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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 209/211/213-C – Centro/RJ. 
Telefone: 3133-2273 
E-mail: cap19vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à CLÁUDIO MEDINA GASPARELO (CPF nº 037.237.167-17), à 
MICRO SHOPPING COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ nº 07.348.968/0001-52), na pessoa de 
seu representante legal, à EUZEVIL PEIXOTO QUEIROZ (CPF nº 281.797.737-87) e à NEUZA MARIA CORRÊA QUEIROZ 
(CPF nº 982.077.927-87), com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0167671-
31.2009.8.19.0001) proposta por IGNAZ EVENTOS S/A (CNPJ nº 03.229.241/0001-03) contra CLÁUDIO MEDINA 
GASPARELO (CPF nº 037.237.167-17), MICRO SHOPPING COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ 
nº 07.348.968/0001-52), EUZEVIL PEIXOTO QUEIROZ (CPF nº 281.797.737-87) e NEUZA MARIA CORRÊA QUEIROZ 
(CPF nº 982.077.927-87), na forma abaixo: 
 
   O DR. MAURO NICOLAU JUNIOR, Juiz de Direito em exercício na Décima Nona Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, 
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente à CLÁUDIO 
MEDINA GASPARELO (CPF nº 037.237.167-17), à MICRO SHOPPING COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA (CNPJ nº 07.348.968/0001-52), na pessoa de seu representante legal, à EUZEVIL PEIXOTO QUEIROZ (CPF nº 
281.797.737-87) e à NEUZA MARIA CORRÊA QUEIROZ (CPF nº 982.077.927-87), que no dia 25.09.2019, às 15:00 horas, 
no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115 - térreo (hall dos elevadores) Castelo/RJ., pelo Leiloeiro Público RODRIGO 
LOPES PORTELLA, com sítio na rede de computadores www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e vendido a quem 
mais der acima da avaliação, ou no dia 30.09.2019, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance 
inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, em observância ao disposto no artigo 843, §§1º e 2º do NCPC 
(se houver coproprietário), o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 246 - tendo o sido os executados 
intimados da penhora conforme fls. 247 - descrito e avaliado às fls. 293 (em 11/05/2015).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: 1) 
Imóvel designado como Rua Ciro Costa, nº 191, Lote 23 da Quadra III, Loteamento “Fazenda Engenho Pequeno”, situado 
em zona urbana do 5º Distrito do Município de São Gonçalo, cujas descrições e características são as constantes do 
Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição sob a matrícula nº 15.276, fls. 172 do livro 2-AV, onde se encontra 
edificada uma casa construída em alvenaria, própria para residência, que se divide em varanda, sala, dois quartos, cozinha, 
banheiro, com seu piso em cerâmica, paredes em massa e pintura, exceto varanda, cozinha e banheiro estas revestidas em 
azulejos, coberta de telhas de amianto e forrada de laje, possui portas externas de ferro e internas e em madeira, janelas em 
esquadrias de ferro, encontrando-se em bom estado de conservação, sua rua é asfaltada aclive seu terreno acidentado de 
forma declive. AVALIO o imóvel acima descrito no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo atualizado na 
data de expedição do presente edital para R$ 189.227,11 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e vinte e sete reais e onze 
centavos).- Conforme Certidão do 2º Ofício de Justiça da Comarca de São Gonçalo/RJ., o referido imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 15276, (R-2) em nome de Euzevil Peixoto Queiroz, casado com Neuza Maria Corrêa Queiroz, no 
regime da comunhão de bens; constando ainda da referida matrícula: (R-4) – Penhora: 49ª Vara Cível da Comarca da 
Capital/RJ – Ação de Execução nº 0203272-98.2009.8.19.0001, movida por Ignaz Eventos S/A contra Claudio Medina 
Gasparelo, Disk Comércio de Produtos de Informática Ltda., Euzevil Peixoto Queiroz e Neuza Maria Corrêa Queiroz.- 
Débitos do Imóvel: IPTU (inscrição nº 38579000): R$ 146,65 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), 
referente ao exercício de 2019 (da 08ª a 12ª cota); Taxa de Incêndio (inscrição nº 4045383-9): não apresenta débitos.- 
Cientes os srs. interessados que conforme Decisão de fls.   , “... o imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos de 
IPTU, taxa de incêndio e condomínio, desde que o preço comporte seu pagamento integral´, atendendo-se ao que consta no 
artigo 130, parágrafo único, do CTN...”.- 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: Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus 
inerentes à transferência da propriedade em seu favor.- Conforme Decisão de fls.   , “... A venda será efetuada à vista. Caso 
haja proposta, por escrito, de venda do referido bem em parcelas, nos termos do art. 895, I e II do CPC, que seja permitido o 
parcelamento, mediante sinal à vista do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o 
remanescente ser pago em até 03 (três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósito 
em conta judicial vinculada a este feito e Juízo junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90 dias contados da data do leilão 
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ficando o imóvel penhorado até que o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. art. 895, § 1º do CPC). No caso de 
atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as 
parcelas vincendas (art. 895, §4º do CPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda da caução 
(art. 897). Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado 
consoante disposto no artigo 895, §7º do NCPC... Na forma do artigo 892, caput, do NCPC, autorizo que possa ocorrer, 
alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a complementação no 
prazo de 15 (quinze) dias ...”.- A arrematação deverá ser acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro.- 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 dois dias do mês de Setembro 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, Solange dos Santos Garcia, 
Chefe da Serventia, (as.) Mauro Nicolau Junior - Juiz de Direito. 


