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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) - ELETRÔNICO, 
com prazo de 1 O dias. Jonas Rymer, Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja sob o 
nº 079, com escritório na Av. Erasmo Braga, nº 227, salas 1.110/1.111, Castelo - 
Rio de Janeiro - RJ, devidamente autorizado pelo Proprietária/Credora Fiduciária, 
MATERTRADE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES L TOA, atual denominação 
de MATERTRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA- CNPJ 92.786.854/0001-63, 
faz saber aos que virem o presente edital e interessar possa, especialmente a 
ALEXSANDRO FERREIRA MARINS, brasileiro, empresário, casado, portador da 
identidade nº 08828148-0, expedida pelo IFP/RJ em 16/06/1988, inscrito no CPF 
sob o nº 076.015.527-56 e sua mulher SILVANA SILVA MARINS, brasileira, 
empresária, casada, portadora da identidade nº 09.918.200-8, expedida pelo 
Detran/RJ em 24/04/2007, inscrita no CPF sob o nº 023.238.177-1 O, que nos 
termos do artigo 27 da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997, e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que 
institui alienação fiduciária, será realizado o 1 ° Leilão, no dia 21 de julho de 2020, 
às 12:00 horas, através do portal de leilões on line do Leiloeiro Público Jonas 
Rymer (www.rymerleiloes.com.br), pelo valor atualizado do imóvel, e o 2° Leilão, 
no dia 31 de julho de 2020, às 12:00 horas, no mesmo portal eletrônico, pelo 
valor do débito e seus acessórios. IMÓVEL: Sala 241 do Bloco 01, Setor 81 

situada na Av. 3 do PAA 10.448/PAL 40.481, nº 605 (atual avenida José 
Wilker} - Freguesia de Jacarepaguá/ RJ: com direito a 01 vaga de garagem. 
Matrícula nº 432642, no 9° Ofício do Registro de Imóveis da Capital do Estado do 
Rio de Janeiro. O 1 ° Leilão terá como lance mínimo o valor do imóvel, que 
corresponde a R$ 356.017,66. Se o 1° leilão não obtiver lance igual ou superior ao 
valor do imóvel, será realizado o 2° leilão, no qual será aceito o maior lance 
oferecido, desde que igual ou superior a R$ 298.219,21, que representa, na 
presente data, o somatório das seguintes parcelas: (i) valor da dívida, (ii) valor das 
despesas, (iii) valor dos prêmios de seguro. O arrematante arcará com as 
prestações vincendas do imóvel, com o débito de IPTU do referido bem, 
correspondente a R$ 526,56 (2020) e com o débito de condomínio da unidade. O 
valor do 2° leilão será ajustado até a data de sua realização em função dos 
encargos contratuais. Condições do leilão: A venda será realizada à vista. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do 
imóvel no leilão, como o pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação a título de comissão do leiloeiro, acrescido das despesas com o 
procedimento de leilão, escritura pública, imposto de transmissão, laudêmio, 
taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. O 
imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante 
alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. 
A desocupação correrá por conta do comprador, porém, a reintegração na posse 
poderá ser solicitada de acordo com o disposto no artigo 30 da Lei nº 9.514/97, 
em 60 dias. Maiores informações no escritório do Leiloeiro, através do telefone 
(21) 2532-2266. 



EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) - ELETRÔNICO, 
com prazo de 1 O dias. Jonas Rymer, Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja sob o 
nº 079, com escritório na Av. Erasmo Braga, nº 227, salas 1.110/1.111, Castelo - 
Rio de Janeiro - RJ, devidamente autorizado pelo Proprietária/Credora Fiduciária, 
MATERTRADE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES L TOA, atual denominação 
de MATERTRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA- CNPJ 92.786.854/0001-63, 
faz saber aos que virem o presente edital e interessar possa, especialmente a 
MAURÍLIO DIAS DE ARAUJO, brasileiro, contador, casado, portador da 
identidade nº 021132/0-3, expedida pelo CRC/RJ em 04/08/2015, inscrito no CPF 
sob o nº 044.470.507-49, e sua mulher FÁTIMA COELHO DE ARAÚJO, brasileira, 
do lar, casada, portadora da identidade nº 024691289, expedida pelo Detran/RJ, 
em 29/07/2016, inscrita no CPF sob o nº 052.522.287-10, que nos termos do 
artigo 27 da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997, e regulamentação 
complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária, será realizado o 1° Leilão, no dia 21 de julho de 2020, às 12:00 horas, 
através do portal de leilões on line do Leiloeiro Público Jonas Rymer 
(www.rymerleiloes.com.br), pelo valor atualizado do imóvel, e o 2° Leilão, no dia 
31 de julho de 2020, às 12:00 horas, no mesmo portal eletrônico, pelo valor do 
débito e seus acessórios. IMÓVEL: Sala 679 do Bloco 01, Setor C, situada na 
Av. 3 do PAA 10.448/PAL 40.481, nº 605 (atual avenida José Wilker) - 
Freguesia de Jacarepaguá/ RJ: com direito a 01 vaga de garagem. Matrícula 
nº 389540, no 9° Ofício do Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de 
Janeiro. O 1 ° Leilão terá como lance mínimo o valor do imóvel, que corresponde a 
R$ 372.104,57. Se o 1 ° leilão não obtiver lance igual ou superior ao valor do 
imóvel, será realizado o 2° leilão, no qual será aceito o maior lance oferecido, 
desde que igual ou superior a R$ 248.449,06, que representa, na presente data, o 
somatório das seguintes parcelas: (i) valor da dívida, (ii) valor das despesas, (iii) 
valor dos prêmios de seguro. O arrematante arcará com as prestações vincendas 
do imóvel, com o débito de IPTU do referido bem, correspondente a R$ 456,00 
(2020), e com o débito de condomínio da unidade. O valor do 2° leilão será 
ajustado até a data de sua realização. Condições do leilão: A venda será realizada 
à vista. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição 
do imóvel no leilão, como o pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação a título de comissão do leiloeiro, acrescido das despesas com o 
procedimento de leilão, escritura pública, imposto de transmissão, laudêmio, 
taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. O 
imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante 
alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. 
A desocupação correrá por conta do comprador, porém, a reintegração na posse 
poderá ser solicitada de acordo com o disposto no artigo 30 da Lei nº 9.514/97, 
em 60 dias. Maiores informações no escritório do Leiloeiro através do telefone (21) 
2532-2266. 



EDITAL DE 1° E 2° PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS e INTIMAÇÃO 

1° Público Leilão - 21/07/2020, às 12:00 hs 
2° Público Leilão - 31/07/2020, às 12:00 hs 
LOCAL: através do portal de leilões on line do Leiloeiro Público Jonas Rymer 
(www. rymerlei loes. com. br). 

JONAS RYMER, Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja sob o nº. 079, 
autorizado pelo Condomínio One World Offices, representado por MTT 300 
ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ 09.008.760/0001-10; 
venderá em 1 ° ou 2° Público Leilão, nas datas, horários e local acima citados, o 
imóvel relacionado a seguir: Sala 290 do Bloco 1, Setor C, situado no 
terreno designado por Lote 1 da Quadra 4.5/NO do PAL 40.481 - 
Freguesia de Jacarepaguá/RJ, com direito a 1 vaga de garagem, matrícula 
nº 432686, 9° Ofício do Registro de Imóveis, nos termos do Instrumento 
Particular de Promessa se Compra e Venda e Outros Pactos, datado de 
08/06/2011. Outorgada Promitente Compradora: Regina Barbara Vieira Alves 
Cunha, inscrita no CPF sob o nº 344.728.357-20, devidamente notificada. O 
referido imóvel será vendido em 1 ° Leilão por valor não inferior a R$ 
520.000,00, e em 2° Leilão por valor não inferior a R$ 518.930,64, na forma do 
§ 2° do art. 63 da L. 4591/64. Os valores serão atualizados na data do leilão. A 
venda será à vista, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro. O bem será 
vendido no estado em que se encontra. 


