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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO - RJ. 
Fórum: Rua Dr. Getulio Vargas nº  2.512 – Barro Vermelho, São Gonçalo 

E-mail: sgo03vciv@tjrj.jus.br 
Telefones:(21)3715-8336 

 

   JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE SÃO GONÇALO – RJ. 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da 

Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ESPÓLIO DE CLÓVIS ORLANDO 

MARTINS, através de sua Representante Legal: CÍLIA IGLESIAS FERREIRA DA SILVA 

MARTINS em face de ARILDO DE AZEVEDO E MARIA DO CARMO FERNANDES DE 

AZEVEDO e MARIA DO CARMO FERNANDES DE AZEVEDO (Processo nº 0035750-

81.2002.8.19.0004 / nº antigo 2002.004.035512-6), na forma abaixo: 

O DR. EUCLIDES DE LIMA MIRANDA, Juiz de Direito, Titular na Terceira Vara Cível da 

Comarca de São Gonçalo, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem e interessar possa, ESPECIALMENTE AOS RÉUS: ARILDO DE 

AZEVEDO E MARIA DO CARMO FERNANDES DE AZEVEDO, que no dia 24 /03/2020 às 

14:00 horas, no Átrio do Fórum da Comarca de São Gonçalo, sito à Rua Dr. Getulio Vargas 

nº  2.512 – Barro Vermelho, São Gonçalo / RJ, pela Leiloeira Pública CRISTINA 

FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº175, com endereço na Rua República do Líbano 

nº16, salas: 501. 502 – Centro – RJ. telefones: (21) 3357-6484, Email: 

contato@facanhaleiloes.com.br, site: www.facanhaleiloes.com.br na Modalidade: “LEILÃO 

PRESENCIAL”, obedecendo aos artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, será 

apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 26/03/2020, no 

mesmo horário e local será vendido pela melhor oferta à partir de 80% do valor da 

avaliação,  o imóvel com termo de penhora às fls. 35, com a devida intimação da penhora às 

fls.74 v./96 v. descrito e avaliado às fls. 683/684, como segue: LAUDO DE AVALIAÇÃO:1) 

IMÓVEL SITUADO NA RUA BISPO DOM JOÃO DA MATTA Nº 12 E SEUS RESPECTIVO 

LOTE DE TERRENO Nº 01, DA QUADRA 88; do loteamento Jardim Nossa Senhora 

Auxiliadora, situado em zona urbana do 3º Distrito do Município de São Gonçalo; cujas 

descrições e características são as constantes do Cartório do Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição da Comarca de São Gonçalo, sob a matrícula nº10.988; onde se encontra 

edificado um estabelecimento construído em alvenaria próprio para atividades comerciais, 

onde atualmente funciona parte do supermercado Rede Economia, que assim que descreve 

e se caracteriza: salão principal, sala de manipulação, com piso em cerâmica ½ (meias) 

paredes revestidas por azulejos e encontra-se em excelente estado de conservação e situa-

se acima de nível da rua, esta por sua vez é plana, calçada, situa-se próximo de comércio e 

é provida dos serviços públicos essenciais. AVALIO o imóvel acima no valor de R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 1.a) Encontra-se também edificado no lote terreno 

nº 01, da quadra: 88 outro estabelecimento próprio para atividades comerciais, situado 

numa esquina que atualmente funciona como uma lanchonete, que assim descreve e se 

caracteriza, salão principal, sala de manipulação, dois banheiros e depósito, piso em 

cerâmica, paredes revestidas por azulejos, teto rebaixado em gesso e coberta por laje. Esta 

loja é ampla de esquina e encontra-se em excelente estado de conservação. AVALIO O 

IMÓVEL descrito em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 1.b) Encontra-se ainda edificado 

no lote de terreno nº 01, quadra 88 um prédio residencial, com porteiro eletrônico, escadas 

e corredores de circulação, área de ventilação, com paredes revestidas por massa com boa 

pintura, piso em marmorite, 24 (vinte e quatro) apartamentos, divididos em (02) dois 

quartos, (01) uma sala, (01) banheiro, (01) cozinha, (01) área de serviço. Piso em 

Cerâmica, portas internas e externas em madeiras, janelas em esquadria de alumínio ; 

paredes em massa e pintura, exceto na cozinha com azulejos até o teto e banheiro com ½ 

(meias) paredes revestidas em azulejos. Fachada da portaria com paredes revestidas de 

azulejos. Este prédio encontra-se em bom estado de conservação. Avalio cada apartamento 

e suas respectivas frações ideais do terreno e das áreas comuns do prédio no valor de R$ 
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140.000,00 (cento e quarenta mil reais); e todo imóvel acima descrito no valor de R$ 

