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JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 

 
 

          EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 dias, 
extraído dos autos da ação indenizatória propostapor DENAIR DO NASCIMENTO 
GONÇALVES, MARIA LUCIA DO NASCIMENTO GONÇALVES MEDEIROS, LUIS 
CARLOS DO NASCIMENTO GONÇALVES, MARCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES, 
ADILSON DO NASCIMENTO GONÇALVES, MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES e 
MAURICIO DO NASCIMENTO GONÇALVES em face de COEFE E ENGENHARIA 
FERROVIARIA S/A, GILSON CARVALHO JUNQUEIRA, LUIZ OLAVO DANTAS e JOSÉ 
LUIZ LAGO(Processo nº 0135794-59.1998.8.19.0001 - antigo 1998.001.133688-1), na 
forma abaixo: 

 A Dra. MARISA SIMÕES MATTOS PASSOS, Juíza de Direito na Primeira 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 COEFE E ENGENHARIA 
FERROVIARIA S/A, através de seu representante legal, GILSON CARVALHO 
JUNQUEIRA, LUIZ OLAVO DANTAS, JOSÉ LUIZ LAGO e JUCYMÁ PINHEIRO DA 
SILVA JUNQUEIRA, de que no dia 21/06/2021, 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 24/06/2021, no mesmo horário e portal de leilões, a quem 
mais der, a partir de 50% do valor atualizado da avaliação, na forma do parágrafo único, 
do art. 891 do CPC, o imóvel penhorado à fl. 918, com a devida intimação da penhora 
às fls. 921, descrito e avaliado às fls.1364/1365, em 15/09/2017. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO DIRETA: OBJETO DA AVALIAÇÃO: Casa situada na Rua Joaquim 
Campos Porto 148 – Jardim Botânico. A casa de construção do ano de 1967, centro de 
terreno, com 02 andares possui uma pequena área na frente onde há espaço para um 
automóvel, um pequeno jardim na lateral direita que termina nos fundos da casa onde 
há uma área de serviço externa; 01 pequeno depósito e 01 garagem desativada que 
está sem passagem para a entrada da casa devido a um elevador externo instalado na 
lateral esquerda do imóvel. A casa possui no primeiro andar: um hall; um lavabo; um 
grande salão que comporta uma sala de jantar e uma sala de estar com vista para o 
jardim lateral da casa; 01 sala de almoço anexa à cozinha; 01 cozinha grande; 01 área 
de serviço com 02 quartos e 01 banheiro. No segundo andar, que pode ser acessado 
pela escada interna de madeira ou pelo elevador: 01 saleta; 01 suíte; 04 quartos e 02 
banheiros. A casa encontra-se habitada, em ótimo estado, com piso de tábuas corridas 
em seu interior e porcelana branca na cozinha e área de serviço. Possui muro alto e 
portão de ferro que deixa a casa indevassável. Foi realizada pesquisa de método 
comparativo e o valor do metro quadrado encontrado nos sites imobiliários Zap Imóveis, 
Viva Real e Agente Imóvel. Valor médio do metro quadrado de imóveis residenciais 
similares oferecidos no bairro do Jardim Botânico = R$ 10.539,00 m² X 406 m² = R$ 
4.278.834,00 (quatro milhões e duzentos e setenta e oito mil e oitocentos e trinta e 
quatro reais), correspondente a 1.337.177,41 UFIR’S, atualizado em R$ 4.954.643,46 
(quatro milhões novecentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e três 
reais e quarenta e seis centavos). De acordo com o 2º Ofício do RI, o ref. imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 47685 e registrado em nome de Gilson Carvalho 
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Junqueira e sua mulher Jucymá Pinheiro da Silva Junqueira, constando os seguintes 
gravames: 1) R-7: bem de família, os proprietários instituíram o imóvel como bem de 
família.2) AV-10: indisponibilidade por determinação da 28ª Vara do Trabalho de São 
Paulo/SP - TRT2ª Região, nos autos do processo nº 00473000519945020028;3) AV-11: 
indisponibilidade por determinação da Vara do Trabalho de Matão/SP – TRT 15ª 
Região, nos autos do processo nº 1201006419985150081; 4) AV-13: indisponibilidade 
por determinação da Vara do Trabalho de Santo Amaro/BA – TRT 5ª Região, processo 
nº 00256003120015050161; 5) R-15: penhora oriunda do presente feito; 6) AV-17:  
indisponibilidade por determinação da Vara do Trabalho de Santo Amaro/BA – TRT 5ª 
Região, nos autos do processo nº 00621008219905050161; 7) AV-20: indisponibilidade 
por determinação da 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS – TRT 4ª Região, processo nº 
01627000519965040202; 8) AV-21: indisponibilidade por determinação da 1ª Vara do 
Trabalho de Araucaria/PR – TRT 9ª Região, processo nº 00142005819965090654; 9) 
AV-22: indisponibilidade por determinação da 6ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – 
1ª Região, processo nº 0048506719995010006; 10) R-24: penhora por determinação do 
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital – RJ, nos autos do processo nº 0043821-
86.1999.8.19.0001, movido por Teresinha Prisco e Vanessa Prisco de Souza em face de 
Coefe e Engenharia Ferroviaria S/A, Gilson Carvalho Junqueira, Luiz Olavo Dantas e 
José Luiz Lago. Conta ainda, as seguintes prenotações: Livro protocolo nº: 1-cd; fl.: 149; 
nº.:445.993; data: 30.09.2011; título: ofício de penhora nº 697/2011,expedido em 
15.09.2011, pelo juízo da 50ª Vara do Trabalho, desta cidade; natureza do ato: partilha; 
e, Livro protocolo nº: 1-cd; fl.: 218; nº.: 489.371; data: 18/02/2016; título: ofício nº 
47/2016, expedido em 29/01/2016, pelo Juízo da 1ª Vara Cível, desta cidade; natureza 
do ato: penhora. Livro protocolo nº: 1-dc; fl.: 161; nº.: 527.514; data: 28/09/2020; título: 
ficha baixada da central nacional de indisponibilidade de bens (protocolo CNIB nº 
202009.2513.01330636-ta-180), datada de 05/06/2020; natureza do ato: cancelamento 
de indisponibilidade; e, Livro protocolo nº: 1-dd; fl.: 149; nº.: 530.762; data: 21/01/2021; 
título: ficha baixada da central nacional de indisponibilidade de bens (protocolo CNIB nº 
202101.2110.01458251-ia-440), datada de 21/01/2021; natureza do ato: 
indisponibilidade. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU 
nos exercícios de 2020 e 2021 no valor de R$33.904,91, mais acréscimos legais (FRE 
03455292). Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel 
não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção 
de Incêndios (Nº CBMERJ: 2289265-7). 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. Caso o licitante vencedor não honre com o pagamento, será 
apresentado o lance imediatamente anterior e assim sucessivamente. 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 CPCe 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 vinte e quatro dias do mês de maio de dois 
mil e vinte e um. – Eu, Fernando Antonio dos Santos. Mat. 01-9863- Chefe de Serventia, 
o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Marisa Simões Mattos Passos – Juíza de Direito. 
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