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JUÍZO DE DIREITO DO I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação indenizatória proposta por FABRÍCIO CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS em face de KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA., 
HOMELAR IMÓVEIS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA-ME, JAIR CASSIO DE 
MOURA e SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA (Processo nº 0103865-
75.2016.8.19.0001), na forma abaixo:  

 O Dr. PAULO MELLO FEIJO, Juiz de Direito no I Juizado Especial Cível da 
Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a KEROCASA 
COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA., HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA 
IMOBILIARIA LTDA-ME, através de seus representantes legais, JAIR CÁSSIO 
BAPTISTA DE MOURA e SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA, de que no dia 
14/09/20, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial 
JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, 
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 17/09/20, no 
mesmo horário e portal de leilões, a quem mais der independente da avaliação, o 
imóvel penhorado à fl. 448, descrito e avaliado às fls. 592/593, em 29/10/2019. LAUDO 
DE AVALIAÇÃO INDIRETA: OBJETO DA AVALIAÇÃO: Domínio útil e direto 
(propriedade plena) de urna área de terreno designada como lote n°.17, da Quadra I do 
Loteamento denominado "Bosque do Peró", situado na Estrada do Guriri, n°. 261, zona 
urbana do 1° Distrito deste Município de Cabo Frio, medindo: 20,00m de frente para a 
Rua das Amoras; 20,00m nos fundos com o lote 23; 40,00m do lado direito com o lote 
18; e 38,30m do lado esquerdo com o lote 16, formando uma área de 777,90m2. Que 
no lote de terreno supra descrito, foi instituído pela proprietária, um condomínio visando 
a construção de dois prédios residenciais, já aprovado pela Prefeitura Municipal de 
Cabo Frio e averbado sob o n° Av.4-4227, em 20/07/1981, no Registro de Imóveis 
desta Comarca, tendo sido para esse fim, o lote de terreno supra descrito, dividido em 
17-A e 17-B, com a fração ideal de metade para cada um, sendo que o lote n°. 17-A, 
objeto desta escritura, encontra-se inscrito na Prefeitura Municipal de Cabo Frio sob o 
n°.102913- 1, tendo sua área de ocupação, as dimensões e confrontações seguintes: 
10,00m de frente para a Rua das Amoras; 39,00m pelo lado direito, confrontando com o 
lote 17-B; 38,30m pelo lado esquerdo, confrontando com o lote 16-B; 10,50m de 
fundos, confrontando com os lotes 23-B e 23- A, formando uma área de 389,77m2. 
Matrícula n°.12.109, no Registro de Imóveis- 2°. Ofício de Justiça da Comarca de Cabo 
Frio. CASA: Prédio residencial com área construída de 154,63m2; situado em terreno 
em aclive a partir da frente, composto de 2 pavimentos, divididos da seguinte forma: 
primeiro pavimento com salão e banheiro e o segundo pavimento com dois quartos, 
sendo uma suíte, banheiro social, cozinha, lavanderia com pia com bancada em 
mármore, área de churrasqueira com pia com bancada em mármore, quintal gramado, 
garagem coberta com telhado e deck com ducha e pia com bancada em mármore. 
Casa com laje e coberta com telhado, estilo colonial. Piso em cerâmica. Portas e 
Janelas em madeira. Imóvel em bom estado de conservação. CONDOMINIO: com 
aproximadamente 40 anos, completamente murado, com guarita de entrada e saída de 
veículos e pedestres; portaria com porteiro 24 horas; com, aproximadamente, 350 
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unidades, entre terrenos e casas; salão de festas; campo gramado para futebol; quadra 
de areia para voleibol; playground; serviços de fornecimento de água, luz e internet; 
ruas calçadas e iluminadas; ponto de ônibus em frente; em regular estado de 
conservação. Considerações: o imóvel está localizado em condomínio, com segurança 
24h, com boa infraestrutura urbana (água, luz, telefone, internet), porém distante de 
centro comercial (mercados, restaurantes, escolas, hospitais) e com ponto de ônibus 
em frente. VALOR: atribuo ao imóvel o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil 
reais), correspondente a 108.152,34 UFIR’S, atualizado em R$ 384.481,59 (trezentos e 
oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove 
centavos). De acordo com o 2º Ofício de Justiça de Cabo Frio, o ref. imóvel encontra-
se matriculado sob o nº 12.109 e registrado em nome de Jair Cássio Baptista de Moura 
em união estável com Adriana Victor Bravin, sob o regime de absoluta e completa 
separação de bens. De acordo com a Certidão Negativa de Débitos Municipais, o 
imóvel encontra-se quite com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e TSU 
(Taxas de Serviços Urbanos) até 10/06/2020. (Inscrição: 1029131-001). Conforme 
Certidão Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos 
relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor 
de R$  314,55 , referentes aos exercícios de 2017 e 2018 (Nº CBMERJ: 5300784-5). Os 
créditos que recaem sobre o imóvel, 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. Os 
interessados em participar do leilão deverão oferecer lances pela internet, através do 
site www.rymerleiloes.com.br, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e 
habilitados para participar deste leilão. 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. 
O interessado em adquirir o bem 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. – E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi 
expedido o presente, que será publicado através do portal de editais do Sindicato dos 
Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio 
do leiloeiro público: www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 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 três dias do mês de 
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julho de dois mil e vinte. – Eu, Raimundo Herculano da Cunha Filho, Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Paulo Mello Feijó – Juiz de Direito. 
 


