
Edital publicado no site www.rymerleiloes.com.br em 18/01/2021 

 

 

JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 

           EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 
dias, extraído dos autos da ação de execução provisória proposta por PETRÓLEO 
BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS em face de METALNAVE S.A. COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA (Processo nº 0441372-12.2007.8.19.0001), na forma abaixo: 
 

 A Dra. DEBORA MARIA BARBOSA SARMENTO, Juíza de Direito na Sétima 
Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a METALNAVE S.A. 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA, através de seu representante legal, de que no dia 
15/03/2021, 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 
18/03/2021, no mesmo horário e portal de leilões, a quem mais der independente da 
avaliação, o imóvel penhorado à fl. 438, descrito e avaliado às fls. 709/734, em 
23/07/2019. LAUDO PERICIAL: Domínio Útil do terreno de marinha situado na Ilha 
da Conceição, na Rua Mario Trilha, nº 271. Caracterização da Região: Considerado 
o despacho da página 495 (processo físico) e página 562 deste processo digital, onde 
afirma-se ser absolutamente viável a penhora do domínio útil dos terrenos de 
marinha, com as suas benfeitorias, cedidos pela União mediante aforamento, onde o 
direito real de uso, podendo ser cedido a particulares, podendo-se penhorar o direito 
de posse, uso e gozo do enfiteuta, onde o Executado METALNAVE AS COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA, detém os direitos relativos à ocupação do bem imóvel descrito a folha 
352 (processo físico/frente e verso) e folhas 398 e 399 deste processo digital. 
Considerando que o imóvel em Lide, com endereço registrado a Rua Mario Trilha nº 
271, Ilha da Conceição, Niterói/RJ, CEP: 24050-190, encontra-se locado em endereço 
divergente dos apresentados pelas partes litigantes, em distância de exatos 621,40m 
de distância retilínea, estando o posicionamento físico no endereço Rua Mario Neves 
nº271, Ilha da Conceição, Niterói/RJ, CEP.24050300. Não existe na Rua Mario Trilha, 
o número 271. Não cabe a este I. perito a contestação sobre as documentações 
acostadas nos Autos, restringindo-se a análise e constatação do objeto, confrontando 
com as características listadas no processo em relação as constatadas pelo Expert. 
Todas as metragens e georeferenciamento contido no RGI são pertinentes ao novo 
local indicado pelo I. Perito, ou seja, com base nos critérios normativos da NBR14653, 
cabendo ao avaliador expor todos os fatores positivos, quanto negativos do bem 
avaliando, registro que o posicionamento correto do imóvel é na Rua Mario Neves 
nº271, Ilha da Conceição, Niterói/RJ, CEP.24050300. Dados do imóvel. Em relação 
ao mar, o imóvel está posicionado entre 0 e 1,2 metros de altitude. Imóvel situado em 
área de especial interesse econômico. O tipo de solo é composto de deposito fluvio-
marinho com sedimentos finos, sílticoargilosos ou argilo-sílticos, ricos em matéria 
orgânica; depósitos rudáceos associados a ambientes de leques fluviais; argilas 
acinzentadas de planície de inundação; areias de canais fluviais; interdigitação de 
sedimentos arenosos, argilosos e turfosos. Registra-se o loteamento com data média 
de 1980, conforme fonte de consulta citada, não havendo nos altos, elementos que 
fundamentem a data da construção. Imóvel posicionado em rua pavimentada, 
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contendo benfeitorias públicas: Iluminação, calçada, drenagens, água, luz, dentre 
outras. O imóvel avaliado, esta subdividido em 04 elementos individuais e distintos, 
conforme se apresenta na imagem a esquerda, em cor verde temos o prédio erguido, 
em cor azul o galpão 01, em cor amarela o galpão 02, em cor vermelha o galpão 03, 
constando no IPTU (pág. 489 físico/554 digital) inserido ao processo 2.287m² AC e 
terreno total possuindo 4.233,00m², conforme RGI de página 363 possuindo 
7.079,78m², o quarto galpão foi considerado em estado de ruína, portanto, avaliado 
como terreno e desconsideradas as estruturas erguidas. O prédio erguido na área de 
testada do imóvel, para a rua Mario Neves nº 271 – Ilha da Conceição, é feito de 
alvenaria não estrutural, estando em processo de reforma pelo atual comodatário, 
existindo as benfeitorias já citadas a página 353 deste processo, material de 
acabamento de baixo padrão, estando em estado de conservação entre regular para 
bom, com trechos em estado precário de conservação. O galpão 01, em cor azul no 
mapeamento/posicionamento constante no laudo, é edificado com alvenarias 
emboçadas, com telhado de telhas de amianto, sobre estruturas metálicas, com 
benfeitorias descritas na página 353 deste processo, estando trechos em estado de 
ruína e trechos em estado de conservação precária, com vazamentos intensos, sem 
partes de telhados, fissuras, trincas e rachaduras, estrutura enferrujada e pisos 
quebrados. O galpão 02, possui 286,00m², estando em estado de conservação ruim 
para regular, em uso pelo atual comodatário, edificado com alvenarias, telhas de 
amianto sobre estruturas metálicas, piso de cimento grosso, com as benfeitorias 
descritas a página 353 deste processo. O galpão 03, possui 365,00m², estando 
edificado com alvenarias emboçadas, coberto por telhado de amianto sobreposto a 
estrutura metálica, piso de cimento grosso, em estado de conservação ruim para 
