
JUÍZO DE DIREITO DA QUINQUAGÉSIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO 
CENTRO COMERCIAL DA TIJUCA em face de REVIL CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA e HERMANO LINDEBAUM (Processo nº 0102505-
23.2007.8.19.0001 - antigo 2007.001.100202-8), na forma abaixo: 
 O Dr. BRUNO ARTHUR MAZZA VACCARI MACHADO MANFRENATTI, Juiz 
de Direito na Quinquagésima Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER 
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a REVIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, na pessoa de 
seu representante legal, HERMANO LINDEBAUM, SALVADOR CASSAR e DYRCE 
FONSECA CASSAR, de que no dia 07/08/17, às 14:30 horas, no Átrio do Fórum, na 
Av. Erasmo Braga, nº 115 – térreo (hall dos elevadores), Castelo/RJ., pelo Leiloeiro 
Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 17/08/17, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 176, com a devida intimação da 
penhora às fls. 181, descrito e avaliado às fls. 202/205. DIREITO E AÇÃO - LAUDO 
DE AVALIAÇÃO INDIRETA : IMÓVEL: MATRÍCULA NO 10º OFÍCIO DO RGI SOB O 
Nº 55.164. INSCRIÇÃO NA SMF/RJ IPTU Nº 0.490.214-4. BOX 22 SITUADO NA 
RUA URUGUAI 194, DISTRITO DO ANDARAÍ, RIO DE JANEIRO. TRATA-SE DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA JUSTIFICATIVA: AVALIAÇÃO INDIRETA CF. 
AUTORIZAÇÃO DO AVISO 02/2016 DA CCMVC E ART. 357 DA CNCGJ. 
COMPARECI AO LOCAL EM 16/08/16 ÀS 8H35MIN E VERIFIQUEI QUE O BOX 
ENCONTRA-SE FECHADO, QUE NADA FUNCIONA ALI HÁ ANOS, CF. 
INFORMAÇÃO DO PORTEIRO, SR. JOSE ROBERTO MOURA. MÉTODOS: É 
UTILIZADO O SEGUINTE O MÉTODO: MCDDM – METODO COMPARATIVO 
DIRETO DE DADOS DO MERCADO. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: TIPOLOGIA: LOJA. 
UTILIZAÇÃO: NÃO RESIDENCIAL. POSIÇÃO: TÉRREO. IDADE: 1982. ÁREA 
EDIFICADA: 10 M2. BOX 22 DO EDIFÍCIO NA RUA URUGUAI Nº 194. 1) A 
VALORIZAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃO ESPECIAL DO BAIRRO, DO 
LOGRADOURO OU PONTO DO LOGRADOURO: A rua Uruguai teve seus imóveis 
valorizados no início de 2014 com a inauguração da estação Uruguai do metrô. 
Todavia, houve em período posterior desvalorização no preço dos imóveis na cidade 
em razão da crise econômica. 2) A VIZINHANÇA: farto comércio, agências bancárias, 
existência de transportes públicos e serviços públicos, local afastado de 
comunidades. 3) O ANDAR E A EXISTÊNCIA OU NÃO DE VISTA PRIVILEGIADA 
OU DESPRIVILEGIADA: Box localizado em andar térreo, no interior do corredor 
dentro de galeria comercial, box sem vista para a rua e com vista para outros boxes 
do corredor. 4) O ESTADO DE PRESERVAÇÃO DO PRÉDIO E DO PRÓPRIO 
IMÓVEL, NOTADAMENTE DA PINTURA, ESTRUTURA ELÉTRICA, DE GÁS E 
HIDRÁULICA: estado de conservação do próprio imóvel não foi possível verificar por 
estar o box fechado, não tendo tido acesso a seu interior; o estado de preservação do 
prédio é de pintura em estado regular, quanto às condições hidráulicas, elétricas e de 
gás, falei com o síndico do condomínio, Afonso Cerulho (loja A) e este informou que 
encontram-se em bom estado de conservação, havendo manutenção periódica; não 
pude proceder à aferição pessoal da veracidade de tais condições em razão de 



ausência de qualificação técnica desta servidora em matéria de hidráulica, elétrica e 
gás. 5) A EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS: não pude verificar a existência ou não de 
benfeitorias no box em razão de estar fechado. 6) O NÚMERO DE UNIDADES POR 
ANDAR, ELEVADORES E OS SERVIÇOS DO EDIFÍCIO OU CONDOMÍNIO: a 
galeria conta com trinta e três boxes, acesso da galeria à rua por três entradas 
distintas, acima da galeria há um condomínio de apartamentos residenciais, o 
condomínio da galeria possui zelador somente em horário comercial, as lojas não 
possuem interfone, os boxes não possuem vaga de garagem, a galeria não dispõe de 
câmeras de vigilância, o local dispõe de extintores de incêndio, mas não dispõe de 
