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COMARCA DE BÚZIOS-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 
Rua Dois, s/nº - Estrada da Usina – Centro – Armação dos Búzios/RJ. 
Telefone: (22) 2620-8751 / 2620-8752 
E-mail: buzvuni@tjrj.jus.br 
 

 

   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO à BELL ROCK S.A., na pessoa de seu 
representante legal JOSÉ ANTONIO CORREIA DA PALMA RODRIGUES, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos 
autos da Ação de Execução (Processo nº 0003007-43.2009.8.19.0078) proposta por BELISÁRIO DE SOUZA MACEDO 
contra BELL ROCK S.A., na forma abaixo: 

 
   O DR. RAPHAEL BADDINI DE QUEIROZ CAMPOS, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Búzios – 
Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente à BELL ROCK S.A., na pessoa de seu representante legal JOSÉ ANTONIO CORREIA DA 
PALMA RODRIGUES, que no dia 25.03.2019, às 13:00 horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES 
PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo/RJ., e simultaneamente através do site de 
leilões online: www.portellaleiloes.com.br; será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 
01.04.2019, no mesmo horário e local, presencial e através do site, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior 
a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme despacho de fls. 330, o imóvel penhorado conforme fls. 330 - 
descrito e avaliado às fls. 287/289 (em 28/09/2017), com retificação e homologação do valor às fls. 330 (em 
05/12/2018).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: Objetivo: Determinação do valor de mercado para fins diversos. Objeto da 
avaliação: Terreno e edificações – totalmente murado. Localização: Lote de terreno de número 06 da Quadra A-IV do 
Loteamento denominado “Condomínio Atlântico” localizado no bairro da Ferradura na Cidade Armação dos Búzios – 
Rio de Janeiro. Área: 1.000m2 (hum mil metros quadrados). Área construída: composto por edificações e totalmente 
murado. Data da Vistoria: 28/09/2017. Identificação e Caracterização do bem avaliado: Caracterização da região: trata-
se de uma região de alto poder aquisitivo localizada no Município de Armação dos Búzios, Praia da Ferradura, com 
infraestrutura completa, com ocupação quase que totalmente residencial resguardando a ocupação por pousadas, com 
padrão de ocupação ordenada, apresentando facilidade de acessos. Caracterização Física: A região é formada por 
construções de alto padrão construtivo com baixa intensidade de tráfego de veículos e pedestres, assim como 
comércio de subsistência e atratividade baixa. Serviços / Infraestrutura: com rede de energia elétrica, iluminação 
pública, rede de água, pavimentação na maioria das ruas como nas principais, inclusive na frente do imóvel ora 
avaliado, não havendo transporte coletivo, assim como transporte de vans. Caracterização de Imóvel Avaliado: Trata-
se de imóvel residencial cujas as dimensões e características de confrontações encontram-se descritas no Registro de 
Imóveis do Município de Armação dos Búzios no livro 2 de Registro Geral dele às fls. 281, que consta o registro do seu 
teor sob a matrícula 4.979 na data de 17/11/2005. Foi observado, no ato da diligência que existe uma construção, que 
não consta a metragem tanto no referido registro quanto na guia do IPTU, porém possui as seguintes características: 
uma garagem, um cômodo pequeno, uma lavanderia, um cômodo com gerador, uma suíte de serviço, uma piscina, 
uma sala de jantar, uma sala de estar, um lavado, uma cozinha, duas suítes e um escritório além de duas suítes no 
segundo pavimento, com uma área de construção de aproximadamente 800m2. Diagnóstico do Mercado: O Município 
de Armação dos Búzios possui uma área de aproximadamente 70km2 (setenta quilômetros quadrados), uma 
população de aproximadamente 30.000 (trinta mil) habitantes, com 23 (vinte e três) praias, distante da Capital 
aproximadamente 190km (cento e noventa quilômetros). O imóvel ora avaliado encontra-se próximo ao centro da 
cidade, e dentro das dimensões de padrão de terreno do Loteamento Condomínio Atlântico. Considerando as 
condições do mercado, área é classificada como de “Liquidez Normal” (liquidez normal, nesse sentido, quer dizer que o 
