
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – COMARCA DE RIO DAS OSTRAS 

2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS 

Rua Des. Ellis Hermydio Figueira 1999, Jardim Camponar, Rio das Ostras, RJ, Cep 28890-000  

Tel.: (22) 2764-0700 - E-mail: ros02vara@tjrj.jus.br 

 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

 

Ficam intimados deste edital: os representantes legais da MASSA FALIDA DE RSA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

DE PAPEIS LTDA, CNPJ 55.610.968/0002-02, e PAPERTEC COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEIS 

LTDA, CNPJ 71.997.936/0001-87, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CREDORES 

HABILITADOS NOS AUTOS, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL - 2ª REGIÃO - RIO DE 

JANEIRO - PRFN/2 , FAZENDA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO, FAZENDA MUNICIPAL DE RIO DAS 

OSTRAS, CONDOMÍNIO ENSEADA MAR DO NORTE, CNPJ n.º 01.858.368/0001-58. 

 

O Doutor HENRIQUE ASSUMPÇÃO RODRIGUES DE ALMEIDA, MM., Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio das Ostras do Estado do Rio de Janeiro, faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento 

tiver e possa interessar, que por este Juízo processam-se nos autos da Carta Precatória n. 0000892-

35.2016.8.19.0068 o praceamento dos imóveis oriundos do processo n. 0907826-25.1995.8.26.0100 da MASSA 

FALIDA DE RSA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA, CNPJ 55.610.968/0002-02, na pessoa de seu 

representante legal e PAPERTEC COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEIS LTDA, CNPJ 71.997.936/0001-

87, na pessoa de seu representante legal, tendo como SÍNDICO DATIVO NOMEADO NELSON ALBERTO 

CARMONA, OAB/SP 92.621, realizar-se-á público leilão para alienação dos respectivos bens arrecadados.  

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO: o pregão para a venda e arrematação dos bens arrecadados, descritos abaixo, será 

conduzido pelo Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE OLIVEIRA,  com escritório filial na Av. Treze de Maio, 13, sala 

2.311, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-901, e matriz na Av. Alameda Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, 

Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454-000, telefone 0800 789 1200.  

 

DATA: Os leilões ocorrerão em data única, prevista para o dia 22/04/2020 (Horário de Brasília) 

 

 
1º LEILÃO: Às 09:40h – VALOR: R$ 931.294,71 (novecentos e trinta e um mil, duzentos e noventa e quatro 

reais e setenta e um centavos), correspondente às avaliações atualizadas em agosto de 2019 
(poderá ser atualizada à época e realização do leilão). 

 
2º LEILÃO: Às 10:40h - VALOR: R$ 310.431,57 (trezentos e dez mil, quatrocentos e trinta e um reais e 

cinquenta e sete centavos), correspondente à 1/3 (um terço) do valor da avaliação atualizada, nos 
termos da r. nomeação. 

 

CONDIÇÃO DE VENDA: os interessados poderão participar do leilão de forma ELETRÔNICA ou PRESENCIAL, 

através do website www.leje.com.br ou no auditório localizado na sede do leiloeiro, respectivamente, ofertando seus 

lances de forma simultânea e em igualdade de condições. 

 

Para tanto deverão se cadastrar previamente indo pessoalmente até a sede ou pelo site do Leilão Judicial Eletrônico, 

com no mínimo 24h (vinte e quatro horas) de antecedência da data designada para início do leilão, aceitar os termos 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=FO0004D2U0000&processo.foro=564&uuidCaptcha=sajcaptcha_993a6c485752430a8f9b96eecb048259&gateway=true
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=FO0004D2U0000&processo.foro=564&uuidCaptcha=sajcaptcha_993a6c485752430a8f9b96eecb048259&gateway=true
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2SZX0B8C20000&processo.foro=100&uuidCaptcha=sajcaptcha_abaf08dbaf8c43cf85c325423e88dc8d
http://www.tjsp.jus.br/auxiliaresjustica/auxiliarjustica/consultapublica
http://www.leje.com.br/