regular, com as benfeitorias descritas a página 353 deste processo. O terreno possui 
leve inclinação em sua grande extensão, possuindo grande caimento variado ao 
chegar junto às margens de águas, contendo diversos maquinários e pertences do 
atual arrendatário que liberou o acesso a realização da perícia. Informações 
Importantes. Considerando haver divergência do posicionamento do terreno em 
relação à Rua Mario Trilha nº 271 constante nos documentos do processo (pág. 352 
do processo físico e outras), sendo constatado pelo I. Perito que encontra-se situado 
a Rua Mario Neves nº 271; Considerando haver IPTU (pág. 489 do processo físico) 
constando restritos 4.233,00m² de terreno onde considerou-se o RGI (pág. 352 do 
processo físico e outras) que constam 7.079,78m² de terreno; Considerando que os 
arquivos solicitados não foram entregues ao I. Perito e/ou inseridos ao processo; 
(pág. 659 do processo digital) Considerando-se tratar de direito de uso de Terreno de 
Marinha, sem ofertas similares de outros imóveis na região, em mesmo perfil; 
Considerando-se o estado de conservação dos imóveis e benfeitorias; O I. Perito 
realizou a avaliação direta do bem em lide, resultando no valor apresentado neste 
laudo pericial, parcialmente prejudicado, pela falta de entrega de elementos 
embasadores que foram já peticionados as partes, para fundamentarem as teses 
defendidas e inseridas aos quesitos, considerando-se os 7.079,78m² de terreno (RGI) 
e 2.287,00m² de área construída (IPTU), em estado de conservação geral entre ruim 
e regular, onde consta valor venal de: R$ 2.027.798,81 (dois milhões, vinte e sete mil, 
setecentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos). A soma dos valores não 
considerados no IPTU, aos valores venais já constantes, resultam conforme exposto: 
R$ 2.027.798,81 (dois milhões, vinte e sete mil, setecentos e noventa e oito reais e 
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oitenta e um centavos) + R$1.363.616,19 (um milhão, trezentos e sessenta e três mil, 
setecentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), perfazendo um total de R$ 
3.391.415,00 (três milhões, trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e quinze 
reais). Resumo. De acordo com os pressupostos definidos no presente laudo de 
avaliação, atribuímos ao imóvel composto pela Matrícula nº 21.168, Rua Mario Trilha 
nº 271, Ilha da Conceição, Niterói/RJ; o seguinte Valor de Mercado: R$ 6.706.000,00 
(seis milhões setecentos e seis mil reais), correspondente a 1.960.188,24 UFIR’S, 
atualizado, nesta data, em R$ 6.968.469,00 (seis milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais). De acordo com o 14º Ofício de 
Niterói, o ref. imóvel, terreno de marinha, encontra-se matriculado sob o nº 21168 e 
registrado em nome de Metalnave S/A Comércio e Indústria, constando os seguintes 
gravames: 1) R-06: 1ª hipoteca em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES; 2) R-07: 2ª hipoteca em favor do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 3) R-08: 3ª hipoteca em favor do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 4) R-09: penhora 
oriunda do presente feito; 5) AV-10: indisponibilidade por determinação do Juízo da 2ª 
Vara do Trabalho de Rio Grande/RS nos autos da ação trabalhista nº 
00326002220075040122; e 6) R-11: penhora por determinação da 23ª Vara Federal 
do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0011628-65.2010.4.02.5101 em que 
move Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES em face de 
Metalnave S/A Comércio e Indústria. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, 
existem débitos de IPTU nos exercícios de 2010, 2012, 2013 e 2021 no valor de R$ 
233.735,56, mais acréscimos legais (PMN 1079805). 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$ 11.755,06, 
referentes aos exercícios de 2015 a 2019 (Nº CBMERJ: 2030070- 3). 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 
preceituam o § 1º, do artigo 908, do Código de Processo Civil e o parágrafo único do 
artigo 130 do CTN. 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. 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, em até 72 horas de antecedência, 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. Caso após os inícios dos trabalhos ocorra a remição ou qualquer ato por conta 
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do devedor ou credor que obste a consumação da alienação em hasta pública, caberá 
o pagamento de comissão no equivalente de 0,5% (meio por cento) a 2,5% (dois e 
meio por cento) do valor da avaliação por quem der causa (no caso de acordo, tal 
valor será pro rata), sem prejuízo da reposição das despesas. Tal pagamento, além 
de ser justificado pelo trabalho exercido pelo leiloeiro, visa não incentivar a 
procrastinação da execução pelo executado até o último momento possível, sem 
qualquer ônus. Isso vem a atender justamente o ideal do novo CPC, que tem como 
uma das bandeiras evitar ou tornar sem atrativos atos de procrastinação, impondo 
sempre severa reprimenda. – 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 dezesseis 
dias do mês de dezembro de dois mil e vinte. – Eu, Magali Nogueira dos Santos 
Araujo. Mat. 01-27894. - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. 
Debora Maria Barbosa Sarmento – Juíza de Direito. 
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