
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA 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 cobrança proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
BAVIEIRA em face de ACIR JOAQUIM DA COSTA (Processo nº 0270799-
38.2007.8.19.0001), na forma abaixo: 

 O Dr. RICARDO CYFER, Juiz de Direito na Décima 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 ACIR JOAQUIM DA COSTA, de que no dia 10/06/19, 
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 13/06/19, no mesmo horário e 
local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 338, com a 
devida intimação da penhora às fls. 292, descrito e avaliado às fls. 404, em 19/01/2018. 
LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL: MATRÍCULA NO 11º OFÍCIO DO RGI SOB O Nº 
107.467. INSCRIÇÃO NA SMF/RJ IPTU Nº 2.009.532-9. Apartamento nº 203 do edifício 
situado na rua Gurindiba nº 76, na freguesia do Engenho Velho, com a fração ideal de 
1/32 do respectivo terreno (lote 1 do PA nº 37043) e com direito a 02 (duas) vagas para 
estacionamento de veículos, indistintamente usadas, no subsolo e no térreo; medindo o 
terreno, na totalidade : 38.00m de frente pela rua Gurindiba; 37.00m nos fundos, 29.00m 
à direita e 30.00m à esquerda; confrontando à direita com o nº 118, à esquerda com o nº 
48, ambos da rua Gurindiba, e aos fundos com os prédios nºs 175, 195 e parte com o nº 
215, todos com frente para a rua Amoroso Costa. DECRIÇÃO DO IMÓVEL IDADE: 
1997. ÁREA EDIFICADA: 132 m2. TIPOLOGIA: APARTAMENTO. UTILIZAÇÃO: 
RESIDENCIAL. POSIÇÃO: FUNDOS. SITUAÇÃO: UMA FRENTE TRATA-SE DO 
apartamento nº 203 DO EDIFÍCIO SITUADO NA RUA GURINDIBA NÚMERO 76, 
SITUADO NO BAIRRO TIJUCA, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO. CARACTERÍSTICAS - PRÉDIO: Condomínio denominado 
Residencial Baviera, de ocupação exclusivamente residencial, com 8 pavimentos, sendo 
4 apartamentos por andar e mais um andar onde fica a unidade da cobertura; construção 
em concreto e alvenaria; fachada em granito e cerâmica; com 2 elevadores sociais da 
marca Atlas Schindler e 1 elevador de serviço da mesma marca. O prédio tem porteiro 
24 horas, interfone, portaria mobiliada. O acesso ao prédio é protegido por grades. 
Possui câmera de vigilância na portaria, no play, no elevador de serviço e na garagem. 
Tem playground com piscina adulta e infantil, sala de ginástica, salão de festas, cozinha, 
dois banheiros, bebedouro, churrasqueira, área jardinada. A garagem do prédio é 
coberta. APARTAMENTO Nº 203: Compareci ao local em 12/01/18 às 11h45min e não 
tive acesso ao interior do imóvel a ser avaliado em razão de estar fechado e 
desocupado, cf. informação do porteiro do prédio, Sr. Edson Mendes. REGIÃO: 
Encontra-se servida de distribuição de energia elétrica, rede telefônica , iluminação 
pública , asfalto , calçamento, rede de água e esgotos, transporte público um pouco 
afastado do prédio. CONCLUSÃO ASSIM , LEVANDO-SE EM CONTA A SUA 
LOCALIZAÇÃO, DIMENSÕES, ÁREA CONSTRUÍDA, CARACTERÍSTICAS, IDADE, 
CONFORME DESCRIÇÃO ACIMA, ATRIBUO AO BEM ACIMA DESCRITO O VALOR 
DE R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), correspondente a 197.334,46 
UFIR’S, atualizado em R$ 675.100,94 (seiscentos e setenta e cinco mil, cem reais e 
noventa e dois centavos). De acordo com o 11º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 107.467 e registrado em nome de Acir Joaquim da Costa, 



constando os seguintes gravames: 1) R.13: hipoteca em favor em favor da Azul 
Companhia de Seguros Gerais. 2) AV.14: indisponibilidade, por determinação do Juízo 
da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, extraída dos autos da ação de prestação 
de contas nº 2003.001.003330-5. 3) R.15: penhora, por determinação do Juízo da 19ª 
Vara Cível, extraída dos autos da execução, processo nº 2007.001.176197-3, movida 
por Azul Companhia de Seguros Gerais em face de Acir Joaquim da Costa. 4) AV.17: 
arrolamento de bens, expedido pela Receita Federal, em razão do processo 
administrativo 11052.000.392/2010-6. 5) R.19: penhora, por determinação do Juízo da 
12ª Vara Federal de Execução Fiscal, extraída dos autos da execução fiscal nº 0502729-
84.2011.4.02.5101, movido pela Fazenda Nacional em face de Acir Joaquim da Costa. 6) 
R.20: penhora, por determinação do Juízo da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal, 
extraída dos autos da execução fiscal nº 0531112-19.2004.4.02.5101, movido pela 
Fazenda Nacional em face de Acir Joaquim da Costa. 7) R.21: penhora oriunda do 
presente feito. Constam prenotados sob os nºs 611633, em 18/12/2017, o titulo de 
adjudicação, da 19ª Vara Cível/RJ, processo nº 0180486-31.2007.8.19.0001 e 617905, 
em 13/07/18, o titulo de penhora, da 6ª Vara Empresarial/RJ, processo nº 0153582-
52.1999.8.19.0001. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de 
IPTU nos exercícios de 2006 até 2019, no valor de R$ 43.887,39, mais acréscimos 
legais (FRE 2009532-9). 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$ 604,77, referentes aos exercícios de 2013 a 2017 
(Nº CBMERJ: 2177305-6). 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, aos dois dias do mês de maio de dois mil e 
dezenove. – Eu, Fabiane Paes Landim de Oliveira, Chefe de Serventia, o fiz datilografar 
e subscrevo. Dr. Ricardo Cyfer – Juiz de Direito. 
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