  
 

e condições informados, assinar e reconhecer firma do mesmo, encaminhando-o para o endereço do Leiloeiro, 

juntamente com as cópias autenticadas dos seguintes documentos: I – Pessoa Física: RG ou outro documento oficial 

com foto, CPF/MF, comprovante de endereço e certidão de casamento, se casado for; II – Pessoa Jurídica: Contrato 

Social com as últimas alterações, comprovante de endereço, documentos pessoais do sócio (RG ou outro 

documento oficial com foto e CPF/MF) ou procuração do representante com firma reconhecida. Os cadastros ficam 

sujeitos à conferência de identidade em banco de dados oficiais. 

 

DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE DO LANCE: Os lances ofertados são irrevogáveis e 

irretratáveis. O Usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem 

ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 

 

Os lances oferecidos no auditório presencial serão imediatamente divulgados no ambiente eletrônico, assim como 

os lances oferecidos no ambiente eletrônico serão divulgados no auditório presencial a fim de que todos os 

participantes tenham conhecimento das ofertas em tempo real, não se admitindo lances remetidos via e-mail, fax ou 

telefone. 

 

Os interessados que desejarem participar do leilão na forma eletrônica poderão enviar seus lances previamente à 

data indicada acima pelo site do leiloeiro. No dia e hora marcados para a abertura do leilão, ocasião em que também 

serão captados os lances presenciais por, no mínimo, 20 (vinte) minutos. Caso sejam ofertados lances nos 3 (três) 

minutos finais, o sistema prorrogará sucessivamente a disputa para até 3 (três) minutos para que todos os 

participantes tenham a oportunidade de enviar novos lances.  

 

DO PAGAMENTO: o pagamento da arrematação poderá ser feito à vista ou parcelado: 

 

I – À VISTA: através de guia de depósito judicial emitida pelo leiloeiro no dia útil seguinte após o término do leilão. 

A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado 

(art. 895, § 7º, do CPC). 

 

II – PARCELADO: para pagamento nesta modalidade, o interessado deverá apresentar até o início do leilão, se 

possível, sua proposta por escrito, que deverá indicar: a) SINAL: pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

do lance à vista, em 24h (vinte e quatro horas) a contar da finalização do leilão; b) PRAZO: o saldo remanescente 

poderá ser parcelado em até 30 (trinta) meses; c) MODALIDADE: somente será admitido o pagamento das parcelas 

em guia de depósito judicial vinculada ao processo; d) GARANTIA: até a quitação do pagamento, o imóvel 

arrematado ficará gravado com hipoteca; e) INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA: o saldo remanescente 

deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A 

proposta ficará sujeita à homologação do Juízo, aplicando no mais as regras do artigo 895 do Código de Processo 

Civil. 

 

Não sendo ofertados lances pelo valor mínimo e/ou demais condições previstas neste edital, fica o leiloeiro 

autorizado a receber propostas em condições diversas das estipuladas neste edital por 15 (quinze) dias, 

hipótese em que mesmo a melhor proposta colhida não se equivalerá à venda/arrematação, cabendo ao 



  
 

Exmo. Juiz competente avaliar se a proposta é, ou não, conveniente à Falida, o Administrador Judicial e o 

representante do Ministério Público.  

 

Neste caso, o proponente da melhor proposta, caso acolhida/homologado, será intimado para, no prazo a ser fixado, 

efetuar o pagamento, em juízo, do valor do sinal (sempre no mínimo de 25% do valor total proposto) ou do valor total 

do preço proposto (dependendo das condições da proposta acolhida/homologada), ficando obrigado a depositar o 

valor das parcelas, caso a proposta envolva parcelamento, nas condições e prazos previstos neste edital, sendo 

eventual saldo garantido com caução idônea no caso dos bens móveis e hipoteca dos próprios imóveis no caso dos 

imóveis. 

