
JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação Indenizatória proposta por LUCIA ANDRE SAUER 
em face de JMS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A (Processo nº 0111185-
51.1994.8.19.0001 - antigo 1994.001.115833-7), na forma abaixo: 
 A Dra. MARCIA REGINA SALES SOUZA, Juíza de Direito na 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 JMS ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO S/A, através de sua representante legal, Noemia Ferreira da Costa 
Souza, a NORSUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, através de seu 
representante legal, e ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DOS PIRINEUS, através de 
seu representante legal, de que no dia 27/09/18, 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, será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação, ou no dia 01/10/18, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 284, com a devida intimação da 
penhora às fls. 1.285, descrito e avaliado às fls. 2.237/2247. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA: Situado na Rua Pinto Guedes, nº 57, apartamento nº 801 
- Freguesia do Engenho Velho (Tijuca), Rio de Janeiro, com fração de 779/10.000 
do respectivo terreno, com 05 vagas de garagem. Devidamente dimensionado e 
caracterizado no 11º Ofício do Registro Geral de Imóveis, na matrícula nº 83.763 e na 
inscrição municipal de nº 1868763-2 (IPTU). PRÉDIO: edificado em 08 pavimentos, 
construído em concreto armado e alvenaria de tijolos, revestido por argamassa e 
pintura acrílica e pastilhas em cerâmica, frente social com acabamento Bege Bahia, 
entrada social fechada em portão de metal, hall social com portas em vidro tipo 
blindex, piso em granito, paredes em alvenaria com revestimento em textura acrílica, 
mobiliada com móveis, 01 quadro e 03 espelhos e aparador em granito, embutido, 
com duas entrada de garagem, composta de piso em cimento, paredes em alvenaria 
com pintura acrílica, dispõem de 02 elevadores da marca Otis, as escadas de acesso 
em piso em concreto polido, paredes em alvenaria com pintura em acrílico e 
corrimões de ferro. APARTAMENTO 801: é localizado de frente. OBSERVAÇÃO: o 
ocupante do imóvel não franqueou o acesso ao imóvel. DA REGIÃO: Encontra-se 
servida de distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, 
asfaltamento, rede de água e esgotos, comércio em geral, serviços de transportes 
como ônibus e metrô estação Uruguai. METODOLOGIA AVALIATÓRIA: Essa 
avaliação foi feita de forma indireta, sem o acesso ao imóvel, conforme o disposto no 
art. 357 da CNCGJ e Aviso 02/2016 da CCMVC utilizando o método comparativo 
direto de dados do mercado imobiliário da região. AVALIO Indiretamente 50% do 
imóvel acima descrito em R$ 900.000,00, equivalente a 299.770,17 Ufir’s; atualizada 
em R$ 987.412,96; correspondendo 100% do imóvel ao valor de R$ 1.974.825,90 
(um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e 
noventa centavos). De acordo com o 11º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
registrado em nome de JMS Administração e Participação S/A e de Condomínio do 
Edifício dos Pirineus, na proporção de 50% para cada, constando os seguintes 
gravames: 1) R-7: Arresto oriundo do presente feito; 2) Anotação: Encontra-se 
prenotado ofício proveniente da 6ª Vara de Família, extraído dos autos da ação de 
Arrolamento de Bens, processo nº 1999.001.017137-0, em que figura como autora: 
Noemia Ferreira da Costa Souza e como réu: Jenner Melo de Souza; 3) R-9: Penhora 
de 50%, determinada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível, face a ação de 



