
EDITAL Nº JFRJ-EDT-2017/00234

EDITAL DE DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Doutor CARLOS ADRIANO MIRANDA BANDEIRA, MM. Juiz
Federal Substituto, no exercício da titularidade da 2ª Vara Federal de São Gonçalo, Seção
Judiciária do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, FAZ SABER a
todos quantos virem, ou dele tiverem conhecimento do presente EDITAL, que esta 2ª Vara
Federal levará à venda em arrematação pública, nas datas, local e sob as condições adiante
descritas, os bens penhorados nos autos das ações cíveis a seguir relacionadas, observando os
artigos 877, 866, 887 e 891 do Código de Processo Civil, bem como na resolução nº 92, de 18 de
Dezembro de 2009 - Leilões on-line do Conselho da Justiça Federal, na MODALIDADE DE
LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, conforme condições e regras abaixo.

DATA E HORÁRIO:

1º LEILÃO:
DATA: Dia 10/11/2017, a partir das 13:00 horas, por preço igual ou superior ao valor da
avaliação.

2º LEILÃO:

DATA: Dia 22/11/2017, a partir das 13:00 horas, pela melhor oferta, desde que o lance não seja
inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao bem na avaliação/reavaliação, abaixo
do qual os lances serão considerados "preço vil" para os fins da lei.

LOCAL:

O LEILÃO PRESENCIAL será realizado na Sede da Justiça Federal, situado na Rua Coronel
Serrado, nº 1000, 13º andar, bairro Zé Garoto, São Gonçalo/RJ, Condomínio do Centro
Empresarial 1000, e simultaneamente, através do sítio eletrônico www.rioleiloes.com.br na data
e horários estabelecidos acima. Os interessados em participar do LEILÃO ELETRÔNICO
devem efetuar cadastramento prévio na forma solicitada pelo referido site, no prazo máximo de
24h antes do leilão eletrônico.

 

LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL:

RENATO GUEDES ROCHA, Jucerja nº 211
Telefone: 0800-707-9272
Sítio Eletrônico: www.rioleiloes.com.br
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1) INFORMAÇÕES GERAIS E INTIMAÇÕES:

a) Fica, pelo presente, devidamente intimada a parte executada e, tratando-se de bem imóvel, seu
respectivo cônjuge ou companheiro(a), da designação supra e para, querendo, acompanhá-la, se
não tiver sido encontrada quando da realização da intimação pessoal, conforme art. 889, § único
do Código de Processo Civil, bem como o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido
penhorada fração ideal, o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
penhora recair sobre bens gravados com tais direitos reais, o proprietário do terreno submetido
ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou
de concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais, o credo
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhorada anteriormente averbada,
quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer
modo, parte da execução, o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em
relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada, o promitente vendedor, quando a
penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada,
conforme disposto no art. 889 do Código de Processo Civil de 2015, caso não sejam encontrados
para intimação pessoal, do leilão designado, para as datas, horário e local acima mencionados.

b) Atendendo ao disposto no art. 887, § 2º do Código de Processo Civil, autorizo o leiloeiro
público designado a divulgar fotografias dos bens penhorados no sítio "www.rioleiloes.com.br,
sem prejuízo de outras formas de publicidade, que venham ser adotadas pelo leiloeiro, tendentes
a mais ampla publicidade da alienação. Informações complementares podem ser obtidas no sítio
da Justiça Federal ("www.jfrj.jus.br", no caminho "Consultas"; "Leilões Judiciais"), através do
leiloeiro público (tel.: 0800-707-9272 - www.rioleiloes.com.br), na sede do Juízo (Rua Coronel
Serrado, nº 1000, 13º andar, Zé Garoto, São Gonçalo- RJ, entre 12 e 17 horas) ou, ainda, por
correio eletrônico dirigido à Secretaria do Juízo (02vf-sg@jfrj.jus.br).

c) Em caso de remição, pagamento ou parcelamento do débito no período compreendido entre a
data da publicação do Edital de Leilão e a segunda praça, a parte executada deverá pagar 2%
(dois por cento) sobre o valor atribuído ao(s) bem(ns) na avaliação/reavaliação ou sobre o valor
atualizado da dívida (o que for menor), a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro,
limitado ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

d) A inclusão no presente Edital de Leilão dos valores referentes a débitos de IPVA/Multa
referente aos veículos, valor da dívida tributária atualizada para os processos com Parcelamento
autorizado, bem como demais informações sobre ônus existentes sobre os bens, não impede que
o Leiloeiro Oficial apresente na data do leilão valores e informações mais atualizadas de quando
da expedição do edital. As certidões de ônus relativas aos bens deverão ser publicadas no site do
leiloeiro - www.leiloesjudiciais.com.br, a fim de que possam ser consultadas, sem prejuízo da
consulta aos autos do processo a que se referem, no site www.jfrj.jus.br, onde constarão
digitalizadas.

e) Os licitantes ficam cientes de que serão observadas as seguintes condições determinadas pelo
MM. Juízo Federal da 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ:

e.1) a alienação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, por
depósito judicial ou por meio eletrônico, conforme art. 892, do Código de Processo Civil.
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Caso não seja possível o pagamento nas formas acima indicadas, o valor será pago
diretamente ao leiloeiro, na ocasião do leilão, que deverá recebê-lo e depositá-lo, dentro de
24 (vinte e quatro) horas, ou no primeiro dia útil subsequente com expediente bancário, na
Caixa Econômica Federal, à disposição deste Juízo, em conta vinculada ao processo;

 e.2) sobre o valor da arrematação, fica arbitrada a comissão do leiloeiro, no percentual de
5% (cinco por cento), a ser paga pelo arrematante;
e.3) o arrematante recolherá, ainda, as custas de arrematação no percentual de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor da arrematação, observado o mínimo de 10 (dez) UFIR e o máximo
de 1.800 (mil e oitocentas) UFIR, nos termos da Lei nº 9.289/1996 (Tabela III); O
recolhimento deverá ser feito através da (GRU) Guia de Recolhimento da União, conforme
determina a Resolução nº 03/2011, do TRF-2ª Região;

