banheiros, cozinha 

e salão comercial cadastrado junto a Municipalidade sob o nº 00002716, construção 

de alvenaria; 2) Um galpão B, com área de 211,00 m² de edificação, também de uso 

comercial, construção mais nova, em local privilegiado uma vez que este fica na 

esquina de frente para Avenida principal. Os imóveis estão construídos em alvenaria 

com tijolos, reboco interno e externo, base de alvenaria. Após verificação in loco dos 

bens imóveis ora avaliados, estimei o preço dos imóveis, considerando a 

comercialização, boa localização, facilidade de acesso, fica a avaliação ao preço de 

mercado, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), equivalente a 

70.251, 03 Ufir’s, atualizado em R$ 240.335,79 (duzentos e quarenta mil, trezentos 

e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), por se tratar de construções 

antigas, comerciais e com boa localização. De acordo com a Listagem dos Débitos 

emitida pela Prefeitura de Natividade, existem débitos de IPTU nos exercícios de 

1997 a 2019, cujas inscrições municipais são: 000002716 - referente ao galpão A) e 

000005229 - referente ao galpão B), perfazendo um total geral de R$ 95.947,08 

(noventa e cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e oito centavos), somado a 

acréscimos legais. Conforme Certidões Positivas de Débito, emitidas pelo Funesbom, 

os imóveis apresentam débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção 

e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 4.057,68, referente aos exercícios de 2014 a 

2018, CBMERJ nº 3835597-0, referente ao galpão A; e R$  4.654,50, referente aos 

exercícios de 2014 a 2018 CBMERJ nº 3837080-5, referente ao galpão B. Os créditos 

que recaem sobre os imóveis, inclusive os de natureza propter rem, serão sub-
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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. O interessado em adquirir os bens em prestações 

deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão, 

proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. Caso os devedores, os 

coproprietários, 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 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 dez dias do mês de setembro de 

dois mil e dezenove. – Eu, Josélia Maria da Silva Toledo, Matrícula: 01/28409 - Chefe 

de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Leidejane Chieza Gomes da Silva - 

Juíza de Direito. 
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