3.360.000,00 (três milhões trezentos e sessenta mil reais). TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 

8.660.000,00 (oito milhões e seiscentos e sessenta mil reais). O imóvel encontra-se 

devidamente registrado em nome dos Réus, no Cartório do 3º Ofício do Registro Geral de 

Imóveis, sob a matrícula 10.988. RGI – São Gonçalo: Imóvel – nº 12 com frente para a Rua 

Bispo Dom João da Matta, compreendendo prédio para negócio, construído no lote de 

terreno que tinha o nº 01 da quadra da quadra 88 do loteamento Jardim Nossa Senhora 

Auxiliadora, zona urbana do 3º Distrito deste Município, com área de 1.046,00m2, e mede: 

31,20m de frente para a Estrada Tronco Norte Fluminense; 20,55m de fundos para o lote 

02; 34,00m por um lado e 35,70m de outro lado, confrontando de um lado com o lote 03, e 

de outro lado com a Avenida Limite, inscrição nº 048034-3 log. 2846-4. Proprietário: 

Serraria São Pedro de Alcântara Ltda., CGC nº 31.676.240/0001-34, com sede na Avenida 

Bispo Dom João da Matta, nº 12, nesta cidade. Registro Anterior: Continuação do livro 2/NA, 

fls. 289 M.R. 1.2/10.988. São Gonçalo, 23 de dezembro de 1985. R.3 – COMPRA E 

VENDA: Transmitente – Serraria São Pedro de Alcântara Ltda., acima mencionada. 

Adquirente: Arildo de Azevedo, brasileiro, comerciante, casado pelo regime da comunhão de 

bens com Maria do Carmo Fernandes de Azevedo, Id. Nº 1.336642 – IFP de 29.06.1972 e 

CPF nº 281.617.267-87, residente a Rua Iara, lote 29, nesta cidade. Forma de Título: 

escritura lavrada em cartório do 3º Oficio de Maricá, livro 12, fls. 139, em 16.04.1985. Valor 

do contrato: C$ 3.000.000. São Gonçalo, 23 de dezembro de 1985. R.04 – CONFISSÃO DE 

DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA: Devedores: Arildo de Azevedo, comerciante e 

sua mulher Maria do Carmo Fernandes de Azevedo, do lar, brasileiros, casados pelo regime 

da comunhão de bens, residentes na Rua Iara nº 29, nesta cidade, CIC nº 281.617.267-87, 

ident. Nºs 1.336.642 e 25004351 do IFP, de 26.09.72 e 05.02.85. Credor: Haroldo Fraga, 

brasileiro, industrial, casado pelo regime da comunhão de bens com Virginia Xantre Fraga, 

residente na Praia de Icaraí nº 251 / 1.001, Niterói, CIC nº 113.563.575-15, identi. Nº 

2.500.351 do IFP, de 09.10.73. São Gonçalo, 22 de fevereiro de 1988. R.5 – CONFISSÃO 

DE DÍVIDA COM HIPOTECA (2º GRAU): Devedores: Arildo de Azevedo e sua mulher 

Maria do Carmo Fernandes de Azevedo, qualificados no R.4. Credor: Dirceu Lopes 

Rodrigues, brasileiro, casado pelo regime da comunhão de bens com Maria da Graça 

Baptista Rodrigues, ident. Nº 80798079-2 – IFP e CIC nº 504.015.137-34, residente na 

Estrada Raul Veiga nº 361/103 – SG. Alcântara. São Gonçalo, 02 de março de 1988. R.6 – 

CONFISSÃO DE DÍVIDA COM HIPOTECA (3º GRAU): Devedores: Arildo de Azevedo e 

sua mulher Maria do Carmo Fernandes de Azevedo, já qualificados nesta matrícula. Credor: 

Clovis Orlando Martins, brasileiro, comerciante, casado sob o regime da comunhão de bens 

antes da lei nº 6.515/77, com Cilia Iglesias Ferreira da Silva Martins, portador da ident. nº 

3.503.632 do IFP/RJ, de 15.06.86, inscrito no CPF/MF sob o nº 255.606.627-04, residentes 

na Avenida Canal s/nº, Recanto de Itaipuaçú, 3º Distrito de Maricá – RJ. São Gonçalo, 08 de 

setembro de 1997. R.7 – PENHORA: Executado: Arildo de Azevedo, antes qualificado. 

Exequente: Espólio de Clóvis Orlando Martins. Forma do Título: Mandado de Registro de 

Penhora – processo nº 2003.004.016.284-4, emitido pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível – 

SG, assinado pelo Juiz de Direito – Exmo. Dr. Gilberto Clovis Farias Matos, em 11.08.2003. 