e.4) deverá ser observado, para o segundo leilão, que não serão deferidos lances inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao bem na avaliação/reavaliação;
e.5) Tendo em vista a natureza originária da aquisição, tendo em vista o contido nos termos
dos artigos 130 do C.T.N., 1.499 do C.C., 903, §5º, I, Código de Processo Civil e artigo
141-II da lei 11.101/05, os bens serão entregues ao arrematante livres e desembaraçados,
sendo que no caso de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal
(IPTU e contribuições de melhoria), que será sub-rogado sobre o preço da arrematação,
conforme o art. 130 do CTN, observado o contido no art. 187 do mesmo diploma legal.
Sendo o valor arrematado insuficiente para atender aos credores preferenciais, deverá a
Fazenda Pública Municipal ser comunicada, também por ofício, de que o arrematante não
responderá pelos tributos que eventualmente ainda lhe sejam devido. Aplicável
analogicamente ao IPVA, conforme decisão no AgRg no REsp 1322191/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe
26/09/2012. No caso de veículos, o arrematante também não arcará com as multas de
trânsito eventualmente existentes sobre estes bens até a data da arrematação, pois que em
face de seu caráter personalíssimo, não serão transferidas ao arrematante". Salvo eventuais
despesas de condomínio e outras obrigações civis referentes à coisa, o arrematante receberá
o bem livre de hipotecas, penhoras e tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de
melhorias), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Com
relação a bens móveis,  arrematante receberá o bem livre de penhoras.

e.6) o arrematante arcará, todavia, com os tributos cujos fatos geradores ocorrerem após a
data da expedição da carta de arrematação;

e.7) Nos termos do art. 895 do CPC, fica autorizado o parcelamento do valor da
arrematação, devendo ser observadas as seguintes condições: o interessado em adquirir o
bem penhorado poderá apresentar por escrito (a) até o início do primeiro leilão, proposta de
aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; (b) até o início do segundo leilão,
proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. A proposta conterá,
em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor
do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, em parcelas mensais e
sucessivas, no valor mínimo de R$1.000,00, cada, garantido por caução idônea, quando se
tratar de móveis e, por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. As propostas
para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção
monetária e as condições de pagamento do saldo. O valor de parcela será acrescido de juros
da poupança. O vencimento da segunda prestação e seguintes ocorrerá no último dia útil do
mês seguinte as da data da arrematação. Fica a cargo do arrematante promover a devida
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correção dos valores, bem como fazer prova mensal dos recolhimentos efetuados junto ao
processo da arrematação judicial, sob pena de rescisão do parcelamento e aplicação das
sanções legais. No caso de atraso no pagamento de qualquer prestação, haverá incidência de
multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas
vincendas. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover a execução do valor devido em face do arrematante, devendo ambos os pedidos
serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. A apresentação da
proposta de parcelamento não suspenderá o leilão. A proposta de pagamento do lance
à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Havendo mais
de uma proposta de pagamento parcelado: a) em diferentes condições, prevalecerá a mais
vantajosa, assim compreendida a de maior valor; b) em iguais condições, prevalecerá a
formulada em primeiro lugar. No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo
arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e os subsequentes, ao
executado.

e.7) em caso de arrematação de bem imóvel, para expedição da respectiva carta, deverá o
arrematante comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, a
teor do artigo 901 § 2º  do Código de Processo Civil;

e.8) os bens serão vendidos no estado em que se encontram, podendo haver a exclusão de
bens do leilão a qualquer tempo e independentemente de prévia comunicação, não cabendo
à Justiça Federal e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos ou mesmo
providências referentes a retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes
daqueles arrematados. Será, ainda, atribuição do licitantes/arrematantes a verificação do
estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão,
sendo que qualquer dúvida ou divergência deverá ser dirimida no ato do leilão;

e.9) a remoção e o transporte do(s) bem(ns) arrematado(s) são de responsabilidade do
arrematante, correndo as despesas correlatas por sua conta.

f) Com exceção dos incapazes, depositários/executados, tutores, curadores, testamenteiros,
administradores, síndicos ou liquidantes, quanto aos bens confiados a sua guarda e
responsabilidade; dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam
encarregados; do juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, escrivão e demais
servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos bens e direitos objeto da alienação na
localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade; os servidores públicos em geral,
quanto aos bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua
administração direta ou indireta; os leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda
estejam encarregados; os advogados de qualquer das partes, bem como seus respectivos
cônjuges, conforme determina o art. 890 do CPC, todas as pessoas físicas capazes e as pessoas
jurídicas regularmente constituídas podem participar do leilão, sendo que as primeiras serão
identificadas por meio de documento de identidade e do Cadastro de Pessoa Física do Ministério
da Fazenda, e as últimas serão representadas por quem os respectivos estatutos indicarem,
devendo apresentar cópia do ato constitutivo e comprovante de inscrição no CNPJ. Todos
poderão se fazer representar por procurador com poderes específicos.

g) Ciente aos eventuais interessados na aquisição de bens em Leilão Judicial perante este Juízo,
que a aplicação do art. 890 do Novo Código de Processo Civil/2015, estende-se àqueles que
atuam ou já atuaram junto a Justiça Federal da 2ª Região, bem como os respectivos cônjuges ou
companheiros, seja qual for o regime de bens, e mesmo para os relacionamentos já dissolvidos,
bem como aos respectivos parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta, ou na colateral, até o
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terceiro grau, conforme art. 144, IV, c/c 148 do Novo Código de Processo Civil/2015, bem como
decidido pelo C. STJ no REsp 1.368.249-RN; Rel. Min. Humberto Martins, STJ, 2ª T, j.
16/04/2013, DJe 25/04/2013 e C. CNJ no PCA 0001535-37.2013.2.00.000, DJ 02/12/2013.

