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JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta por ANTONIO 
RIBEIRO CUINAS, DANIEL CUINAS CÜINAS NETO e VERA REGINA RIBEIRO 
CUINAS DUNA em face de MADEIRAS AVENIDA BRASIL 7001 COMÉRCIO 
INDÚSTRIA SEVIÇOS LTDA, JOSÉ MARIA DA SILVA e ROSÂNGELA RIBEIRO DA 
SILVA (Processo nº 0091901-08.2004.8.19.0001 - antigo 2004.001.093785-3), na 
forma abaixo:  

 O Dr. ROSSIDELIO LOPES DA FONTE, Juiz de Direito na Trigésima Sexta 
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 MADEIRAS 
AVENIDA BRASIL 7001 COMÉRCIO INDÚSTRIA SEVIÇOS LTDA, através de seu 
representante legal, JOSÉ MARIA DA SILVA, ROSÂNGELA RIBEIRO DA SILVA, 
ALCINA TERESINHA PINHEIRO DE FREITAS e CLAUDIA VOGELER DA SILVA 
BERQUÓ, de que no dia 17/08/2020, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-
line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), pelo 
Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação, ou no dia 20/08/2020, no mesmo horário e portal de leilões, a quem 
mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 53, com a devida 
intimação da penhora às fls. 53, descrito e avaliado às fls. 313, em  02/09/2019. 
Direito e Ação. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: DO IMÓVEL: Localização: 
Estrada Adhemar Bebiano, nº 2407, apartamento 201, Bairro: Inhaúma Cidade: Rio 
de Janeiro. Matrícula RGI: 56.888. Matrícula IPTU: 1873589-4. Região Administrativa: 
XII Zoneamento: zona residencial. Situação/posição: Frente. Tipologia: Casa. Área do 
terreno / edificada: 375 m2 / 184 m2. DA CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO E 
LOGRADOURO: Inhaúma é um bairro de classe baixa da Zona Norte da cidade do 
Rio de Janeiro. O bairro é cortado pela Avenida Pastor Martin Luther King Jr. É 
também cortado pelo Metrô – Linha 2, e tem seus limites demarcados pelos bairros: 
Engenho da Rainha, Del Castilho, e Pilares. TERRENO: Onde se encontra edificado o 
imóvel, está descrito, como consta na Guia de IPTU. AVALIACÃO INDIRETA DO 
IMÓVEL: A presente avaliação foi realizada de forma INDIRETA e fundamentada nos 
documentos juntados ao mandado de avaliação, bem como em informações colhidas 
junto à legislação edilícia da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, nas informações 
técnicas e comerciais disponíveis na leitura, mídia e internet. CONCLUSÃO: Assim, 
considerando-se que o imóvel externamente encontra-se em bom estado de 
conservação, bem como sua localização e características, padrão de logradouro e 
idade, AVALIO o bem acima descrito na totalidade da área edificada, somado ao valor 
atribuído a 1/3 de todo terreno, em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 
correspondente a 146.151,82 UFIR’S, atualizado em R$ 519.569,73 (quinhentos e 
dezenove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos). De 
acordo com o 6º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 56.888 
constando no R-4 Partilha à Octavio Pereira Pinto Berquó, Oton Pereira Pinto Berquó 
e Alcina Teresinha Pinheiro de Freitas, casada pelo regime da comunhão parcial de 
bens com Evandro Rodrigues de Freitas. Conforme Escritura de Promessa de 
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Compra e Venda, às fls. 39, lavrada no 4º Ofício de Notas, fl 68/70, constam como 
outorgantes promitentes vendedores: Oton Pereira Pinto Berquó, assistido de sua 
mulher Franca Alves Berquó e como outorgado promissário comprador: José Maria da 
Silva, casado com Rosangela Ribeiro da Silva. De acordo com a certidão de Situação 
Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2005 até 2014 e de 2016 até 2020, 
no valor de R$ 14.365,23, mais acréscimos legais (FRE: 1873589-4). 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$ 778,32, referentes aos exercícios de 2014 a 2018 (Nº CBMERJ: 1927169-
1). 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 junho de dois mil e vinte. – Eu, Cristina Mourao Heredia, Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Rossidelio Lopes da Fonte – Juiz de 
Direito. 
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