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COMARCA DE NOVA IGUAÇU-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL 
Avenida Doutor Mário Guimarães, nº 968 – 2º Andar – Centro – Nova Iguaçu/RJ. 
Telefone: 2765-5071 / 2765-5071 
E-mail: nig02vciv@tjrj.jus.br 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à CIMOBRÁS INDÚSTRIA DE MOLAS BRASILEIRAS 
LTDA., na pessoa de seu representante legal, e à ANTONIO CARLOS ALVES LAVOURAS, com o prazo de 05 
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação Indenizatória (Processo nº 0008115-86.2003.8.19.0038) proposta por BMF 
BELGO MINEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA., contra CIMOBRÁS INDÚSTRIA DE MOLAS BRASILEIRAS 
LTDA., e ANTONIO CARLOS ALVES LAVOURAS, na forma abaixo: 
  
   O DR. WILSON MARCELO KOZLOWSKI JUNIOR, Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Nova 
Iguaçu - Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente à CIMOBRÁS INDÚSTRIA DE MOLAS BRASILEIRAS LTDA., na pessoa de seu 
representante legal, e à ANTONIO CARLOS ALVES LAVOURAS, que no dia 11.05.2018, às 14:00 horas, no Átrio 
do Fórum, à Avenida Doutor Mário Guimarães, nº 968 – Centro – Nova Iguaçu/RJ., pela Leiloeira Pública FABÍOLA 
PORTO PORTELLA, com sítio na rede de computadores www.portellaleiloes.com.br, serão apregoados e vendidos 
a quem mais der acima das avaliações, ou no dia 22.05.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, 
conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, os imóveis penhorados e descritos às fls. 658, avaliados conforme 
petição às fls. 770/771, e homologados os valores conforme despacho de fls.  - tendo sido os executados intimados 
da penhora conforme fls. 657.- AUTO DE AVALIAÇÃO: - Matrícula nº 524 da 1ª Circunscrição do RGI de Nova 
Iguaçu, a saber, Lote de Terreno nº 02, medindo 56m para a Rodovia Presidente Dutra, 143m à direita, em linha 
quebrada com cinco lances respectivamente de 55m, 11m, 35m, onde confronta com o trevo de acesso ao viaduto 
da Rua Barros Júnior, do domínio do DNER e 116m à esquerda em dois lances de respectivamente 101m e 15m, 
confrontando com a área designada por lote 1, com 4020m2, situado no primeiro distrito deste Município, perímetro 
urbano, bem como o prédio (galpão) edificado no mesmo, nº 15.501 da Rodovia Presidente Dutra, cadastrado na 
Prefeitura deste Município sob o nº 148.665, arrendado à Rhenen do Brasil – Indústria de Molas Ltda., CNPJ 
05.198.867/0001-17. VALOR: R$ 6.838.586,63 (seis milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e 
seis reais e sessenta e três centavos).- Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição 
da Comarca de Nova Iguaçu/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 524, (R-5/Av-17) em nome da 
Cimobrás – Indústria de Molas Brasileiras Ltda.; constando ainda da referida matrícula: (Av-4) Atendendo aos 
termos do requerimento de Maurício Pinto, datado de 02 de Agosto de 1979, instruído com a certidão municipal, 
que se arquiva, fica declarado que no lote de terreno nº 2 da Rodovia Presidente Dutra, nesta cidade, objeto da 
matrícula nº 524, foi edificado o prédio (galpão) nº 15.501 da Rodovia Presidente Dutra, cadastrado na Prefeitura 
deste Município, sob o nº 148.665, o nome do requerente; (R-18) – Hipoteca em favor da Companhia Siderúrgica 
Belgo Mineira; (Av-19) Procedo à esta averbação em atenção ao Ofício DRF/Nova Iguaçu nº 1578-4/637/2002, 
datado de 27 de maio de 2002, para constar que o imóvel objeto desta matrícula, faz parte do extrato do termo de 
Arrolamento dos bens e direitos, lavrado em face do sujeito passivo, Cimobrás Indústria de Molas Brasileiras, nos 
termos do § 5º do Art. 64, da Lei 9.532 de 10/12/97 e do Art. 5º da IN/SRF nº 26, de 6 de março de 2001; (R-20) – 