h) Em nenhuma hipótese, salvo nos casos de nulidades previstas em lei, serão aceitas
desistências dos arrematantes/adjudicantes, reclamações posteriores sobre os bens ou alegações
de desconhecimento das cláusulas deste Edital, para se eximirem das obrigações geradas,
inclusive aquelas de ordem criminal previstas no artigo 358 do Código Penal Brasileiro ("Art.
358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente
ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena -
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência"). Em caso
de nulidade, o juiz poderá homologar a arrematação ao segundo colocado, mediante sua
concordância e desde que o lance oferecido seja, no mínimo, de valor igual à avaliação, se na
primeira data, ou, se na segunda data, acima do preço estabelecido pelo juízo para cada bem, sem
prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC.

III) VISTORIA(S) DO(S) BEM(NS).

A localização dos bens para visitação é a declarada neste edital. Antes dos dias marcados para o
leilão, os interessados terão o direito de visitação dos bens nos locais em que se encontram. A
visitação livre poderá ocorrer de segunda-feira à sexta-feira, das 9:00 horas às 17:00 horas. Se o
Executado ou o Depositário impedir a visitação ao bem, o interessado deve entrar em contato
com o escritório do Leiloeiro Oficial nomeado ou peticionar ao M. Juízo requerendo ordem para
a visitação com acompanhamento por Oficial de Justiça, sendo certo que tais pedidos serão
atendidos na medida das possibilidades da Justiça. 

IV) DO LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO SIMULTÂNEOS

Quem pretender arrematar os bens abaixo relacionados deverá comparecer NO LOCAL
DO LEILÃO, no dia e na hora mencionados acima, OU, poderá OFERTAR LANCES
PELA INTERNET, através do site www.rioleiloes.com.br, devendo os interessados
efetuar cadastramento prévio na forma solicitada pelo referido site, no prazo máximo de
24h antes do leilão eletrônico, confirmarem os lances e efetuar o deposito dos valores da
arrematação à disposição do Juízo, via depósito judicial, conforme disposto no item I,
alínea e.1) acima.

1.

REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA PARA PARTICIPAR DO LEILÃO ATRAVÉS
DO SITE:
Conexão dedicada de 500Kbps (sem vídeo) e 1Mbps (com áudio e vídeo); Para visualizar
o vídeo é necessário o plugin Flash Player instalado. Computador: Processador Intel
Celeron 1.60 Ghz, 512 Mb memória RAM; Navegador: Internet Explorer 7 ou superior;
Mozila Firefox 6 ou superior, Google Chrome 10 ou superior.

2.

 Após a homologação do lanço vencedor, o arrematante será comunicado por e-mail de
que terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os respectivos depósitos após o
recebimento das Guias de Depósito Judicial relativo ao lanço ofertado, da Guia de GRU
para recolhimento das custas de arrematação, bem como do número da conta bancária que
o Leiloeiro indicar para o depósito/transferência do valor correspondente a comissão do
Leiloeiro no percentual de 5% sobre o valor da arrematação do bem, bem como da
comprovação dos pagamentos pelo Arrematante através do e-mail:
financeiro@leiloesjudiciais.com.br.

3.
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Não sendo efetuado o depósito, o gestor comunicará imediatamente o fato ao juízo,
informando também os lances imediatamente anteriores para que sejam submetidos à sua
apreciação, sendo que poderá homologar a arrematação ao segundo colocado, mediante
sua concordância e desde que o lance oferecido seja, no mínimo, de valor igual à
avaliação, se na primeira data ou, de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, se
na segunda, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 897 do Código de
Processo Civil.

4.

 V) DA RELAÇÃO DE BENS PENHORADOS:

AUTOS: 0000397-61.2008.4.02.5117 (2008.51.17.000397-5) - PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - ECT

EXECUTADO(S): CLAUDENIR JORGE DE AMORIM

BEM(NS): Veículo VW/Gol MI, placas KPB-7223, 1998/1999, cor azul, gasolina,  Renavam
707747902, chassi 9BWZZZ373WT160879, com avaria na porta dianteira do lado esquerdo, em
mau estado de conservação.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 5.000,00, em 22/03/2017.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Projetada A, lote 12, qd 02, Condomínio Sacramento
Valley, Sacramento, São Gonçalo/RJ (antiga Travessa Antônio Navega).

DEPOSITÁRIO: CLAUDENIR JORGE DE AMORIM.

VALOR DO DEBITO: R$ 125.139,87, em 31/03/2017.

ÔNUS: PENHORA em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, autos nº 0000397-61.2008.4.02.5117,
em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; Restrições Judiciais; Débitos no Detran/RJ
Débito (IPVA / DPVAT / Taxa de Licenciamento Anual / Taxa de Emissão CRLV) - Exercícios
2012, 2013, 2016 e 2017 no valor de R$ 1.688,00; Multas (Prescritas) no valor de R$ 404,36;
Consultas realizadas em 20/10/2017.

