
JUÍZO DA QUINTA VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO 
 
 

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO E PRESENCIAL, 
com prazo de 20 dias, extraído dos autos da Ação Trabalhista proposta por CARLOS 
ALBERTO DA ROSA em face de CDF - COMERCIAL DISTRIBUIDORA FABRIL 
LTDA, J. COURI LTDA, PARQUE REAL LTDA, JOÃO COURI e MARILENA 
INFANTE COURI (Processo nº 0090700-44.1989.5.01.0005 - RTOrd), na forma 
abaixo: 

 A Dra. MONICA DE ALMEIDA RODRIGUES, Juíza do Trabalho na Quinta 
Vara do Trabalho da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
JOÃO COURI, MARILENA INFANTE COURI, CDF- COMERCIAL DISTRIBUIDORA 
FABRIL LTDA, na pessoa de seu representante legal, J. COURI LTDA, na pessoa de 
seu representante legal e PARQUE REAL LTDA, na pessoa de seu representante 
legal, de que no dia 17/04/2018, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line 
do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem como 
concomitantemente no Auditório do Fórum da Lavradio, situado na Rua do Lavradio, 
nº 132, 10º andar, Centro/RJ, ou no dia 24/04/18, no mesmo horário e local, a quem 
mais der a partir do preço mínimo, correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) 
do valor da avaliação, o bem imóvel penhorado, à fl. 476, com a devida intimação da 
penhora à fl. 476,v., descrito e avaliado à fl. 476 e reavaliado às fl. 822. – AUTO DE 
REAVALIAÇÃO: Imóvel localizado na Rua Hélio Maurício, nº 95, terreno com 
1.000m², área construída 869m². A casa possui no primeiro andar, salão, sala  de 
jogos, escritório, lavabo, copa, duas dependências de empregada, um quarto de 
passar roupa, um conjugado para o zelador, com entrada independente e três vagas 
de garagem. O segundo pavimento é composto por quatro suítes, um lavabo, uma 
sala de estar, uma sala de jantar, uma copa-cozinha, uma despensa e duas 
varandas. A construção é estilo colonial constituída, na sua cobertura, de ipê tabaco 
e forro de peroba do campo, no qual, avalio em R$ 6.780.000,00 (seis milhões, 
setecentos e oitenta mil reais), atualizado pela TR em R$ 6.844.024,22 (seis 
milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, vinte e quatro reais e vinte e dois 
centavos). De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 23123 e registrado em nome de João Couri, casado com Marilena Infante 
Couri, constando no R-13, penhora, por determinação do Juízo da 12ª Vara de 
Fazenda Pública, extraída dos autos da ação de execução fiscal nº 
2004.120.050345-0, movida pelo Município do Rio de Janeiro; no R-14, penhora, por 
determinação do Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública, extraída dos autos da ação 
de execução fiscal nº 2007.001.131836-6, movida pelo Município do Rio de Janeiro; 
e, no R-15, penhora oriunda do presente feito. De acordo com a certidão de Situação 
Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 1998 até 2018, no valor de R$ 
1.294.377,74, mais acréscimos legais (FRE 1616635-7). 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$ 1.051,70, 
referentes aos exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 2354566-8). Conforme 
planilha apresentada pela BCF Administradora de Bens, a unidade encontra-se em 
débito condominial com a Sociedade Civil Athaydeville Mansões, no período de 
jan/13 a jan/18, perfazendo o valor de R$ 95.417,33. O imóvel será vendido livre dos 



débitos de IPTU, condomínio e taxa de incêndio, conforme preceitua o parágrafo 
único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. As certidões, bem como o 
presente 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. Os interessados em 
participar do leilão terão a opção de oferecer lances pela internet, através do site 
www.rymerleiloes.com.br, em tempo real e em igualdade de condições dos 
participantes presentes, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e 
habilitados para participar deste leilão. – 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 até o máximo permitido, 
facultando-se o pagamento a prazo mediante caução idônea de 20% no ato e o 
restante em até 24 horas, conforme artigo 888 da CLT, sob pena de perda do sinal. – 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e sete dias do mês de 
fevereiro de dois mil e dezoito. – Eu, Luiz Fernando Onofre Teixeira, Diretor de 
secretaria, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Monica de Almeida Rodrigues – Juíza 
de Direito. 
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