
EDITAL DE LEILÃO DE IMÓVEL 

 
 
Jonas Rymer, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na JUCERJA sob o nº 079, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário, JGP CANVAS DISTRESSED 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 
PADRONIZADOS, fundo de investimento inscrito no CNPJ sob o nº 
13.504.046/0001-90, representado pela sua administradora, BNY Mellon, Serviços 
Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 02.201.501/0001-61, estabelecida na Av. Presidente Wilson, nº 231, 11° 
andar, Centro/RJ; nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto 
Adjeto de Alienação Fiduciária, lavrada no Cartório do 23° Ofício de Notas desta 
cidade, Livro 9568, ato 007, fls. 021, e do Instrumento Particular de Transação de 
11/09/2019, homologado pelo MM. Juízo da 38ª Vara Cível da Comarca do Rio de 
Janeiro no processo judicial nº 0385835-16.2016.8.19.0001, em que figura como 
devedora a GEROMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 17.261.970/0001-43, com sede desta cidade, na Avenida 
Paranapuã, nº 1771, sala 204, Tauá, levará a PÚBLICO LEILÃO, de modo 
presencial, nos termos do artigo 27 e parágrafos da Lei nº 9.514/97, no dia 12 de 
abril de 2019, às 11:00 horas, na Av. Atlântica, nº 1.800, Windsor Excelsior Hotel 
- Copacabana/RJ, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 36.056.500,87 (trinta e seis milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos reais 
e oitenta e sete centavos), em lote único, o imóvel abaixo descrito, com a 
propriedade já consolidada em nome do Credor Fiduciário. IMÓVEL: Terreno 
urbano situado na Av. Atlântica, nº 2692 (antigo 650), Copacabana, no Município 
do Rio de Janeiro, com suas medidas e confrontações melhor descritas e 
caracterizadas na Matrícula nº 114.476, do 5° Ofício do Registro de Imóveis da 
Comarca do Rio de Janeiro. O imóvel possui dívidas de IPTU, relativas aos 
exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, no valor de R$ 182.355,92, mais 
acréscimos legais, conforme informado em certidão emitida pela Prefeitura do Rio 
de Janeiro. 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO 
LEILÃO, que será realizado no dia 26 de abril de 2019, às 11:00 horas, no 
mesmo local, com lance mínimo igual ou superior a R$ 36.056.500,87 (trinta e 
seis milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos reais e oitenta e sete 
centavos), acrescidos das despesas com a organização e preparativos do leilão. 
O leilão se dará somente na modalidade presencial, sendo certo que os 
interessados deverão se habilitar com antecedência de até 01 (uma) hora, antes 
do início do leilão, apresentando ao Leiloeiro todos os documentos exigidos, não 
sendo aceitas habilitações após esse prazo. 
A venda será efetuada em caráter "ad corpus" e no estado de conservação em que 
o imóvel se encontra. 
O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão 
do leiloeiro, correspondente a 1 % sobre o valor do lance vencedor. Caso haja 
arrematante, quer em primeiro ou segundo leilão, a escritura será lavrada em até 
30 dias, contados da data do leilão. 
Correrão por conta do comprador os débitos de IPTU, assim como todas as 
despesas relativas à transferência do imóvel arrematado, tais como, escritura 

pública, ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, taxas, alvarás, certidões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. 
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de 



outubro de 1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de 
fevereiro de 1933, que regula a profissão de Leiloeiro Público Oficial. 
Maiores informações através do site: www.rymerleiloes.com.br, ou do telefone (21) 
2532-2266. 