 

AUTOS: 0002294-90.2009.4.02.5117 (2009.51.17.002294-9) - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA/IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

AUTORES: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

EXECUTADO(S): HENRY CHARLES ARMOND CALVERT

BEM(NS): 01) Imóvel situado na Zona Urbana do 2º Distrito do Município de São Gonçalo no
Estado do Rio de Janeiro, sendo o referido bem localizado no logradouro "Estrada da Paciência",
n° 4.900, Rio de Ouro, São Gonçalo/RJ, sendo o sítio de n° 03, situado no "Condomínio das
Acácias", loteamento de grande porte, com casas de luxo na região fronteiriça com o Município
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de Niterói, também neste estado. Composto de lote de terreno, de disposição irregular, com
medida de 1.793,00m², sendo o terreno com platores, confrontando-se em segumento reto como
caminho existente 45,00m; nos fundos mede 45,00m onde confronta com propriedade de Odilon
Silvas ou sucessores; 40,00m do lado direito, com o Sítio 4 e parte com o caminho existente, e
39,00m do esquerdo, com o Sítio 2. Benfeitorias: Casa não averbada, com requinte,
apresentando material de primeira qualidade, com adornos nos jardins de frente, com plantas
decorativas nos arredores da casa, com entrada principal numa subida, do lado esquerdo, após
uma escada de pedras decorativas, apresentando a porta principal feita de madeira de lei e vidro,
apresentando, do lado direito, numa parte mais baixa do terreno, após um aclive menos, uma
garagem muito ampla, com capacidade para estacionar 05 carros. Nesta garagem, há uma porta
de serviço, com entrada para o interior da casa. Há, também, neste pavimento, um pequeno
quarto para guardar objetos, sendo este com porta para fora de casa. No interior, há uma ampla
sala de estar, com piso de granito, janelas de vidro, detalhes bem trabalhados em madeira de lei,
sendo o teto com rebaixamento em gesso e iluminação embutida, havendo detalhes em madeira
até a metade da parede. Há uma sala tipo escritório, e nela há uma grande porta de madeira e
vidro, separando este espaço do ambiente da sala de astar. Há uma grande cozinha, equiparada
com materiais embutidos, em construção projetada para aquele ambiente, contendo coifa, sendo
a cozinha em formato quadrado; há, também, duas copas, sendo uma próxima à cozinha e outra,
junto à uma varanda, com vista para a lateral da casa. Os cômodos apresentam excelente
iluminação, sendo as janelas de madeira amplas com vidros grandes. Há uma escada de acesso
ao andar superior, sendo esta escada em material de fino acabamento, em granito, com azulejos
decorados e com corrimão de metal pintado na cor branca. Há detalhe em vidro, tipo "vitrô", nos
lances da escada. No andar superior, se encontram os quartos, em número de quatro, com suítes,
closet e varandas, sendo um deles com um closet menor, em relação aos demais. Há um quarto
ripo roupeiro e uma varanda. Há pias localizadas nos corredores, entre as suítes, de granito, com
detalhes decorativos em madeira. Há banheira nas suítes. Na sala, varanda e copa, há pisos frios
(granito, piso cerâmica e azulejo), sendo os quartos com piso em madeira (taco e tábua corrida
envernizados). Obs.: O lote denominado "Sítio 3" se localiza logo na entrada do Condomínio
das Acácias, seguindo na portaria do loteamento, para o lado direito, num grande aclive. O
condomínio se localiza em área nobre e numa das principais vias de acesso à cidade. Esta via é
muito bem servida de transporte público, sendo pavimentada e contendo outros condomínios
residenciais de grande porte, em sua longa extensão. Imóvel registrado na Prefeitura Municipal
sob o n° 116.006-000 e matriculado sob o n° 28.284 no Cartório do Registro de Imóveis da 2ª
Circunscrição do 3º Ofício de São Gonçalo/RJ, avaliado em R$ 1.700.000,00, em 03/07/2016;
02) Sala comercial 807 da Rua Yolanda Saad Abuzaid, n° 150, Edifício Comercial denominado
Alcântara Trade Center, na Alcântara, compreendendo unidade comercial, zona urbana, 1º
distrito deste município de São Gonçalo/RJ, correspondente fração ideal de 5106/749453 do
terreno, que nos seu todo mede: 16,00m de frente para a Rua Yolanda Saad Abuzaid; 24,00m nos
fundos, confrontando com a Rua Pereira Ninho, por 64,40m do lado direito em 04 alinhamentos,
o 1º de 20,00m, o 2º de 3,20m, o 3º de 11,20m, e o 4º de 30,00m, confrontando no 1º
alinhamento com a Rua Jovelino de Oliveira Viana, e nos 2º, 3º e 4º, com o lote 74, e 77,00m do
lado esquerdo em 03 alinhamentos, o 1º com 32,00m, o 2º com 15,00m e o 3º com 30,00m,
confrontando no 1º alinhamento com a Rua João Caetano, no 2º com o lote 69, e no 3º com os
lotes 69 e 70, com a área de 1.655,80m². O prédio está localizado em bairro com intenso
comércio, rede bancária, transporte público municipal e intermunicipal. A sala se encontra em
bom estado de conservação, apresentando-se, porém, dividida em duas, por ter sido sublocada,
As entradas são pela sala 807 e pela sala vizinha, onde há um consultório médico. Segundo
informações do inquilino, a divisória foi feita em gesso, Imóvel matriculado sob o n° 61.230 no
Cartório de Registro de Imóveis do 4º Ofício da 3ª Circunscrição de São Gonçalo/RJ, avaliado
em R$ 200.000,00, em 31/08/2017; 03) Sala 505 do número 131 da Rua Nestor Pintor Alves,
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Vila 3, São Gonçalo/RJ, de 45m² que está vazia a aproximadamente 02 anos, Imóvel registrado
na Prefeitura Municipal sob o n° 154.593 e matriculado sob o n° 37.360 no Cartório do Registro
de Imóveis da 2ª Circunscrição do 3º Ofício de São Gonçalo/RJ, avaliado em R$ 100.000,00, em
22/02/2017; 04) Sala 506 do número 131 da Rua Nestor Pinto Alves, Vila 3, São Gonçalo/RJ, de
45m², que está vazia a aproximadamente 02 anos. Imóvel registrado na Prefeitura Municipal sob
o n° 154.594 e matriculado sob o n° 37.360 no Cartório do Registro de Imóveis da 2ª
Circunscrição do 3º Ofício de São Gonçalo/RJ, avaliado em R$ 100.000,00, em 22/02/2017; 05)
Veículo Ford/Ecosport XLS 1.6 Flex, ano de fabricação/modelo 2005/2005, cor prata, chassi
9BFZE12P158696438, placas LBW-3793, Renavam 00863576559, em funcionamento e em
regular estado de conservação, condizente com o ano de fabricação, avaliado em R$ 20.500,00,
em 19/07/2017; 06) Lote E-2 do Loteamento denominado Fazenda do Coelho, no 2º distrito
deste município em zona urbana, compreendendo casas para residência e comércio, e o
respectivo terreno próprio designado pelo lote 179, que mede 15,00m de frente, igual largura nos
fundos, por 65,00m de ambos os lados, com a área de 975,00m², confrontando na frente com a
Rua Nestor Pinto Alves, nos fundos com o sítio C, lado direito com o lote 178 e lado esquerdo
com o lote 180. O lote situado está na situado na Rua Marcionílio Carmpos. Trata-se de terreno
de 15.188,50m², de topografia irregular, em área de morro, confrontando nos fundos com bosque
público, atualmente ocupado por moradias sem ordenação urbanística. O terreno não tem
construções e seus limites estavam sendo preservados (no momento da avaliação). Situa-se em
área mista (residencial e comercial), próximo a diversas linhas de ônibus intermunicipais e
municipais, supermercados, bancos e diversidade de serviços particulares e públicos, além de
amplo comércio. A rua que lhe dá acesso é calçada, porém trata-se de rua estreita e em subida. O
lote é usado como estacionamento, tendo sido informada na rua que a sua chave estaria de posse
do Colégio CEIVA, anexo à Igreja de Nova Vida (lote 181), avaliado em R$ 1.200.000,00, em
08/08/2016; 07) Lote E3 do Loteamento denominado Fazenda do Coelho, no 2º distrito deste
município em zona urbana, compreendendo casas para residência e comércio, e o respectivo
terreno próprio designado pelo lote 179, que mede 15,00m de frente, igual largura nos fundos,
por 65,00m de ambos os lados, com a área de 975,00m², confrontando na frente com a Rua
Nestor Pinto Alves, nos fundos com o sítio C, lado direito com o lote 178 e lado esquerdo com o
lote 180. O lote situado está na Rua Nestor Pinto Alves. Trata-se de terreno de 900m², retangular,
em aclive. O terreno não tem construções e seus limites estavam sendo preservados (no momento
da avaliação). Situa-se em área mista (residencial e comercial), próximo a diversas linhas de
ônibus intermunicipais e municipais, supermercados, bancos e diversidade de serviços
particulares e públicos, além de amplo comércio. De frente para a rua principal do Bairro Vila
Três, estando em uma sequência de lotes de igual característica, atualmente ocupados em sua
maioria por comércio, havendo, inclusive, um prédio comercial de mais de 10 andares, avaliado
em R$ 1.000.000,00; 08) Lote E4 do Loteamento denominado Fazenda do Coelho, no 2º distrito
deste município em zona urbana, compreendendo casas para residência e comércio, e o
respectivo terreno próprio designado pelo lote 179, que mede 15,00m de frente, igual largura nos
fundos, por 65,00m de ambos os lados, com a área de 975,00m², confrontando na frente com a
Rua Nestor Pinto Alves, nos fundos com o sítio C, lado direito com o lote 178 e lado esquerdo
com o lote 180. O lote situado está situado na Rua Nestor Pinto Alves. Trata-se de terreno de
900m², retangular, em aclive. O terreno não tem construções e seus limites estavam sendo
preservados (no momento da avaliação). Situa-se em área mista (residencial e comercial),
próximo a diversas linhas de ônibus intermunicipais e municipais, supermercados, bancos e
diversidade de serviços particulares e públicos, além de amplo comércio. De frente para a rua
principal do Bairro Vila Três, estando em uma sequência de lotes de igual característica,
atualmente ocupados em sua maioria por comércio, havendo, inclusive, um prédio comercial de
mais de 10 andares. O bem está localizado 02 lotes após o lote E3, em direção à Rua Lindolfo
Fernandes, avaliado em R$ 900.000,00;
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(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 5.220.000,00.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS):  Item 01) Estrada da Paciência, n° 4.900, Condomínio Sítio
das Acácias, Maria Paula, São Gonçalo/RJ; Item 02) Rua Yolanda Saad Abuzaid, n° 150,
Alcântara, São Gonçalo/RJ; Itens 03 e 04) Rua Nestor Pinto Alves, n° 131, Salas 505 e 506, Vila
3, São Gonçalo/RJ  Item 05) Estrada do Itapeti, n° 100, Aruã, Quadra 34, Lote 26, Mogi das
Cruzes/SP; Itens 06 a 08) Conforme descrições acima.