 

Não sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também 

os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação, sem prejuízo da aplicação de sanções 

legais (art. 897, do CPC). 

 

DA COMISSÃO: a comissão devida ao leiloeiro será de 10% (dez por cento) sobre o valor da arrematação, não se 

incluindo no valor do lanço em caso de arrematação O pagamento será feito através de boleto bancário ou outro 

meio a ser indicado pelo LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, devendo o comprovante ser encaminhado para o e-

mail: contato@leje.com.br 

 

DO PAGAMENTO E AUTO DE ARREMATAÇÃO: O auto de arrematação será lavrado de imediato e nele serão 

mencionadas as condições nas quais foi(ram) alienado(s) o(s) bem(ns). A carta de arrematação, com respectivo 

mandado de imissão na posse, será expedida pelo Juízo do processo em epigrafe, a requerimento do arrematante, 

após efetuado o depósito da arrematação a vista ou da parcela, bem como o valor da comissão do leiloeiro, 

prevalecendo o próprio imóvel como garantia, prova de pagamento do imposto de transmissão e demais despesas 

(art. 901 e seguintes, do CPC).  

 

DA VISITAÇÃO: O interessado deverá entrar em contato com o leiloeiro para agendar a visitação do(s) bem(ns).  

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei n. 11.101/2005 e, no que couber, o Código de Processo Civil, 

e demais legislações aplicáveis. 

 

A publicação do presente edital supre a exigência contida no parágrafo único do art. 889 do CPC, sendo o mesmo, 

por extrato, afixado e publicado na forma da lei, nos termos do § 1º do art. 142 da Lei 11.101/2005. 

 

LOTE 1: IMÓVEL RESIDENCIAL construído sobre um lote de terreno n. 19, Quadra D, situado no loteamento 

Enseada do Mar do Norte, zona urbana de Rio das Ostras, 3º Distrito deste município, com 810,00m2 de área e que 

tem as seguintes medidas e confrontações: 37,00m de frente, para a Enseada da Praia, 40,00m a direita com o lote 

n. 20; 51,10m a esquerda com a entrada da área verde; e 5,60m de fundos com a área verde. Inscrição Municipal 

n. 01.8.004.0490.001, conforme assim descrito na Matrícula nº 4.798 do Ofício Único Casemiro de Abreu – RJ. 

Construção do imóvel devidamente averbada na matrícula Av. 1. 

 

mailto:contato@leje.com.br


  
 

LOCALIZAÇÃO: Lote de terreno n. 19 da Quadra D, Loteamento Enseada Mar do Norte, Estrada da Praia, 

Condomínio Enseada Mar do Norte, Bairro Mar do Norte, Rio das Ostras/RJ. 

 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: o imóvel residencial foi construído em alvenaria, com laje, composto por 

dois banheiros, sala, três quartos com armários embutidos, copa-cozinha, varanda na frente, área de serviço, 

dependência de empregado, cobertura de telhas do tipo cerâmica e piso de lajota de barro, portas e janelas em 

madeira, jardim e muro de cerca viva ao redor do imóvel, com área construída de 193,80m2.  

 

INFORMAÇÕES:  Consta arrecadação do bem, nos autos do processo em tramite perante o juízo deprecante, autos 

do processo nº 0907826-25.1995.8.26.0100. Constam débitos de IPTU no importe de R$ 10.348,55, em agosto de 

2019 conforme certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. Constam débitos condominiais no 

importe de R$ 245.227,18 em 29.11.2017 (fls. 115-120 precatória).  

 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 430.000,00, em 04 de maio de 2017, conforme laudo de avaliação às fls. 97-98 da 

Carta Precatória. 

VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 482.477,98, em agosto de 2019, atualizado pela tabela Prática do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

LOTE 2: IMÓVEL RESIDENCIAL construído sobre um lote de terreno n. 20, Quadra D, situado no loteamento 

Enseada do Mar do Norte, zona urbana de Rio das Ostras, 3º Distrito deste município, com 600,00m2 de área e que 

tem as seguintes medidas e confrontações: 15,00m de frente, para a Rua, para Estrada da Praia, 40,00m a direita 

com o lote n. 21; 40,00m a esquerda com o lote 19 e fundos 15,00m para o Jardim Interno. Inscrição Municipal n. 

01.8.004.0475.001, conforme assim descrito na Matrícula nº 7.581 do Ofício Único Casemiro de Abreu – RJ. 

Construção do imóvel devidamente averbada na matrícula Av. 1. 

 

LOCALIZAÇÃO: Lote de terreno n. 20 da Quadra D, Loteamento Enseada Mar do Norte, Estrada da Praia, 

Condomínio Enseada Mar do Norte, Bairro Mar do Norte, Rio das Ostras/RJ. 

 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: o imóvel residencial foi construído em alvenaria, com laje, composto por 

dois banheiros, salão, três quartos (suítes) com armários embutidos, copa-cozinha, varanda de fundos, área de 

serviço, dependência de empregado, cobertura de telhas do tipo cerâmica e piso de lajota de barro, portas e janelas 

em madeira, jardim e muro de cerca viva ao redor do imóvel, com área construída de 141,00m2.  

 

INFORMAÇÕES: Consta arrecadação do bem, nos autos do processo em tramite perante o juízo deprecante, autos 

do processo nº 0907826-25.1995.8.26.0100. Constam débitos de IPTU no importe de R$ 13.974,19, em agosto de 

2019 conforme certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. Constam débitos condominiais no 

importe de R$ 239.411,64 em 29.11.2017 (fls. 110-114 precatória). Consta na matrícula do imóvel, área construída 

de 139,13m2. Eventual regularização junto a prefeitura e ao cartório de registro de imóveis será de responsabilidade 

do arrematante. 

 



  
 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 400.000,00, em 04 de maio de 2017, conforme laudo de avaliação às fls. 97-98 da 

Carta Precatória. 

VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 448.816,73, em agosto de 2019, atualizado pela tabela Prática do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

ÔNUS: Os bens descritos neste edital serão vendidos em caráter ad corpus e no estado em que se encontram e 

livres de quaisquer ônus. (sejam débitos de água, luz, gás, taxas, multas, Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU 

e Imposto Territorial Rural – ITR – art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005 e art. 130 do CTN), e não haverá 

sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza propter rem os quais serão de 

responsabilidade da falida. (§ 1º do art. 141, da Lei n. 11.101/2005). Eventual regularização e retificação de área 

do(s) imóvel(eis) será(ão) de responsabilidade do arrematante. As despesas com a transferência do 

domínio/propriedade (ITBI/ registro no RGI), Imposto Territorial Rural/Urbano ou outros impostos, taxas e demais 

encargos incidentes sobre o imóvel com fato gerador a partir da data da arrematação, serão de exclusiva 

responsabilidade do arrematante.  

 

QUADRO RESUMO:  

 

AVALIAÇÃO TOTAL ATUALIZADA DOS BENS IMÓVEIS: (LOTE 1 – R$ 482.477,98) + (LOTE 2 – R$ 448.816,73) 

= R$ 931.294,71 (novecentos e trinta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos), 

em agosto de 2019. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos, e será 

realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o § 2º, do art. 887, do CPC. 

 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS – Pessoalmente perante a vara onde tramita a presente ação, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, site www.leje.com.br e leiloeiro oficial, através do e-mail: 

contato@leje.com.br. 

 

Rio das Ostras/RJ, 19 de fevereiro de 2020. 

 

 

DR. HENRIQUE ASSUMPÇÃO RODRIGUES DE ALMEIDA 

M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio das Ostras do Estado do Rio de Janeiro 

http://www.leje.com.br/
mailto:contato@leje.com.br

