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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2020, foi levado a leilão através do portal da 
empresa Lut Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: Terreno em Búzios - RJ localizado na Armação dos Búzios com área total de 4.500m², há 
apenas 5 minutos da Rua das Pedras ou 1,7KM . Próximo as praias da Tartaruga, Ferradura, 
Geribá e Praia do Forno.Confira nos links abaixo os diocumentos e projetos relacionados: Clique 
aqui para acessar as plantas do projeto aprovado.Clique aqui para acessar as imagens 
ilustrativas 3D do projeto.Clique aqui para acessar o levantamento Planialtimétrico.Clique aqui 
para acessar a licença de obra vigenteClique aqui para acessar a licença ambiental vigente 
Partindo do centro da cidade de Armação dos Búzios / RJ (Praça Santos Dumont), na 
confluência da Travessa dos Pescadores com a Rua Manoel Joaquim da Silveira; Daí, segue 
pela Rua Manoel Joaquim da Silveira por 252,00m (duzentos e cinquenta e dois metros) 
aproximadamente, sentido leste, até na confluência com a Estrada da Usina Velha; Daí, vire a 
direita, sentido sudoeste, e, segue pela a Estrada da Usina, por 1.070,00m (um mil e setenta 
metros) aproximadamente, até chegar na interseção com a Servidão (Oriunda do 
Desmembramento da ÁREA DE TERRA ?C?), lado esquerdo da via; Daí, vire a esquerda, e 
segue por essa Servidão, no sentido sudeste, por 135,00 (cento e trinta e cinco metros) 
aproximadamente, onde chega-se no imóvel em questão do lado esquerdo desta Servidão 
(ÁREA DE TERRA Nº 02 ? entre a ÁREA DE TERRA Nº 01 e Nº 03). Matricula: Terreno em 
Búzios/RJ - Matrícula 3598 - Área de Terra identificada pelo nº 2 (Dois) situado no lugar 
denominado Marquinhos, em zona urbana deste Município de Armação dos Búzios, Estado do 
Rio de Janeiro, inscrito na Municipalidade sob o nº 127.834-7, oriunda do desmembramento da 
Área de Terras C, que por sua vez originou-se do desmembramento de uma porção de uma 
Área de Terras irregular, a qual tem as seguintes medidas, características e confrontações: 
mede 87,00m de frente para uma Servidão; 38,25m nos fundos, confrontando com terras de 
propriedade de David Raffoul Chalom e/ou Sucessores; 63,00m na linha lateral direita, 
confrontando com a Área de terra nº. 1; e, 73,00 na linha lateral esquerda, confrontando com a 
Área de Terra nº. 03, perfazendo uma área total de 4.500mt². Os bens serão vendidos no estado 
de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar 
suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas, 
presenciais ou híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou 



características físicas, o arrematante não poderá pleitear complemento de metragens, 
abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. Compete ao interessado no 
bem pesquisar todos os débitos eventualmente existentes nos diversos Órgãos. Fotos 
meramente ilustrativas.Realize a visitação ao lote. Para agendar entre em contato pelos 
telefones: (11) 3047-9800 ou (11) 98206.8417. .
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