DEPOSITÁRIO: HENRY CHARLES ARMOND CALVERT.

VALOR DO DEBITO: R$ 3.277.920,12, em 02/10/2017 .

ÔNUS: Item 01) RESTRIÇÃO A ALIENAÇÃO nos autos n° 0002294-90.2009.4.02.5117, em
trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002799-
81.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; INDISPONIBILIDADE
nos autos n° 0002978-15.2009.4.02.5117, em trâmite na 3ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ;
INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002335-57.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara
Federal de São Gonçalo/RJ; INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002294-90.2009.4.02.5117,
em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; Item 02) INDISPONIBILIDADE nos autos
n° 0002799-81.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ;
INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002294-90.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara
Federal de São Gonçalo/RJ; Itens 03 e 04) INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002799-
81.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; INDISPONIBILIDADE
nos autos n° 0002978-15.2009.4.02.5117, em trâmite na 3ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ;
INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002335-57.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara
Federal de São Gonçalo/RJ; INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002294-90.2009.4.02.5117,
em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; Item 05) INDISPONIBILIDADE nos autos
n° 0002335-57.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ;
INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002294-90.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara
Federal de São Gonçalo/RJ; Restrições Judiciais; Multas no valor de R$ 664,67; ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA, com informação de baixa pela Financeira ainda não registrado no Detran/RJ;
Restrições Judiciais; Débitos no Detran/RJ Débito (IPVA / DPVAT / Taxa de Licenciamento
Anual / Taxa de Emissão CRLV) - Exercícios 2016 e 2017 no valor de R$ 2.599,93. Consultas
realizadas em 20/10/2017; Itens 06 a 08) INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002335-
57.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; INDISPONIBILIDADE
nos autos n° 0002294-90.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ;