Penhora: 1ª Vara Cível desta Comarca – Execução nº 2000.038.001728-3, movida por Companhia Brasileira de 
Petróleo Ipiranga em face de Cimobrás Indústria de Molas Brasileiras Ltda.; (R-21) Prenotado no Livro 1-E, sob o nº 
93.515, em 22 de agosto de 2002. Por Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento, datado de 10 de 
agosto de 2002, Cimobrás – Indústria de Molas Brasileiras Ltda., deu em Arrendamento à Rhenen do Brasil – 
Indústria de Molas Ltda., pelo prazo de 10 anos, iniciando-se no dia 01/09/2002 e terminando em 01/09/2012, data 
em que a Arrendatária se obriga a entregar todos os bens arrendados, em perfeita ordem, independentemente de 
qualquer aviso ou notificação. O valor mensal do presente arrendamento será o correspondente à 2% (dois por 
cento) do faturamento líquido, também mensal, da Arrendatária, gerado pela indústria ora arrendada. Fica, no 
entanto, convencionado que o valor mínimo mensal do arrendamento é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (R-22) – 
Penhora: Justiça Federal de 1ª Instância – Execução nº 2000.5101000738-4, proposta por Financiadora de Estudos 
e Projetos – Finep em face de Cimobrás Indústria de Molas Brasileiras S/A., e Outros; (R-23) – Penhora: Vara 
Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti/RJ – Execução Fiscal nº 2002.5110007943-5, proposta por 
Fazenda Nacional/CEF em face de Cimobrás – Cia de Molas Brasileiras S/A.; (Av-24) Prenotado no Livro 1-F, sob o 
nº 103690 em 27 de Setembro de 2005). Procedo a esta averbação em atenção ao Ofício DRF/Nova Iguaçu nº 
1119/08/09/05, datado de 06 de setembro de 2005, para constar que o imóvel objeto desta matrícula, faz parte do 



 

extrato do termo de Arrolamento dos bens e direitos, lavrado em face do sujeito passivo, Cimobrás Indústrias de 
Molas Brasileiras Ltda., nos termos do Parágrafo 5º do artigo 64 da Lei 9.532, de 10/12/1997, e do inciso II do Art. 
4º da IN/SRF nº 264, de 20 de dezembro de 2002; (R-25) – Penhora: 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São 
João de Meriti/RJ – Processo nº 2000.51.10.007138-5, proposta por Fazenda Nacional em face de Cimobrás 
Indústrias de Molas Brasileiras Ltda.; (R-26) – Penhora: 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de 
Meriti/RJ – Execução Fiscal nº 2005.51.10.005172-4, 2006.51.10.002768-4 e 2007.51.10.005745-0; proposta por 
Fazenda Nacional em face de Cimobrás Cia de Molas Brasileiras S/A.; (R-27) – Penhora: 2ª Vara Federal de 
Execução Fiscal de São João de Meriti/RJ – Execução Fiscal nº 0005172-48.2005.4.02.5110 (2005.51.10.005172-
4); Processo Apensado: 0005745-18.2007.4.02.5110, 0002768-87.2006.4.02.5110, proposta por Fazenda Nacional 
em face de Cimobrás Cia de Molas Brasileiras S/A.; (Av-28) – Indisponibilidade: (Prenotado no Livro 1-I, sob o nº 
150.229 em 24/08/2015). Em cumprimento ao Ofício PJe-TJ, datado de 17 de Julho de 2015, assinado 
eletronicamente por Renato Abreu Paiva, Juiz Titular da 5ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu 1ª Região, extraído 
dos autos do Processo nº 0010272-20.2014.4.5.01.0225, em que é Autor Procuradoria do Trabalho no Município de 
Nova Iguaçu e Réu Rhenem do Brasil – Indústria de Molas Ltda., e Outros (8), Procedo a Indisponibilidade de Bens 
e Direito do Imóvel objeto desta matrícula.- Matrícula nº 3051 da 1ª Circunscrição do RGI de Nova Iguaçu, a saber, 
terreno medindo 10m de frente para a Rua Lauro Muller, 35m de largura nos fundos, onde confronta com o Lote nº 
01 da Rodovia Presidente Dutra, 50m à direita, 43m à esquerda com 1040m2, situado no primeiro distrito deste 
Município, perímetro urbano, arrendado à Rhenen do Brasil – Indústria de Molas Ltda., CNPJ 05.198.867/0001-17. 