sprinklers, os boxes são todos localizados em andar térreo e por essa circunstância 
não são servidos de elevadores, nos corredores há dois banheiros femininos e dois 
masculinos. 7) O VALOR DE MERCADO DE IMÓVEIS SIMILARES: pesquisa na olx 
encontrou loja em galeria comercial com localização privilegiada em relação ao imóvel 
em análise por estar bem mais próximo do metrô, com saída praticamente em frente a 
uma das saídas da estação Uruguai (rua conde de bonfim 690, esquina com rua 
Uruguai) por R$ 9.000,00 o metro quadrado. Informação prestada pelo síndico da 
galeria onde se situa o box em análise nesta avaliação, sr. Afonso Cerulho, já 
mencionado no item 4, no sentido de que há cerca de hum ano houve venda de box 
ali por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 8) O AQUECIMENTO OU 
DESAQUECIMENTO DO MERCADO DE IMÓVEIS: mercado de imóveis em 
momento de desaquecimento, em conformidade com o que vem sendo veiculado 
atualmente pelos veículos midiáticos. 9) VALOR NÃO INFERIOR AO ITBI DA 
PREFEITURA: VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL PELA SMF/RJ PARA FINS DE 
CÁLCULO DE ITBI: R$ 76.242,20 (SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA 
E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CONCLUSÃO: ASSIM, LEVANDO-SE EM 
CONTA A SUA LOCALIZAÇÃO, DIMENSÕES, ÁREA CONSTRUÍDA, 
CARACTERÍSTICAS, IDADE, ATRIBUO AO BEM ACIMA DESCRITO O VALOR DE 
R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), correspondente a 26.646,24 UFIR’S, atualizado 
em R$ 85.265,29 (oitenta e cinco mil, duzentos e sesse nta e cinco reais e vinte e 
nove centavos) . De acordo com o 10º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 55.164 e registrado em nome de Salvador Cassar e sua mulher 
Dyrce Fonseca Cassar, constando no AV-1, promessa de compra e venda em favor 
de Revil Construtora e Incorporadora Ltda e no R-2, penhora, por determinação do 
Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, extraída dos autos da execução 
fiscal nº 2001.120.014186-7, movida pelo Município do Rio de Janeiro. De acordo 
com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 1997 
até 1999, 2006 até 2012 e de 2014 até 2017, no valor de R$ 18.110,32, mais 
acréscimos legais (FRE 0490214-4). Conforme Certidão Positiva de Débito, emitida 
pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de 
Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 268,34, referentes aos exercícios 
de 2012 a 2015 (Nº CBMERJ: 2099149-3). Os créditos que recaem sobre o imóvel, 
inclusive os de natureza propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, 
sendo observada a ordem de preferência, conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do 
Código de Processo Civil. As certidões exigidas pela Consolidação das Normas 
da Corregedoria Geral da Justiça, bem como o presen te edital e o débito 
atualizado de IPTU, serão lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão . Caso o 
devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente 
comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo 



presente edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no 
art. 889 do CPC. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será 
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. Cientes de que 
impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem, incorre em Violência ou fraude em arrematação judicial, prevista no art. 
358 do Código Penal, sob pena de detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além 
da pena correspondente à violência. – E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, 
CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do 
art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. – 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês de maio de 
dois mil e dezessete. – Eu, Maria Luiza de Melo Rosa, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dr. Bruno Arthur Mazza Vaccari Machado Manfrenatti – Juiz 
de Direito. 
 