 

AUTOS: 0002799-81.2009.4.02.5117 (2009.51.17.002799-6) - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA/IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EXECUTADO(S): HENRY CHARLES ARMOND CALVERT

PARTE INTERESSADA: DELCIMAR MACHADO CARDOSO

BEM(NS): 01) Imóvel situado na Zona Urbana do 2º Distrito do Município de São Gonçalo no
Estado do Rio de Janeiro, sendo o referido bem localizado no logradouro "Estrada da Paciência",
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n° 4.900, Rio de Ouro, São Gonçalo/RJ, sendo o sítio de n° 03, situado no "Condomínio das
Acácias", loteamento de grande porte, com casas de luxo na região fronteiriça com o Município
de Niterói, também neste estado. Composto de lote de terreno, de disposição irregular, com
medida de 1.793,00m², sendo o terreno com platores, confrontando-se em segumento reto como
caminho existente 45,00m; nos fundos mede 45,00m onde confronta com propriedade de Odilon
Silvas ou sucessores; 40,00m do lado direito, com o Sítio 4 e parte com o caminho existente, e
39,00m do esquerdo, com o Sítio 2. Benfeitorias: Casa não averbada, com requinte,
apresentando material de primeira qualidade, com adornos nos jardins de frente, com plantas
decorativas nos arredores da casa, com entrada principal numa subida, do lado esquerdo, após
uma escada de pedras decorativas, apresentando a porta principal feita de madeira de lei e vidro,
apresentando, do lado direito, numa parte mais baixa do terreno, após um aclive menos, uma
garagem muito ampla, com capacidade para estacionar 05 carros. Nesta garagem, há uma porta
de serviço, com entrada para o interior da casa. Há, também, neste pavimento, um pequeno
quarto para guardar objetos, sendo este com porta para fora de casa. No interior, há uma ampla
sala de estar, com piso de granito, janelas de vidro, detalhes bem trabalhados em madeira de lei,
sendo o teto com rebaixamento em gesso e iluminação embutida, havendo detalhes em madeira
até a metade da parede. Há uma sala tipo escritório, e nela há uma grande porta de madeira e
vidro, separando este espaço do ambiente da sala de astar. Há uma grande cozinha, equiparada
com materiais embutidos, em construção projetada para aquele ambiente, contendo coifa, sendo
a cozinha em formato quadrado; há, também, duas copas, sendo uma próxima à cozinha e outra,
junto à uma varanda, com vista para a lateral da casa. Os cômodos apresentam excelente
iluminação, sendo as janelas de madeira amplas com vidros grandes. Há uma escada de acesso
ao andar superior, sendo esta escada em material de fino acabamento, em granito, com azulejos
decorados e com corrimão de metal pintado na cor branca. Há detalhe em vidro, tipo "vitrô", nos
lances da escada. No andar superior, se encontram os quartos, em número de quatro, com suítes,
closet e varandas, sendo um deles com um closet menor, em relação aos demais. Há um quarto
ripo roupeiro e uma varanda. Há pias localizadas nos corredores, entre as suítes, de granito, com
detalhes decorativos em madeira. Há banheira nas suítes. Na sala, varanda e copa, há pisos frios
(granito, piso cerâmica e azulejo), sendo os quartos com piso em madeira (taco e tábua corrida
envernizados). Obs.: O lote denominado "Sítio 3" se localiza logo na entrada do Condomínio
das Acácias, seguindo na portaria do loteamento, para o lado direito, num grande aclive. O
condomínio se localiza em área nobre e numa das principais vias de acesso à cidade. Esta via é
muito bem servida de transporte público, sendo pavimentada e contendo outros condomínios
residenciais de grande porte, em sua longa extensão. Imóvel registrado na Prefeitura Municipal
sob o n° 116.006-000 e matriculado sob o n° 28.284 no Cartório do Registro de Imóveis da 2ª
Circunscrição do 3º Ofício de São Gonçalo/RJ, avaliado em R$ 1.700.000,00, em 03/07/2016;
02) Sala comercial 807 da Rua Yolanda Saad Abuzaid, n° 150, Edifício Comercial denominado
Alcântara Trade Center, na Alcântara, compreendendo unidade comercial, zona urbana, 1º
distrito deste município de São Gonçalo/RJ, correspondente fração ideal de 5106/749453 do
terreno, que nos seu todo mede: 16,00m de frente para a Rua Yolanda Saad Abuzaid; 24,00m nos
fundos, confrontando com a Rua Pereira Ninho, por 64,40m do lado direito em 04 alinhamentos,
o 1º de 20,00m, o 2º de 3,20m, o 3º de 11,20m, e o 4º de 30,00m, confrontando no 1º
alinhamento com a Rua Jovelino de Oliveira Viana, e nos 2º, 3º e 4º, com o lote 74, e 77,00m do
lado esquerdo em 03 alinhamentos, o 1º com 32,00m, o 2º com 15,00m e o 3º com 30,00m,
confrontando no 1º alinhamento com a Rua João Caetano, no 2º com o lote 69, e no 3º com os
lotes 69 e 70, com a área de 1.655,80m². O prédio está localizado em bairro com intenso
comércio, rede bancária, transporte público municipal e intermunicipal. A sala se encontra em
bom estado de conservação, apresentando-se, porém, dividida em duas, por ter sido sublocada,
As entradas são pela sala 807 e pela sala vizinha, onde há um consultório médico. Segundo
informações do inquilino, a divisória foi feita em gesso, Imóvel matriculado sob o n° 61.230 no
Cartório de Registro de Imóveis do 4º Ofício da 3ª Circunscrição de São Gonçalo/RJ, avaliado
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em R$ 200.000,00, em 31/08/2017; 03) Sala 505 do número 131 da Rua Nestor Pintor Alves,