execução, processo nº 94.001.008269-6, em figura como autora: Jenner 
Empreendimentos e Participações Ltda e JMS Administração e Participações S/A; 4) 
R-10: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública, 
decidida nos autos da ação de execução fiscal nº 2838/96, movida pelo Município do 
Rio de Janeiro; 5) R-11: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de 
Fazenda Pública, decidida nos autos da ação de execução fiscal nº 2002.120.053653-
0, movida pelo Município do Rio de Janeiro; 6) R-15: Hipoteca de 50% do imóvel em 
favor da Norsul Empreendimentos Imobiliários Ltda, por determinação da Vara de 
Registros Públicos desta cidade; 7) R-16: Penhora determinada pelo Juízo de Direito 
da 12ª Vara de Fazenda Pública, decidida nos autos da ação de execução fiscal nº 
2006.120.029536-5, movida pelo Município do Rio de Janeiro; 8) R-17: Penhora 
determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, decidida nos 
autos da ação de execução fiscal nº 2008.001.203943-8, movida pelo Município do 
Rio de Janeiro; 9) Av. 19: Convolação do arresto em Penhora, oriundo do presente 
feito; Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, 
decidida nos autos da ação de execução fiscal nº 2002.120.053653-0, movida pelo 
Município do Rio de Janeiro; 10) R-20: Penhora de 50% do imóvel, determinada pelo 
Juízo de Direito da 19ª Vara Cível, face ação de Confissão de Dívida (processo nº 
0232091-74.2011.8.19.0001), movida por Norsul Empreendimentos Imobiliários Ltda 
em face de Condomínio do Edifício Pirineus. Constam, ainda, prenotados sob os nºs 
467273, em 21/02/2008, o Ofício de Penhora da Vara de Registros Públicos, de 
18/10/2007, e 495724, em 28 de setembro de 2009, o Ofício de Penhora da 9ª Vara 
Cível/RJ, processo nº 1994.001.008269-6. De acordo com a certidão de Situação 
Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 1992 até 1999 e de 2002 até 2018, 
no valor de R$ 287.590,55, mais acréscimos legais (FRE 1868763-2). 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$ 912,65, referentes aos exercícios de 2003 a 2017 (Nº CBMERJ: 810330-
1). LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: Situado na Rua Pinto Guedes, nº 57, 
apartamento nº 802 - Freguesia do Engenho Velho (Tijuca), Rio de Janeiro, com 
fração de 603/10.000 do respectivo terreno, com 03 vagas de garagem. 
Devidamente dimensionado e caracterizado no 11º Ofício do Registro Geral de 
Imóveis, na matrícula nº 83.764 e na inscrição municipal de nº 1868764-0 (IPTU). 
PRÉDIO: edificado em 08 pavimentos, construído em concreto armado e alvenaria de 
tijolos, revestido por argamassa e pintura acrílica e pastilhas em cerâmica, frente 
social com acabamento Bege Bahia, entrada social fechada em portão de metal, hall 
social com portas em vidro tipo blindex, piso em granito, paredes em alvenaria com 
revestimento em textura acrílica, mobiliada com móveis, 01 quadro e 03 espelhos e 
aparador em granito, embutido, com duas entrada de garagem, composta de piso em 
cimento, paredes em alvenaria com pintura acrílica, dispõem de 02 elevadores da 
marca Otis, as escadas de acesso em piso em concreto polido, paredes em alvenaria 
com pintura em acrílico e corrimões de ferro. APARTAMENTO 802: é localizado de 
lateral/fundos. OBSERVAÇÃO: o ocupante do imóvel não franqueou o acesso ao 
imóvel. DA REGIÃO: Encontra-se servida de distribuição de energia elétrica, rede 
telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, comércio em 
geral, serviços de transportes como ônibus e metrô estação Uruguai. 
