
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA TERCEIRA 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 Execução de Título Extrajudicial proposta por 
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A em face de PEREIRA CABRAL LÍQUIDOS E 
COMESTÍVEIS FINOS SA, FERNANDO LAPENNE CABRAL GUEDES e JOAQUIM 
CABRAL GUEDES (Processo nº 0285114-90.2015.8.19.0001), na forma abaixo: 
 A Dra. MARIANNA MAZZA VACCARI MANFRENATTI BRAGA, Juíza de Direito 
na Décima Terceira Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a PEREIRA CABRAL LÍQUIDOS E COMESTÍVEIS FINOS S/A, 
através do seu representante legal, FERNANDO LAPENNE CABRAL GUEDES e 
JOAQUIM CABRAL GUEDES, de que no dia 09/08/18, 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, serão apregoados e vendidos a quem mais der 
acima das avaliações, ou no dia 13/08/18, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente das avaliações, os imóveis penhorados às fls. 355, 356 e 357, descritos 
e avaliados às fls. 599/600, 602/603 e 605/606 (em 25/04/2018). LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA: Trata-se o bem de imóvel não residencial, localizado na rua 
Paraibuna, nº 31 (antigo 07), Bonsucesso, Rio de Janeiro. O bem possui terreno com 
área total de 320,00m², sendo 10,00m de frente para a rua Paraibuna, fundos com 
igual tamanho e laterais com 32,00m em ambos os lados, confrontando à direita com 
prédio nº 21, à esquerda com o prédio nº 41 e fundos com o terreno de propriedade 
da União. Terreno com topografia plana. Inscrição: 0.424.285-5 e Matrícula 5150 no 
6º Ofício de Registro de Imóveis. A área construída corresponde é de 930m², com laje 
de concreto armado, mezanino e pavimento superior, conforme descrito. A avaliação 
apresentada data de 2015. Foi necessário considerar o tempo transcorrido e 
possíveis deteriorações bem como o valor de mercado, que sofreu variações nesses 
três anos. O local é de risco, o que atinge diretamente o valor do bem para venda. O 
valor estipulado pelo laudo, há três anos, havia sido R$ 700.000,00. Considerando a 
atual situação de perigo do local, assim como flutuação do mercado imobiliário e 
possível alteração da conservação do local, AVALIO O IMÓVEL ACIMA DESCRITO 
EM R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). De acordo com o 6º Ofício 
do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 5150, e registrado em nome de 
Joaquim Cabral Guedes, constando os seguintes gravames: 1) AV.1: Demolição do 
imóvel objeto desta matrícula; 2) AV.2: Ação Ordinária relativa ao presente feito; 3) 
R.6: Penhora oriunda do presente feito; 4) R.7: Penhora determinada pelo Juízo de 
Direito da 27ª Vara Cível da Comarca da Capital, processo nº 0508595-
35.2014.8.19.0001 movido por Banco Bradesco S/A em face de Joaquim Cabral 
Guedes. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos 
exercícios de 2015 até 2018, no valor de R$ 7.626,17, mais acréscimos legais (FRE 
0424285-5). LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: Trata-se o bem de imóvel não 
residencial, localizado na rua Paraibuna, nº 41, Bonsucesso, Rio de Janeiro. O bem 
possui terreno com área total de 484,00m², sendo 10,00m de frente para a rua 
Paraibuna, fundos com igual tamanho e laterais com 48,20m do lado direito, e 48,60 
do lado esquerdo. Terreno com topografia plana. Inscrição 1.339.279-0 e Matrícula 
3551 no 6º Ofício de Registro de Imóveis. A área construída corresponde é de 
690,00m², com pavimento superior e térreo. A avaliação apresentada data de 2015. 
Foi necessário considerar o tempo transcorrido e possíveis deteriorações, bem como 



o valor de mercado, que sofreu variações nesses três anos. O local é de risco, o que 
atinge diretamente o valor do bem para venda. O valor estipulado pelo laudo, há três 
anos, havia sido R$ 750.000,00. Considerando a atual situação de perigo do local, 
assim como flutuação do mercado imobiliário e possível alteração da conservação do 
local, AVALIO O IMÓVEL ACIMA DESCRITO EM R$ 600.000,00 (seiscentos mil 
reais). De acordo com o 6º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o 
nº 3551, e registrado em nome de Pereira Cabral, Líquidos e Comestíveis Finos S.A, 
constando os seguintes gravames: 1) AV.2: Ação Ordinária relativa ao presente feito; 
2) R.2: Penhora oriunda do presente feito; 3) R.7: Penhora determinada pelo Juízo de 
Direito da 27ª Vara Cível da Comarca da Capital, processo nº 0508595-
35.2014.8.19.0001 movido por Banco Bradesco S/A em face de Joaquim Cabral 
Guedes. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos 
exercícios de 2013, e de 2015 até 2018, no valor de R$ 8.878,49, mais acréscimos 
legais (FRE 1339279-0). LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: Trata-se o bem de 
imóvel não residencial, localizado na rua Paraibuna, nº 51, Bonsucesso, Rio de 
Janeiro. O bem possui terreno com área total de 236,50m², sendo 10,00m de frente 
para a rua Paraibuna, fundos com igual tamanho e laterais com 23,80m do lado 
direito, e 23,50 do lado esquerdo. Terreno com topografia plana. Inscrição 0.510.830-
3 e Matrícula 120.031 no 6º Ofício de Registro de Imóveis. A área construída 
corresponde é de 660,00m², com pavimento superior e térreo. A avaliação 
apresentada data de 2015. Foi necessário considerar o tempo transcorrido e 
possíveis deteriorações bem como o valor de mercado, que sofreu variações nesses 
três anos. O local é de risco, o que atinge diretamente o valor do bem para venda. O 
valor estipulado pelo laudo, há três anos, havia sido R$ 550.000,00. Considerando a 
atual situação de perigo do local, assim como flutuação do mercado imobiliário e 
possível alteração da conservação do local, AVALIO O IMÓVEL ACIMA DESCRITO 
EM R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). De acordo com o 6º Ofício 
do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 120.031 e registrado em nome 
de Pereira Cabral, Líquidos e Comestíveis Finos S/A, constando na AV.1, Ação 
Ordinária relativa ao presente feito; 2) R.2: Penhora oriunda do presente feito; 3) R.7: 
Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 27ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
processo nº 0508595-35.2014.8.19.0001 movido por Banco Bradesco S/A em face de 
Joaquim Cabral Guedes. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem 
débitos de IPTU nos exercícios de 2015 até 2018, no valor de R$ 3.277,89, mais 
acréscimos legais (FRE 0510830-3). 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 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. – E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado através do site de leilões on 
line: www.rymerleiloes.com.br, de acordo com o art. 887 § 2º do CPC, 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 dezenove dias do 
mês de junho de dois mil e dezoito. – Eu, Fabiano Alberto Conde Carvalho Falbo de 
Oliveira - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Marianna Mazza 
Vaccari Manfrenatti Braga - Juíza de Direito. 

http://www.rymerleiloes.com.br/

