
JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA 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 de Título Extrajudicial proposta por 
TELEMAR NORTE LESTE S A em face de MY HOST INTERNET LTDA e PAULO 
SANTOS MESSINA (Processo nº 0112546-44.2010.8.19.0001), na forma abaixo:  

 A Dra. DEBORA MARIA BARBOSA SARMENTO, Juíza de Direito na Sétima 
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 MY HOST 
INTERNET LTDA, na pessoa de seu representante legal, GLOINFO 500 SOLUÇÕES 
EM TELEMÁTICA LTDA, na pessoa de seu representante legal e PAULO SANTOS 
MESSINA, de que no dia 25/03/19, 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 28/03/19, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da 
avaliação, o imóvel penhorado à fl. 425, descrito e avaliado às fls. 459/460, em 
13/07/2018. DIREITO E AÇÃO - LAUDO DE AVALIAÇÃO: OBJETO DA 
AVALIAÇÃO: 2º Andar do Edifício Presidente Wilson, 228, na Freguesia de São 
José, caracterizado e dimensionado na matrícula n° 37268 7° Ofício de Registro de 
Imóveis. Com inscrição no IPTU sob o n° 1.617.886-5. CARACTERIZAÇÃO DO 
IMÓVEL: Situado à Avenida Presidente Wilson, 228, em prédio, cuja fachada é de 
mármore, vidro e alumínio com esquadrias de alumínio, de utilização comercial. 
Construído em 1962,afastado da via pública, sendo constituído por treze andares, 
sendo uma única sala por andar. O prédio possui três elevadores modernizados, com 
capacidade para sete pessoas cada um. A portaria do prédio é simples, mas de bom 
gosto, tendo piso de carpete e revestimento de paredes de pedra decorativa e 
madeira, assim bem como o corredor que dá acesso aos elevadores. A porta que dá 
acesso ao prédio é de vidro, automática. Possui telefonia interna, catracas 
eletrônicas, ar condicionado central, vigilância 24 horas através de sistema de 
câmera. Pertencente ao prédio, existem duas lojas, atualmente ocupadas, no térreo. 
O pavimento com duzentos e setenta e nove metros quadrados de área edificada, é 
composto por 2 salões, um de frente e outro de fundos, salas menores, 5 banheiros, 1 
copa/cozinha e 1 corredor com armários. O piso do pavimento é de piso laminado, na 
cor clara em alguns cômodos e em outros é de carpete e mármore. Possui janelas 
com esquadrias de alumínio e grades de ferro em algumas janelas. Encontra-se em 
regular estado de conservação, uma vez que se encontra vazio há mais de 4 anos 
segundo informações do Sr. Francisco Rodrigues da Silva, empregado do 
condomínio, que acompanhou a diligencia. O imóvel esta localizado em valorizado 
ponto comercial do Centro, próximo ao aeroporto Santos Dumont, do comércio e dos 
meios de transportes públicos. VALOR: atribuo ao imóvel o valor de R$ 1.900.000,00 
(hum milhão e novecentos mil reais), correspondente a 576.823,82 UFIR’S, atualizado 
em R$ 1.973.371,99 (um milhão, novecentos e setenta e três mil, trezentos e 
setenta e um reais e noventa e nove centavos). De acordo com o 7º Ofício do RI, o 
ref. imóvel, foreiro ao domínio da União, encontra-se matriculado sob o nº 37268 e 
registrado em nome de Brascan Imobiliária Incorporações S/A, constando no R.04, 
promessa de compra e venda a Gloinfo 500 Soluções em Telemática Ltda, 



apresentando dívida em razão do inadimplemento do contrato de promessa de 
compra e venda, no valor de R$ 1.840.776,65, conforme planilha da Tegra 
Incorporadora; no R.05, penhora, por determinação do Juízo de Direito da 21ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, extraída dos autos da ação de execução – processo nº 
0096627-10.2013.8.19.0001, movido por Condomínio do Edifício Valia Rio em face de 
Gloinfo 500 Soluções em Telemática Ltda; no R.06, penhora, por determinação do 
Juízo Federal da 5ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, extraída dos 
autos da execução fiscal nº 0035523-84.2012.4.02.5101, movido por Agência 
Nacional de Telecomunicações – ANATEL em face de Gloinfo 500 Soluções em 
Telemática Ltda; no R.07, penhora, por determinação do Juízo Federal da 12ª Vara 
Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, extraída dos autos da execução fiscal 
nº 0516813-90.2011.4.02.5101, movido por Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL em face de Gloinfo 500 Soluções em Telemática Ltda; no R.08, penhora, por 
determinação do Juízo Federal da 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de 
Janeiro, extraída dos autos da execução fiscal nº 0193952-76.2017.4.02.5101, 
movido por Agência Nacional do Cinema - ANCINE em face de Gloinfo 500 Soluções 
em Telemática Ltda; no R.09, penhora, por determinação do Juízo Federal da 5ª Vara 
Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, extraída dos autos da execução fiscal 
nº 0516815-60.2011.4.02.5101, movido por Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL em face de Gloinfo 500 Soluções em Telemática Ltda; no R.10, penhora 
oriunda do presente feito; no R.11, penhora, por determinação do Juízo Federal da 
12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, extraída dos autos da 
execução fiscal nº 0507880-65.2010.4.02.5101, movido por Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL em face de Gloinfo 500 Soluções em Telemática Ltda; 
no R.12, penhora, por determinação do Juízo Federal da 3ª Vara Federal de 
Execução Fiscal do Rio de Janeiro, extraída dos autos da execução fiscal nº 
0224287-78.2017.4.02.5101, movido por Agência Nacional do Cinema - ANCINE em 
face de Gloinfo 500 Soluções em Telemática Ltda; no R.13, penhora, por 
determinação do Juízo Federal da 11ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de 
Janeiro, extraída dos autos da execução fiscal nº 0035522-02.2012.4.02.5101, 
movido por Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL em face de Gloinfo 
500 Soluções em Telemática Ltda; no R.14, penhora, por determinação do Juízo 
Federal da 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, extraída dos autos 
da execução fiscal nº 0516819-97.2011.4.02.5101, movido por Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL em face de Gloinfo 500 Soluções em Telemática Ltda; 
no R.15, penhora, por determinação do Juízo Federal da 8ª Vara Federal de 
Execução Fiscal do Rio de Janeiro, extraída dos autos da execução fiscal nº 
0106705-91.2016.4.02.5101, movido por Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL em face de Gloinfo 500 Soluções em Telemática Ltda. De acordo com a 
certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2014 até 
2018, no valor de R$ 57.850,28, mais acréscimos legais (FRE 1617886-5). 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$ 4.075,21, referentes aos exercícios de 2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 
693218-0). Conforme planilha apresentada pelo Condomínio do Edifício Valia Rio, o 
imóvel apresenta débitos relativos às cotas condominiais, no valor de R$ 643.105,31. 
De acordo com a Certidão de Inteiro Teor do Imóvel, emitida pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria do Patrimônio da União – SPU, 
existem débitos pendentes de pagamento relativos ao foro, nos exercícios de 2016 



até 2018, no valor de R$ 7.338,91. 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 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, ao primeiro dia do mês de fevereiro 
de dois mil e dezenove. – Eu, Magali Nogueira dos Santos Araujo. Mat. 01-27894, 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Debora Maria Barbosa 
Sarmento – Juíza de Direito. 
 

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