METODOLOGIA AVALIATÓRIA: Essa avaliação foi feita de forma indireta, sem o 
acesso ao imóvel, conforme o disposto no art. 357 da CNCGJ e Aviso 02/2016 da 
CCMVC utilizando o método comparativo direto de dados do mercado imobiliário da 
região. AVALIO Indiretamente 50% do imóvel acima descrito em R$ 700.000,00, 



equivalente a 233.154,58 Ufir’s; atualizado em R$ 767.987,87 R$ 987.412,96; 
correspondendo 100% do imóvel ao valor de R$ 1.535.975,70 (um milhão, 
quinhentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta 
centavos). De acordo com o 11º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 83.764, e registrado em nome de JMS Administração e Participação S/A e de 
Condomínio do Edifício dos Pirineus, na proporção de 50% para cada, constando os 
seguintes gravames: 1) R-7: Arresto oriundo do presente feito; 2) Anotação: Encontra-
se prenotado ofício proveniente da 6ª Vara de Família, extraído dos autos da ação de 
Arrolamento de Bens, processo nº 1999.001.017137-0, em que figura como autora: 
Noemia Ferreira da Costa Souza e como réu: Jenner Melo de Souza; 3) R-9: Penhora 
de 50%, determinada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível, face a ação de 
execução, processo nº 94.001.008269-6, em figura como autora: Jenner 
Empreendimentos e Participações Ltda e JMS Administração e Participações S/A; 4) 
R-10: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública, 
decidida nos autos da ação de execução fiscal nº 3655/99, movida pelo Município do 
Rio de Janeiro; 5) R-11: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de 
Fazenda Pública, decidida nos autos da ação de execução fiscal nº 2002.120.071386-
5, movida pelo Município do Rio de Janeiro; 6) R-14: Penhora determinada pelo Juízo 
de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, decidida nos autos da ação de execução 
fiscal nº 2004.120.042873-7, movida pelo Município do Rio de Janeiro; 7) R-16: 
Hipoteca de 50% do imóvel em favor da Norsul Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
por determinação da Vara de Registros Públicos desta cidade; 8) R-17: Penhora 
determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, decidida nos 
autos da ação de execução fiscal nº 2006.120.037350-9, movida pelo Município do 
Rio de Janeiro; 9) R-19: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de 
Fazenda Pública, decidida nos autos da ação de execução fiscal nº 0225052-
31.2008.8.19.0001, movida pelo Município do Rio de Janeiro; 10) Av. 20: Convolação 
do arresto em Penhora, oriundo do presente feito; 11) R-21: Penhora de 50% do 
imóvel, determinada pelo Juízo de Direito da 19ª Vara Cível, face ação de Confissão 
de Dívida (processo nº 0232091-74.2011.8.19.0001), movida por Norsul 
Empreendimentos Imobiliários Ltda em face de Condomínio do Edifício Pirineus. 
Consta, ainda, prenotado sob o nº 467273, em 21/02/2008, o Ofício de Penhora da 
Vara de Registros Públicos, de 18/10/2007. De acordo com a certidão de Situação 
Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 1992, 1993, e de 1995 até 2018, no 
valor de R$ 234.865,13, mais acréscimos legais (FRE 1868764-0). 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$ 
730,13, referentes aos exercícios de 2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 2171163-5). LAUDO 
DE AVALIAÇÃO: Situado na Rua Pinto Guedes, nº 57, apartamento nº 803 - 
Freguesia do Engenho Velho (Tijuca), Rio de Janeiro, com fração de 603/10.000 
do respectivo terreno, com 03 vagas de garagem. Devidamente dimensionado e 
caracterizado no 11º Ofício do Registro Geral de Imóveis, na matrícula nº 83.765 e na 
inscrição municipal de nº 1868765-7 (IPTU). PRÉDIO: edificado em 08 pavimentos, 
construído em concreto armado e alvenaria de tijolos, revestido por argamassa e 
pintura acrílica e pastilhas em cerâmica, frente social com acabamento Bege Bahia, 
entrada social fechada em portão de metal, hall social com portas em vidro tipo 
blindex, piso em granito, paredes em alvenaria com revestimento em textura acrílica, 
mobiliada com móveis, 01 quadro e 03 espelhos e aparador em granito, embutido, 
com duas entrada de garagem, composta de piso em cimento, paredes em alvenaria 
com pintura acrílica, dispõem de 02 elevadores da marca Otis, as escadas de acesso 



em piso em concreto polido, paredes em alvenaria com pintura em acrílico e 
corrimões de ferro. APARTAMENTO 803: possui duas entradas em porta de madeira, 
com sala em piso de madeira e péssimo estado de conservação, paredes em 
alvenaria com pintura em tinta vinil acrílica, varanda com piso em cerâmica com 
sacada em metal e vidro, escada de acesso e cobertura do tipo caracol em metal, 02 
quartos com contra piso e paredes em alvenaria com pintura em vinil acrílica, 01 suíte 
com contra piso e paredes em alvenaria com pintura em vinil acrílica, banheiro com 
piso em cerâmica muito avariado, paredes em azulejo e pastilhas em cerâmica, 
corredor com contra piso e paredes em alvenaria com pintura em vinil acrílica, 
banheiro social com piso em cerâmica e paredes em azulejo, cozinha / área de 
serviço com piso em cerâmica se deteriorando, paredes em azulejo, quarto de 
empregada com contra piso e paredes em alvenaria com pintura em vinil acrílica e 
banheiro com piso em cerâmica e paredes em azulejo, cobertura composta de sala 
com contra piso e paredes em alvenaria com pintura em vinil acrílica, banheiro com 
piso em cerâmica e paredes em azulejo, cozinha tipo americana composta de 
bancada em mármore Bege Bahia com base em alvenaria, piso em cerâmica e 
paredes em azulejo, área externa com piso em cimento se deteriorando, paredes em 
alvenaria com pintura se deteriorando e sacadas em alvenaria com acabamento em 
mármore se deteriorando. O imóvel se encontra em péssimo estado de conservação. 