Valor: R$ 107.489,95. DÉBITOS DO IMÓVEL: 1) IPTU: De acordo com as Certidões 

expedida pela Prefeitura Municipal de Fazenda de São Gonçalo os   imóveis encontram-se 

desmembrados apresentando débitos de IPTU inscritos e não inscritos em Dívida Ativa 

perfazendo o valor de R$ 513.241,59 (quinhentos e treze mil, duzentos e quarenta e um 

reais e cinquenta e nove centavos). 2)TAXA DE INCÊNDIO:  Os imóveis encontram-se 

desmembrados junto ao FUNESBOM, apresentando Débitos de Taxas de Serviços Estaduais 

de Prevenção e Extinção de incêndios, perfazendo o montante de R$ 9.220,41 (nove mil, 

duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos). CRÉDITO EXEQUENDO: Conforme 

planilha atualizada apresentada pelo autor o crédito atualizado da presente ação em 

09/03/2020, perfaz o montante de 4.691.685,15 (quatro milhões, seiscentos e noventa e 

um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos). Os créditos que recaem sobre 

o imóvel, inclusive de natureza Propter Rem serão sub-rogados sobre o preço da alienação, 

sendo observada a ordem de preferência legal nos termos do art. 130 do CTN, “caput” e 

parágrafo único, do Código Tributário Nacional, consoante o art. 908 § 1º do Código de 

Processo Civil. Sendo o imóvel vendido livre e desembaraçado. As certidões exigidas pela 



Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, e os débitos atualizados de IPTU 

e Taxas serão lidos pela Srª. Leiloeira no ato do pregão. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O 

edital será publicado na rede mundial de computadores, no site da Leiloeira, 

www.facanhaleiloes.com.br, e ou afixado no local de costume e publicado  em resumo em 

jornal de ampla circulação com antecedência mínima de 5 dias, suprindo as exigências 

contidas no art. 887, §2º e 3º do NCPC. DA PARTICIPAÇÃO: Os interessados devem 

comparecer em local e hora designado para realização do leilão presencial, munidos de 

documentos de identidade, CPF e cheques, em caso de estar representante a terceiros 

interessados na arrematação deverá antes de iniciado o leilão apresentar procuração com 

firma reconhecida por autenticidade, e em caso de pessoa jurídica, os Estatutos da empresa 

outorgante. CONDIÇÕES DE VENDA: O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no 

estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado, verificar suas 

condições, antes das datas designadas para a alienação. As despesas e os custos (ITBI, 

Laudêmio, Registros e o que mais se fizer necessário) relativos à transferência patrimonial 

dos bens correrão por exclusiva conta do arrematante. DO PAGAMENTO À VISTA: (artigo 

892 do NCPC). O arrematante deverá efetuar o pagamento de 30% caução em 24 horas 

após o encerramento do leilão e o restante em até 15 dias através de guia de depósito 

judicial a ser emitida pela Leiloeira Oficial em favor do Juízo sob pena de se desfazer a 

arrematação com as penalidades da Lei. DO PAGAMENTO PARCELADO (artigo 895 do 

NCPC): Os interessados em adquirir o bem penhorado em prestações poderão apresentar: 

(I) até o início do primeiro leilão, proposta para aquisição do bem por valor não inferior ao 

da avaliação; (ii) até o início do segundo leilão, proposta para aquisição do bem por valor 

que não seja considerado vil, ou seja acima de 50% da avaliação. A proposta conterá, em 

qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, com as correções 

mensais à ser indicada na proposta por hipoteca do próprio bem (art. 895, §1º, do CPC). As 

propostas deverão ser encaminhadas por escrito para o e-mail: 

contato@facanhaleiloes.com.br e ou anexada aos autos.  A apresentação de proposta não 

suspende o leilão (art. 895, §6º, do CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 

prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (art. 895, §7º, do CPC). DA 

COMISSÃO DA LEILOEIRA E DE SEU PAGAMENTO: O arrematante deverá pagar no ato 

da arrematação o percentual de 5% a leiloeira a título de comissão sobre o preço da 

arrematação do imóvel a qual não esta incluída no valor do lance, por meio de cheque. DA 

INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as partes em especial o executado INTIMADOS por 

intermédio do presente Edital de Leilão e seus advogados constituídos, suprindo 

assim a exigência contida no artigo 889, I do NCPC. Dado e passado, São Gonçalo, aos 

28 de fevereiro de dois mil e vinte. Para que produza seus efeitos legais, o presente Edital 

encontra-se assinado  pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha___________, pela Chefe 

da Serventia –  Livia Helena de Sousa Fernandes ____________  e pelo MMº  Dr. 

Euclides de Lima Miranda – Juiz de Direito.____________. 
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