Vila 3, São Gonçalo/RJ, de 45m² que está vazia a aproximadamente 02 anos, Imóvel registrado
na Prefeitura Municipal sob o n° 154.593 e matriculado sob o n° 37.360 no Cartório do Registro
de Imóveis da 2ª Circunscrição do 3º Ofício de São Gonçalo/RJ, avaliado em R$ 100.000,00, em
22/02/2017; 04) Sala 506 do número 131 da Rua Nestor Pinto Alves, Vila 3, São Gonçalo/RJ, de
45m², que está vazia a aproximadamente 02 anos. Imóvel registrado na Prefeitura Municipal sob
o n° 154.594 e matriculado sob o n° 37.360 no Cartório do Registro de Imóveis da 2ª
Circunscrição do 3º Ofício de São Gonçalo/RJ, avaliado em R$ 100.000,00, em 22/02/2017; 05)
Veículo Ford/Ecosport XLS 1.6 Flex, ano de fabricação/modelo 2005/2005, cor prata, chassi
9BFZE12P158696438, placas LBW-3793, Renavam 00863576559, em funcionamento e em
regular estado de conservação, condizente com o ano de fabricação, avaliado em R$ 20.500,00,
em 19/07/2017; 06) Lote E-2 do Loteamento denominado Fazenda do Coelho, no 2º distrito
deste município em zona urbana, compreendendo casas para residência e comércio, e o
respectivo terreno próprio designado pelo lote 179, que mede 15,00m de frente, igual largura nos
fundos, por 65,00m de ambos os lados, com a área de 975,00m², confrontando na frente com a
Rua Nestor Pinto Alves, nos fundos com o sítio C, lado direito com o lote 178 e lado esquerdo
com o lote 180. O lote situado está na situado na Rua Marcionílio Carmpos. Trata-se de terreno
de 15.188,50m², de topografia irregular, em área de morro, confrontando nos fundos com bosque
público, atualmente ocupado por moradias sem ordenação urbanística. O terreno não tem
construções e seus limites estavam sendo preservados (no momento da avaliação). Situa-se em
área mista (residencial e comercial), próximo a diversas linhas de ônibus intermunicipais e
municipais, supermercados, bancos e diversidade de serviços particulares e públicos, além de
amplo comércio. A rua que lhe dá acesso é calçada, porém trata-se de rua estreita e em subida. O
lote é usado como estacionamento, tendo sido informada na rua que a sua chave estaria de posse
do Colégio CEIVA, anexo à Igreja de Nova Vida (lote 181), avaliado em R$ 1.200.000,00, em
08/08/2016; 07) Lote E3 do Loteamento denominado Fazenda do Coelho, no 2º distrito deste
município em zona urbana, compreendendo casas para residência e comércio, e o respectivo
terreno próprio designado pelo lote 179, que mede 15,00m de frente, igual largura nos fundos,
por 65,00m de ambos os lados, com a área de 975,00m², confrontando na frente com a Rua
Nestor Pinto Alves, nos fundos com o sítio C, lado direito com o lote 178 e lado esquerdo com o
lote 180. O lote situado está na Rua Nestor Pinto Alves. Trata-se de terreno de 900m², retangular,
em aclive. O terreno não tem construções e seus limites estavam sendo preservados (no momento
da avaliação). Situa-se em área mista (residencial e comercial), próximo a diversas linhas de
ônibus intermunicipais e municipais, supermercados, bancos e diversidade de serviços
particulares e públicos, além de amplo comércio. De frente para a rua principal do Bairro Vila
Três, estando em uma sequência de lotes de igual característica, atualmente ocupados em sua
maioria por comércio, havendo, inclusive, um prédio comercial de mais de 10 andares, avaliado
em R$ 1.000.000,00; 08) Lote E4 do Loteamento denominado Fazenda do Coelho, no 2º distrito
deste município em zona urbana, compreendendo casas para residência e comércio, e o
respectivo terreno próprio designado pelo lote 179, que mede 15,00m de frente, igual largura nos
fundos, por 65,00m de ambos os lados, com a área de 975,00m², confrontando na frente com a
Rua Nestor Pinto Alves, nos fundos com o sítio C, lado direito com o lote 178 e lado esquerdo
com o lote 180. O lote situado está situado na Rua Nestor Pinto Alves. Trata-se de terreno de
900m², retangular, em aclive. O terreno não tem construções e seus limites estavam sendo
preservados (no momento da avaliação). Situa-se em área mista (residencial e comercial),
próximo a diversas linhas de ônibus intermunicipais e municipais, supermercados, bancos e
diversidade de serviços particulares e públicos, além de amplo comércio. De frente para a rua
principal do Bairro Vila Três, estando em uma sequência de lotes de igual característica,
atualmente ocupados em sua maioria por comércio, havendo, inclusive, um prédio comercial de
mais de 10 andares. O bem está localizado 02 lotes após o lote E3, em direção à Rua Lindolfo

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

11

JF
R

JE
D

T
20

17
00

23
4B

Assinado digitalmente por CARLOS ADRIANO MIRANDA BANDEIRA.
Documento Nº: 2006587-4008 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action



Fernandes, avaliado em R$ 900.000,00;

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 5.220.000,00.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS):  Item 01) Estrada da Paciência, n° 4.900, Condomínio Sítio
das Acácias, Maria Paula, São Gonçalo/RJ; Item 02) Rua Yolanda Saad Abuzaid, n° 150,
Alcântara, São Gonçalo/RJ; Itens 03 e 04) Rua Nestor Pinto Alves, n° 131, Salas 505 e 506, Vila
3, São Gonçalo/RJ  Item 05) Estrada do Itapeti, n° 100, Aruã, Quadra 34, Lote 26, Mogi das
Cruzes/SP; Itens 06 a 08) Conforme descrições acima.

