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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 de cobrança proposta por  GLORIA LUCINETA DOS 
SANTOS em face de REMIX HABITACIONAL MULTIMÓVEIS RIO SERVIÇO DE 
APOIO EM GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA, CASA PRÓPRIA COOPERATIVA 
HABITACIONAL, ADM SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA e MASTER 
BRASIL A. E. LTDA (Processo nº 0227583-12.2016.8.19.0001), na forma abaixo: 
 

 O Dr. PAULO MELLO FEIJO, Juiz de Direito no I Juizado Especial 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 REMIX HABITACIONAL 
MULTIMÓVEIS RIO SERVIÇO DE APOIO EM GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA, CASA 
PRÓPRIA COOPERATIVA HABITACIONAL, ADM SERVIÇOS DE APOIO 
EMPRESARIAL LTDA e MASTER BRASIL A. E. LTDA, através de seus 
representantes legais, de que no dia 19/07/2021, 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 22/07/2021, no mesmo horário e portal de leilões, a 
quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 147, descrito e 
avaliado às fls. 211, em 13/08/2020. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: OBJETO 
DA AVALIAÇÃO: Imóvel residencial constituído pela casa nº. 04 do bloco 10, com 
direito ao uso de uma vaga de garagem (não coberta), do Condomínio Chico Estevão, 
situado na Rua Irmã Josefina da Veiga, nº. 50, Palmeiras, zona urbana do 1º distrito 
do Município de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, cujas características, 
metragens e confrontações são as constantes do Registro Geral de Imóveis, sob a 
matrícula nº. 49816, do Cartório do 2º Ofício desta Comarca; inscrito na Prefeitura 
Municipal de Cabo Frio sob o nº.184641-9, conforme lançamento efetuado pela 
aludida Prefeitura em 01/12/2009. CONDOMÍNIO: com aproximadamente 18 anos, 
completamente murado, com 02 portões em alumínio branco, um de entrada e outro 
de saída de automóveis, um portão menor para entrada de moradores; com 10 
blocos, cada um possuindo 14 casas, à exceção do bloco 02, que possui 7 casas, 
totalizando 133 unidades residenciais e mais 18 lojas comerciais no alinhamento da 
calçada, portaria com porteiro 24 horas; salão de festas; em regular estado de 
conservação. CASA: localizada no bloco 10, distante aproximadamente 80 metros da 
entrada principal do condomínio e com área edificada de 65,27m²; composta de 2 
pavimentos, divididos da seguinte forma: primeiro pavimento com sala, lavabo, 
cozinha e área de serviço e o segundo pavimento com dois quartos e banheiro 
(conforme informação prestada pelo porteiro, que declarou que todas as casas do 
condomínio possuem a mesma composição). Este OJA não teve acesso ao interior da 
casa, não há morador. Considerações: o imóvel está localizado em rua de calçamento 
com paralelepípedos, com boa infraestrutura urbana (água, luz, telefone, internet), em 
área bem valorizada, próximo à lagoa de Araruama, próximo a restaurante, 
lanchonete, bazar de material de construção e salões de beleza, em frente a um 
mercado e uma farmácia e com ponto de ônibus em frente. VALOR: atribuo ao imóvel 
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o valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), correspondente a 64.697,60 
UFIR’S, atualizado em R$ 239.724,05 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e 
vinte e quatro reais e cinco centavos). De acordo com o 1º Ofício de Cabo Frio, o 
ref. imóvel, foreiro à Prefeitura de Municipal de Cabo Frio, encontra-se matriculado 
sob o nº 49816 e registrado em nome de Casa Própria – Cooperativa Habitacional, 
constando os seguintes gravames: 1) R-6: Penhora por determinação do Juízo de 
Direito do 23º Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro, extraída dos autos da ação 
indenizatória - processo nº 0153628-16.2014.8.19.0001, movida por Fernanda de 
Araujo Pereira em face de Remix Habitacional e outros; 2) R-7: Penhora oriunda do 
presente feito; 3) R-9: Penhora por determinação do Juízo de Direito do 23º Juizado 
Especial Cível, extraída dos autos da ação indenizatória – processo nº 0113354-
10.2014.8.19.0001, movida por Jailson de Jesus Santos em face de Remix 
Habitacional – Multimóveis Rio Serviço de Apoio em Gestão Imobiliária Ltda e outros; 
4) Av.13: Indisponibilidade por determinação do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de 
Duque de Caxias/RJ, extraída dos autos da ação trabalhista – processo nº 
00104352320155010206; 5) Av.16 Indisponibilidade por determinação do Juízo de 
Direito da 4º Vara Cível de Madureira/RJ, extraída dos autos do processo nº 
00082901920168190202. De acordo com a Certidão de Situação Fiscal, existem 
débitos de IPTU, nos exercícios de 2016 a 2018 e de 2020 e 2021, no valor de R$ 
1.563,52, mais acréscimos legais (Inscrição: 1846419-001). Os débitos condominiais 
pendentes sobre a referida unidade equivalem, na data da expedição do presente 
edital, ao valor de R$ 15.048,89. 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. Caso após os inícios 
dos trabalhos ocorra a remição ou qualquer ato por conta 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 dezessete dias do mês de maio 
de dois mil e vinte e um. – Eu, Raimundo Herculano da Cunha Filho, Mat. 01-21611 - 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Paulo Mello Feijo, Juiz de 
Direito. 
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