VALOR: R$ 994.703,50 (novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e três reais e cinquenta centavos).- 
Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Nova Iguaçu/RJ., o 
referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 3.051, (R-1/Av-4/Av-5/Av-15) em nome da Cimobrás – Indústria de 
Molas Brasileiras Ltda.; constando ainda da referida matrícula: (Av-10) – Hipoteca em favor do Banco Itaú S/A.; (R-
12) – Hipoteca em favor do Banco Itaú S/A.; (R-16) – Hipoteca em favor da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira; 
(Av-17) Procedo à esta averbação em atenção ao Ofício DRF/Nova Iguaçu nº 1578-4/637/2002, datado de 27 de 
maio de 2002, para constar que o imóvel objeto desta matrícula, faz parte do extrato do termo de Arrolamento dos 
bens e direitos, lavrado em face do sujeito passivo, Cimobrás Indústria de Molas Brasileiras, nos termos do § 5º do 
Art. 64, da Lei 9.532 de 10/12/97 e do Art. 5º da IN/SRF nº 26, de 6 de março de 2001; (R-18) Prenotado no Livro 1-
E, sob o nº 93.515, em 22 de agosto de 2002. Por Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento, datado de 
10/08/02, Cimobrás – Indústria de Molas Brasileiras Ltda., deu em Arrendamento à Rhenen do Brasil – Indústria de 
Molas Ltda., pelo prazo de 10 anos, iniciando-se no dia 01/09/2002 e terminando em 01/09/2012, data em que a 
Arrendatária se obriga a entregar todos os bens arrendados, em perfeita ordem, independentemente de qualquer 
aviso ou notificação. O valor mensal do presente arrendamento será o correspondente à 2% do faturamento líquido, 
também mensal, da Arrendatária, gerado pela indústria ora arrendada. Fica, no entanto, convencionado que o valor 
mínimo mensal do arrendamento é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (Av-19) Prenotado no Livro 1-F, sob o nº 
103690 em 27 de Setembro de 2005). Procedo a esta averbação em atenção ao Ofício DRF/Nova Iguaçu nº 
1119/08/09/05, datado de 06 de setembro de 2005, para constar que o imóvel objeto desta matrícula, faz parte do 
extrato do termo de Arrolamento dos bens e direitos, lavrado em face do sujeito passivo, Cimobrás Indústrias de 
Molas Brasileiras Ltda., nos termos do Parágrafo 5º do artigo 64 da Lei 9.532, de 10/12/1997, e do inciso II do Art. 
4º da IN/SRF nº 264, de 20 de dezembro de 2002; (R-20) – Penhora: 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São 
João de Meriti/RJ – Processo nº 2000.51.10.007138-5, proposta por Fazenda Nacional em face de Cimobrás 
Indústrias de Molas Brasileiras Ltda.; (R-21) – Penhora: 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de 
Meriti/RJ – Execução Fiscal nº 2005.51.10.005172-4, 2006.51.10.002768-4 e 2007.51.10.005745-0; proposta por 
Fazenda Nacional em face de Cimobrás Cia de Molas Brasileiras S/A.; (Av-22) – Indisponibilidade: (Prenotado no 
Livro 1-I, sob o nº 150.229 em 24/08/2015). Em cumprimento ao Ofício PJe-TJ, datado de 17 de Julho de 2015, 
assinado eletronicamente por Renato Abreu Paiva, Juiz Titular da 5ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu 1ª Região, 
extraído dos autos do Processo nº 0010272-20.2014.4.5.01.0225, em que é Autor Procuradoria do Trabalho no 
Município de Nova Iguaçu e Réu Rhenem do Brasil – Indústria de Molas Ltda., e Outros (8), Procedo a 
Indisponibilidade de Bens e Direito do Imóvel objeto desta matrícula.-  Matrícula nº 3052 da 1ª Circunscrição do RGI 
de Nova Iguaçu, a saber, lote de terreno nº 1, de forma triangular, medindo 56m de frente para a Rodovia 
Presidente Dutra, 101m à direita, 113m à esquerda com 2980m2, confrontando à direita com Maurício Pinto ou 
sucessores, à esquerda, parte com o terreno s/nº da Rua Lauro Muller e parte com Rufino Joaquim de Almeida ou 
sucessores, a 56m do viaduto sobre a Rua Barros Junior (Variante), à direita, situado no primeiro distrito deste 
Município, perímetro urbano, arrendado à Rhenen do Brasil – Indústria de Molas Ltda., CNPJ 05.198.867/0001-17. 