tempo para venda do imóvel não é grande tampouco será vendido rapidamente). É bom informar porque a regra que 
precede a avaliação é a venda do imóvel do imóvel ou adjudicação. Metodologia empregada: Valor médio de mercado 
uma vez que trata-se de uma região de alto padrão de construção. Valor do imóvel (homologado pelo juízo): R$  
6.072.000,00 (seis milhões e setenta e dois mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para 
R$ 6.306.481,43 (seis milhões, trezentos e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos).- 
Conforme Certidão do Ofício Único do Registro de Imóveis de Armação dos Búzios/RJ., o referido imóvel, que se 
encontra dentro da faixa de Marinha, está matriculado sob o nº 4.979, (R-03) em nome de Bell Rock S.A.; constando 
ainda da referida matrícula: (R-4) – Hipoteca em favor de São Paulo Melhoramentos Ltda.; constando ainda que, 
recaindo sobre o imóvel (Lote de terreno nº 06, da Quadra A-IV, do Loteamento denominado Condomínio do Atlântico), 
constam as seguintes prenotações: a) nº 28.076 de 27/08/2012, título referente à Penhora, requerido no interesse de 
Banco Cédula S.A; b) nº 42.917 de 07/08/2018, título referente à Contrato de Confissão de Dívida com Garantia e 
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Cessão de Crédito, requerido no interesse de Bell Rock S.A; que teve (tiveram) o seu Registro adiado pelos motivos 
expostos nos respectivos Títulos, por se fazer necessário o cumprimento de exigências registrais.- Conforme 
Instrumento Particular de Cessão de Crédito com garantia Hipotecária, datado de 29/10/2009, acostado às fls. 38/40, 
consta São Paulo Melhoramentos Ltda como Cedente, e, do outro lado, doravante denominado simplesmente 
Cessionário, Belisário de Souza Macedo. A Cedente era credora da empresa Bell Rock S.A.- Débitos do Imóvel: IPTU: 
R$ 64.979,55 (sesenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos 
exercícios de 1998 a 2017, e, R$ 15.071,32 (quinze mil, setenta e um reais e trinta e dois centavos), referente ao 
exercício de 2018.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 
908, § 1º do CPC e do Art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional.- As certidões referentes ao Art. 267, 
inciso XXIII da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro 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 CPC.- Condições Gerais da 
Alienação: Os horários considerados neste edital são sempre os horários de Brasília/DF; Para participar do leilão 
oferecendo lanços pela internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do início do pregão) efetuar o seu 
cadastro pessoal no site do Leiloeiro (www.portellaleiloes.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar do 
Leilão na modalidade online, sujeito à aprovação após comprovação dos dados cadastrais pela análise da 
documentação exigida na forma e no prazo previsto no Contrato de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no 
site do Leiloeiro); Todos os lances efetuados por usuário certificado não são passíveis de arrependimento; A 
arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 15 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. Caso o lanço vencedor seja do 
arrematante que ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito 
judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site www.tjrj.jus.br) e enviada p/e-mail do Leiloeiro, a qual deverá 
comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a 
comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do término do Leilão, através de depósito bancário, DOC ou TED; A 
conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. Decorridos os 
prazos sem que o(s) arrematante(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo 
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução, voltando o(s) bem(ns) 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.- E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, passou-se o presente Edital, aos doze dias do mês de Fevereiro de 2019.- O presente Edital será afixado 
no local de costume e publicado através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Celso Machado Tatagiba, Chefe da Serventia, o 
fiz digitar e subscrevo. (as.) Raphael Baddini de Queiroz Campos - Juiz de Direito. 


