
 
 

JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE DUQUE DE 
CAXIAS 

 
 

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 5 
dias, extraído dos autos da ação de insolvência civil de UNIMED DUQUE DE CAXIAS 
RJ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Processo nº 0069126-
84.2014.8.19.0021), na forma abaixo: 

 O Dr. CLAUDIO AUGUSTO ANNUZA FERREIRA, Juiz de Direito na Quarta 
Vara Cível de Duque de Caxias, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a MASSA INSOLVENTE DE 
UNIMED DUQUE DE CAXIAS RJ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 
representada pelo Administrador Judicial Iamazak Barbosa Tavares, aos ex 
administradores da massa insolvente, credores e demais interessados na insolvência, 
de que no dia 10/12/19, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum de Duque de Caxias, na Rua 
General Dionizio, nº 764, 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ, pelo Leiloeiro Público 
JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou 
no dia 17/12/19, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da 
avaliação, o imóvel descrito e avaliado às fls. 3576/3595, em 06/08/2019. LAUDO DE 
PERICIAL: Imóvel situado na Rua Barbosa Rodrigues, n° 71, Duque de Caxias/RJ. 
De acordo com RGI do terreno acostado às fls. 579 e planta de fls. 1998, o imóvel 
objeto da presente ação é caracterizado como uma construção de alvenaria edificada 
nos lotes de terrenos n° 90, 92 e 94, da quadra 41. O imóvel se localiza nas 
proximidades da Rodovia Washington Luiz. O terreno como um todo se encontra 
murado no entorno. Constatou-se a existência de construções no interior do terreno, a 
saber: - Telheiro com estrutura metálica com área de 550,00 m², com diversas telhas 
ausentes; - Edificação principal existente nos fundos do terreno, com característica 
comercial, com 03 pavimentos, sendo que o terceiro pavimento ocupa apenas parte 
da edificação. A edificação possui área construída de 255,00 m² no primeiro 
pavimento/térreo, 255,00 m² no segundo pavimento e 161,50 m² no terceiro 
pavimento, totalizando uma área construída de 671,50 m². Toda a edificação possui 
estado de conservação em ruínas (sem valor). Cabe aqui registrar que a edificação se 
encontra sem portas ou janelas, com piso em cerâmica, mas com diversas peças 
ausentes ou danificadas, estrutura com ferragens aparentes e oxidadas, 
desplacamento de revestimento de reboco do teto em vários locais, forro de gesso 
arrancado e indícios de focos de incêndio pretéritos. Existe, ainda, uma edícula 
localizada na porção frontal do terreno, tipo uma guarita de vigilância, de dois 
pavimentos, com área de 11,96 m², sendo que a referida edícula possuía estado de 
conservação entre reparos importantes e sem valor. Cabe aqui registrar que a referida 
edícula também possuía piso cerâmico com peças quebradas e ausentes. 
CONCLUSÃO Por todo o exposto no corpo do presente Laudo o Perito que 
subscreve conclui e expõe à apreciação do MM. Juiz condutor do feito que: De acordo 
com RGI acostado às fls. 579, o imóvel objeto da presente ação é caracterizado como 
uma construção de alvenaria edificada nos lotes de terrenos n° 90, 92 e 94, da quadra 
41, com área de 400,00 m² cada um dos Lotes, totalizando área total de 1.200,00 m². 
De acordo com os cálculos demonstrados no corpo do presente Laudo, o imóvel 
possui um valor de mercado total, para a data de fechamento do presente Laudo, de 
R$ 1.316.726,03 (um milhão, trezentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e seis 
reais e três centavos), correspondente a 384.883,81 UFIR’S. De acordo com o 3º 



 
 

Ofício de Justiça de Duque de Caxias, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
24188 e registrado em nome de Unimed Duque de Caxias – RJ – Cooperativa de 
Trabalho Médico Ltda, constando na AV.01, arrolamento de bens, oriundo da 
Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu, averbando que no caso de ocorrência 
de alienação, transferência ou oneração de quaisquer dos bens ou direitosarrolados, 
deverá ser comunicado aquela Delegacia da Receita Federal. Consta prenotado sob o 
imóvel objeto desta matrícula de nº 58.565, do antigo 5º Ofício, e que a presente 
cópia é uma reprodução autêntica de todos os atos constantes da matrícula nº 24188. 
De acordo com o Demonstrativo de Débito, existem débitos de IPTU nos exercícios 
de 2002, 2004, 2006 e de 2017 até 2019, no valor de R$ 128.766,31, mais 
acréscimos legais (FRE 1.2.372.025.001). 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$ 1.148,82, referentes 
aos exercícios de 2014 a 2018 (Nº CBMERJ: 1599914-7). 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 vinte e três dias do mês de 
outubro de dois mil e dezenove. – Eu, Altair Camra da Silva, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dr. Claudio Augusto Annuza Ferreira – Juiz de Direito. 