DA REGIÃO: Encontra-se servida de distribuição de energia elétrica, rede telefônica, 
iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, estando próxima ao 
comércio em geral, bancos, serviços de transportes como ônibus e metrô estação 
Uruguai. METODOLOGIA AVALIATÓRIA: Essa avaliação foi feita de forma direta, 
com o acesso ao imóvel efetuada pela síndica, utilizando o método comparativo direto 
de dados do mercado imobiliário da região. AVALIO 50% do imóvel acima descrito 
em R$ 600.000,00, equivalente a 199.846,78 Ufir’s; atualizada em R$ 658.275,30 ; 
correspondendo 100% do imóvel ao valor de R$ 1.316.550,60 (um milhão, trezentos 
e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta centavos). De acordo 
com o 11º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 83.765, e 
registrado em nome de JMS Administração e Participação S/A e de Condomínio do 
Edifício dos Pirineus, na proporção de 50% para cada, constando os seguintes 
gravames: 1) R-7: Arresto oriundo do presente feito; 2) Anotação: Encontra-se 
prenotado ofício proveniente da 6ª Vara de Família, extraído dos autos da ação de 
Arrolamento de Bens, processo nº 1999.001.017137-0, em que figura como autora: 
Noemia Ferreira da Costa Souza e como réu: Jenner Melo de Souza; 3) R-9: 
determinada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública, decidida nos autos 
da ação de execução fiscal nº 5236/1998, movida pelo Município do Rio de Janeiro; 4) 
R-12: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, 
decidida nos autos da ação de execução fiscal nº 2004.120.050745-5, movida pelo 
Município do Rio de Janeiro; 5) R-14: Hipoteca de 50% do imóvel em favor da Norsul 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, por determinação da Vara de Registros Públicos 
desta cidade; 6) R-15: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de 
Fazenda Pública, decidida nos autos da ação de execução fiscal nº 2006.120.047848-
4, movida pelo Município do Rio de Janeiro; 7) Av-17: Convolação do arresto em 
Penhora, oriundo do presente feito; 8) R-18: Penhora de 50% do imóvel, determinada 
pelo Juízo de Direito da 19ª Vara Cível, face ação de Confissão de Dívida (processo 
nº 0232091-74.2011.8.19.0001), movida por Norsul Empreendimentos Imobiliários 
Ltda em face de Condomínio do Edifício Pirineus. Consta, ainda, prenotado sob o nº 
467273, em 21/02/2008, o Ofício de Penhora da Vara de Registros Públicos, de 
18/10/2007. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU 



nos exercícios de 1992, 1993, e de 1995 até 2018, no valor de R$ 224.110,54, mais 
acréscimos legais (FRE 1868765-7). 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$ 730,13, referentes aos exercícios 
de 2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 810331-9). Constam débitos condominiais pendentes 
sobre as referidas unidades relativos aos últimos 05 (cinco) anos. 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 nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito. – Eu, Marta de 
Oliveira Gomes, Mat. 01-21903 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. 
Dra. Marcia Regina Sales Souza - Juíza de Direito. 

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

