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JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUINTA 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 proposta por BARPA 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA, SUPRA EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES SA e PARGIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA em 
face de EGUINALDO FERNANDES, ADELINA DA SILVA FERNANDES e SERGIO 
RENATO DA SILVA FERNANDES (Processo nº 0236778-36.2007.8.19.0001 antigo - 
2007.001.231224-4), na forma abaixo: 
 A Dra. SIMONE GASTESI CHEVRAND, Juíza de Direito na Vigésima Quinta 
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 EGUINALDO 
FERNANDES, ADELINA DA SILVA FERNANDES e SERGIO RENATO DA SILVA 
FERNANDES, de que no dia 26/08/19, 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 29/08/19, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 209, com a devida intimação da 
penhora às fls. 270, descrito e avaliado às fls. 353/354, em 25/09/2018. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: Prédio n 85 próprios para residência, edificado no lote de terreno 
número 28 da quadra 242 cujas medidas e confrontações encontram-se descritas na 
documentação acostada ao mandando, com uma área construída de 112,67 m2. No 
local fui atendido pelo executado Sérgio Renato da Silva Fernandes RG-1262789-0 e 
CPF- 097.312.427-08 Tel-96464.7004 que mora naquele endereço juntamente com 
os outros dois executados, seus pais. No local encontrei duas casas construídas no 
terreno, na primeira moram os executados Adelina da Silva Fernandes e Eguinaldo 
Fernandes, onde na parte de baixo está construído uma sala com piso frio, portas e 
janelas de ferro; ums cozinha com piso frio e azulejo no chão até o teto, uma área de 
serviço e garagem para um veículo, uma escada que dá acesso a parte de cima da 
casa onde existe uma suíte, um quarto e banheiro social com piso frio e nos 
banheiros azulejo do chão ao teto com portas de madeira e janelas de alumínio com 
vidro. A segunda casa composta igualmente de uma sala, cozinha, dois quartos 
sendo uma suíte. Trata-se de aparente construção antiga e sem conservação, com 
acesso para a rua Andaraí. Trata-se de região inserida na malha urbana deste 
município, com infraestrutura completa, de ocupação mista (comercial e residencial 
multifamiliar), com padrão de ocupação normal, apresentando facilidade de acesso às 
vias públicas. A Região é formada por construções de regular padrão construtivo para 
a região possui tráfego regular de veículos e para pedestre, foi observado o padrão de 
comércio normal para a região com tipo de comércio e atratividade média. O local é 
dotado de toda infraestrutura que normalmente servem as áreas urbanas, tais como 
rede de água, energia elétrica, esgotos, pavimentação, transporte coletivo, bancos, 
farmácias, mercados e todo o tipo de comércio varejista. METODOLOGIA 
EMPREGADA: foi o de comparativo direto de dados do mercado, para a elaboração 
deste trabalho foi utilizado o método comparativo de dados de mercado, pesquisa de 
valores e tratamento dos dados, cujo período de pesquisa deu-se no prazo do 
mandado. RESULTADO DE AVALIAÇÃO – AVALIO os dois imóveis descritos acima 
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em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), correspondente a 121.436,59 UFIR’S, 
atualizado em R$ 415.446,73 (quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta 
e seis reais e setenta e três centavos), ressaltando que os valores expressos acima 
foram obtidos em concordância coma liquidez do mercado local e similares da região, 
na presente data, obedecendo aos atributos particulares dos imóveis, suas 
características físicas, sua localização e oferta de imóveis assemelhados no mercado 
imobiliário. De acordo com o 1º Ofício de Justiça de São João de Meriti, o ref. imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 3407-A e registrado em nome de Eguinaldo 
Fernandes, constando na AV-2, penhora oriunda do presente feito. De acordo com a 
certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2003, 2015, 
2017 até 2019, no valor de R$ 995,40, mais acréscimos legais (FRE: 081671). 
Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel não 
apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de 
Incêndios, até o exercício de 2019 (Nº CBMERJ: 2252728-7). 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. O interessado em adquirir o bem em prestações 
deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão, 
proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. – E, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado através 
do portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro: 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do leiloeiro público: 
www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 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 trinta dias do mês de julho de 
dois mil e dezenove. – Eu, Maria Lucilia de Souza Gerk, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra. Simone Gastesi Chevrand, Juíza de Direito. 
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