VALOR: R$ 2.797.603,62 (dois milhões, setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e três reais e sessenta e dois 
centavos).- Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Nova 
Iguaçu/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 3.052, (R-1/Av-4/Av-5/Av-16) em nome da Cimobrás 



 

– Indústria de Molas Brasileiras Ltda.; constando ainda da referida matrícula: (R-17) – Hipoteca em favor da 
Companhia Siderúrgica Belgo Mineira; (Av-18) Procedo à esta averbação em atenção ao Ofício DRF/Nova Iguaçu 
nº 1578-4/637/2002, datado de 27 de maio de 2002, para constar que o imóvel objeto desta matrícula, faz parte do 
extrato do termo de Arrolamento dos bens e direitos, lavrado em face do sujeito passivo, Cimobrás Indústria de 
Molas Brasileiras, nos termos do § 5º do Art. 64, da Lei 9.532 de 10/12/97 e do Art. 5º da IN/SRF nº 26, de 6 de 
março de 2001; (R-19) – Penhora: 1ª Vara Cível desta Comarca – Execução nº 2000.038.001728-3, movida por 
Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga em face de Cimobrás Indústria de Molas Brasileiras Ltda.; (R-20) 
Prenotado no Livro 1-E, sob o nº 93.515, em 22 de agosto de 2002. Por Instrumento Particular de Contrato de 
Arrendamento, datado de 10 de agosto de 2002, Cimobrás – Indústria de Molas Brasileiras Ltda., deu em 
Arrendamento à Rhenen do Brasil – Indústria de Molas Ltda., pelo prazo de 10 anos, iniciando-se no dia 01/09/2002 
e terminando em 01/09/2012, data em que a Arrendatária se obriga a entregar todos os bens arrendados, em 
perfeita ordem, independentemente de qualquer aviso ou notificação. O valor mensal do presente arrendamento 
será o correspondente à 2% (dois por cento) do faturamento líquido, também mensal, da Arrendatária, gerado pela 
indústria ora arrendada. Fica, no entanto, convencionado que o valor mínimo mensal do arrendamento é de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais); (Av-21) Prenotado no Livro 1-F, sob o nº 103690 em 27 de Setembro de 2005). Procedo 
a esta averbação em atenção ao Ofício DRF/Nova Iguaçu nº 1119/08/09/05, datado de 06 de setembro de 2005, 
para constar que o imóvel objeto desta matrícula, faz parte do extrato do termo de Arrolamento dos bens e direitos, 
lavrado em face do sujeito passivo, Cimobrás Indústrias de Molas Brasileiras Ltda., nos termos do Parágrafo 5º do 
artigo 64 da Lei 9.532, de 10/12/1997, e do inciso II do Art. 4º da IN/SRF nº 264, de 20 de dezembro de 2002; (R-
22) – Penhora: 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti/RJ – Processo nº 2000.51.10.007138-5, 
proposta por Fazenda Nacional em face de Cimobrás Indústrias de Molas Brasileiras Ltda.; (R-23) – Penhora: 2ª 
Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti/RJ – Execução Fiscal nº 2005.51.10.005172-4, 
2006.51.10.002768-4 e 2007.51.10.005745-0; proposta por Fazenda Nacional em face de Cimobrás Cia de Molas 
Brasileiras S/A.; (Av-24) – Indisponibilidade: (Prenotado no Livro 1-I, sob o nº 150.229 em 24/08/2015). Em 
cumprimento ao Ofício PJe-TJ, datado de 17 de Julho de 2015, assinado eletronicamente por Renato Abreu Paiva, 
Juiz Titular da 5ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu 1ª Região, extraído dos autos do Processo nº 0010272-
20.2014.4.5.01.0225, em que é Autor Procuradoria do Trabalho no Município de Nova Iguaçu e Réu Rhenem do 
Brasil – Indústria de Molas Ltda., e Outros (8), Procedo a Indisponibilidade de Bens e Direito do Imóvel objeto desta 
matrícula.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 3.497.036,82 (três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, trinta e seis 