DEPOSITÁRIO: HENRY CHARLES ARMOND CALVERT.

VALOR DO DEBITO: R$ 1.946.321,55, em 02/10/2017 .

ÔNUS: Item 01) RESTRIÇÃO A ALIENAÇÃO nos autos n° 0002294-90.2009.4.02.5117, em
trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002799-
81.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; INDISPONIBILIDADE
nos autos n° 0002978-15.2009.4.02.5117, em trâmite na 3ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ;
INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002335-57.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara
Federal de São Gonçalo/RJ; INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002294-90.2009.4.02.5117,
em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; Item 02) INDISPONIBILIDADE nos autos
n° 0002799-81.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ;
INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002294-90.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara
Federal de São Gonçalo/RJ; Itens 03 e 04) INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002799-
81.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; INDISPONIBILIDADE
nos autos n° 0002978-15.2009.4.02.5117, em trâmite na 3ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ;
INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002335-57.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara
Federal de São Gonçalo/RJ; INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002294-90.2009.4.02.5117,
em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; Item 05) INDISPONIBILIDADE nos autos
n° 0002335-57.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ;
INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002294-90.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara
Federal de São Gonçalo/RJ; Restrições Judiciais; Multas no valor de R$ 664,67; ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA, com informação de baixa pela Financeira ainda não registrado no Detran/RJ;
Restrições Judiciais; Débitos no Detran/RJ Débito (IPVA / DPVAT / Taxa de Licenciamento
Anual / Taxa de Emissão CRLV) - Exercícios 2016 e 2017 no valor de R$ 2.599,93. Consultas
realizadas em 20/10/2017; Itens 06 a 08) INDISPONIBILIDADE nos autos n° 0002335-
57.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; INDISPONIBILIDADE
nos autos n° 0002294-90.2009.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ;

 

AUTOS: 0025546-78.2016.4.02.5117 (2016.51.17.025546-8) - EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

AUTOR: CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXECUTADO(S): C A R VELOSO FOTO ME e CARLOS ALBERTO RODRIGUES
VELOSO

BEM(NS): Veículo VW/Novo Gol 1.0, placas KRQ-2855, 2013/2014, cor vermelha,
gasolina/álcool, chassi 9BWAA05U0EP069465.
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(RE)AVALIAÇÃO: R$ 23.000,00, em 15/08/2017.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Abílio José de Matos, n° 115, Porto da Pedra, São
Gonçalo/RJ.

DEPOSITÁRIO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES VELOSO.

VALOR DO DEBITO: R$ 219.046,34 .

ÔNUS: PENHORA em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, autos nº 0000397-61.2008.4.02.5117,
em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; Restrições Judiciais; ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA; Consultas realizadas em 20/10/2017.

 

AUTOS: 0046469-62.2015.4.02.5117 (2015.51.17.046469-7) - PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

AUTOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EXECUTADO(S): RONALDO LOUZADA SIMÕES

BEM(NS): Veículo GM/Astra GL, placas LCU-6204, 1999/1999, cor prata, gasolina/GNV,
Renavam 719949327, sem funcionamento, parado há mais de três anos, com bastante avarias,
pintura queimada, arranhões, sem bateria e com defeito no motor.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 5.000,00, em 27/04/2017.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Travessa Princesa Isabel, nº 45, Santa Catarina, São
Gonçalo/RJ.

DEPOSITÁRIO: RONALDO LOUZADA SIMÕES

VALOR DO DEBITO: R$ 240.995,96, em 26/04/2016.

ÔNUS: PENHORA em favor do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
autos nº 0046469-62.2015.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ;
Restrição Judicial; ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, com informação de baixa pela Financeira
ainda não registrado no Detran/RJ; Débitos no Detran/RJ Débito (IPVA / DPVAT / Taxa de
Licenciamento Anual / Taxa de Emissão CRLV) - Exercícios 2016 e 2017 no valor de R$
552,65; Multas no valor de R$ 542,69; Consultas realizadas em 20/10/2017.

 

AUTOS: 0148466-88.2015.4.02.5117 (2015.51.17.148466-7) - EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

AUTOR: CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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EXECUTADO(S): VAGNER NUNES PEREIRA

BEM(NS): Veículo Fiat/Siena Fire Flex 1.0, placas KWN-1735, 2008/2008, cor prata,
álcool/gasolina, chassi 9BD17206G83406543, em bom estado de conservação, sem arranhões.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 17.400,00, em 01/04/2017.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Itaperuna, nº 360, Trindade, São Gonçalo/RJ.

DEPOSITÁRIO: VAGNER NUNES PEREIRA.

VALOR DO DEBITO: R$ 102.585,48, em 03/12/2015.

ÔNUS: PENHORA em favor da CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, autos nº 0148466-
88.2015.4.02.5117, em trâmite na 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ; Restrição Judicial.

E para que chegue o presente EDITAL ao conhecimento dos executados e de terceiros
interessados, e para que não possam, no futuro, alegar ignorância, expeçam-se editais de
igual teor, que serão publicados no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região - e-
DJF2R (www.jfrj.jus.br) na forma da lei e afixados no local de costume. Expedido nesta
cidade de São Gonçalo- RJ, em 23 de outubro de 2017. Eu, PAULA BUTLER AREAL
NOGUUEIRA, Diretora de Secretaria, conferi.

 

São Gonçalo, 23 de outubro de 2017.

 

CARLOS ADRIANO MIRANDA BANDEIRA
JUIZ SUBSTITUTO
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