reais e oitenta e dois centavos), referente aos exercícios de 1997 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 8.591,55 (oito mil, 
quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos exercícios de 2013 a 2016.- TOTAL 
DA AVALIAÇÃO: R$ 10.630.898,80 (dez milhões, seiscentos e trinta mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta 
centavos).- Cientes os Srs. interessados que, conforme Decisão de fls. 769 dos autos, “... o imóvel será leiloado 
livre de débitos fiscais e condominiais que serão, nessa ordem, debitados do valor do lanço do arrematante, que 
apenas será imitido na posse após a quitação com o valor levantado para este fim...”; e que, conforme Decisão de 
fls.   , dos autos, “... 1- Designo leilão do bem penhorado para o dia 11/05/2018, às 14:00 horas, a ser realizado por 
leiloeiro nomeado nos autos, no átrio deste fórum, na forma do art.881 e ss do CPC. 2- Designo o dia 22/05/2018 às 
14:00 horas, para o segundo leilão, caso se faça necessário. 3- A forma de publicidade dos atos de alienação fica 
ao encargo do leiloeiro, o qual resta desde logo autorizado a íntegra dos editais (que conterão, além dos requisitos 
legais, íntegra da presente decisão), atentando o Sr. leiloeiro: 3.1. As intimações deverão observar as normas do 
art.889 do CPC, e comprovadas nos autos no mesmo prazo. 3.2. É admitida a arrematação do bem para 
pagamento parcelado, na forma do art. 895 do CPC. 3.3. Entendo como preço vil valor inferior a 50% do valor da 
avaliação, nos termos do art. 891 §ú do CPC. 3.4. Em caso de remissão da execução após a hasta pública positiva 
os honorários deverão ser pagos pelo remitente, pois realizado o ato da venda judicial. 3.5. Sendo negativa as 
tentativas de venda, as despesas deverão ser suportadas pelo exequente, uma vez que cabe ao credor promover 
os atos executórios. 4- Intime-se o executado. 5- Cumpra-se item 1 do despacho de fls.809. 6- Após o decurso do 
item 3.1, certifique o devido cumprimento. 7- Expeçam-se os atos necessários.”.- As certidões referentes ao Art. 
267, inciso XXIV da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas pela Sra. Leiloeira no 
ato do pregão.- Ficam os executados intimados dos Leilões por intermédio deste edital, na pessoa de seus 
advogados constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, Parágrafo Único, e seus incisos do NCPC.- Condições 
Gerais da Alienação: Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da 
propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas 
condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira 
responsabilidade do respectivo arrematante.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o 
presente, que será publicado através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, de acordo com o Art. 
887 § 2º do NCPC, cientes que a arrematação far-se-á à vista ou a prazo de até quinze dias mediante caução de 



 

30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo 
permitido, e, que o não pagamento do preço no prazo acima estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em favor do 
exequente a perda da caução, voltando o(s) bem(s) a novo Leilão, não sendo admitido participar o arrematante 
remisso.- Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão 
porventura existente neste Edital.- Dado e passado nesta Comarca de Nova Iguaçu - Estado do Rio de Janeiro, aos 
dez dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Marcelo Ricardo Machado Alves, Chefe da Serventia, o 
fiz digitar e subscrevo. (as.) Wilson Marcelo Kozlowski Junior - Juiz de Direito. 


