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JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA 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 DO 
EDIFÍCIO SANTOS DUMONT em face de CONCRETO REDIMIX BRASIL S/A 
(Processo nº 0199559-71.2016.8.19.0001), na forma abaixo: 

A Dra. FERNANDA GALLIZA DO AMARAL, Juíza de Direito na Quarta Vara 
Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a CONCRETO REDIMIX 
BRASIL S/A, através do seu representante legal, de que no dia 12/08/19, 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, serão apregoados e vendidos a 
quem mais der acima das avaliações, ou no dia 15/08/19, no mesmo horário e local, a 
quem mais der independente das avaliações, os imóveis penhorados às fls. 202 e 
203, descritos e avaliados às fls. 289/290 e 292/293 (em 07/11/2018). LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: IMÓVEL: situado na Av. Beira Mar, nº 262, sala 901 – Centro, 
devidamente dimensionado e caracterizado no 7º Ofício de Registro de Imóveis da 
Cidade do Rio de Janeiro, sob a matrícula nº 8849-2-Q, e Inscrição Municipal nº 
0533269-7 (IPTU). PRÉDIO: Edificação com 72 anos de construção, em concreto 
armado e alvenaria de tijolos, 09 (nove andares), 36 (trinta e seis salas), estritamente 
comercial. Prédio em bom estado de conservação, pintura plástica, esquadrias de 
alumínio e madeira, circuito interno, dois elevadores, porta principal em ferro, e outra 
porta de fundos também em ferro, que acessa outra rua, amplo rol de espera, com 
piso em granito e paredes também. Porteiro vinte quatro horas. SALA 901: e sua 
fração ideal de 4/52, conforme Registro Geral. Imóvel de frente para rua principal, sala 
com piso em parte acarpetado e as salas (três) em piso paviflex na cor clara, em bom 
estado de conservação, paredes com pintura clara em regular estado, banheiro com 
piso em cerâmica e paredes com azulejos, box em alumínio e janelas de madeira. 
Obs: a sala 901 foi incorporada as outras unidades, formando um único grupo de 
salas no andar inteiro, extinguindo as paredes com suas devidas medidas originais. 
REGIÃO: próximo ao Aeroporto Santos Dumont e zona sul da cidade, acesso fácil 
aos transportes públicos (ônibus, barcas e atualmente o VLT Veículo Leve sobre 
Trilhos). AVALIO o bem acima descrito em R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil 
reais), equivalente a 88.041,53 Ufir’s; atualizado em R$ 301.198,88 (trezentos e um 
mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). De acordo com o 7º 
Ofício do RI, o ref. imóvel, foreiro ao Domínio da União, encontra-se matriculado sob o 
nº 8849-2-Q, e registrado em nome de Concreto Redimix do Brasil S.A, constando os 
seguintes gravames: 1) R.3: Hipoteca em favor do Banco Regional de Brasília S.A – 
BRB; 2) R.08: Penhora determinada pela 1ª Vara Federal Seção Judiciária do Estado 
do Rio de Janeiro, extraído dos autos da execução fiscal nº 2002.51.01.503708-9, 
movida pela Fazenda Nacional em face de Concreto Redimix do Brasil S.A; 3) R.10: 
Penhora determinada pela 4ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária 
do Rio de Janeiro, extraído dos autos da execução fiscal processo nº 0105374-
74.2016.4.02.5101, movida pela Fazenda Nacional em face de Concreto Redimix do 
Brasil S.A; 4) R.11: Penhora determinada pela 2ª Vara Federal de Execução Fiscal da 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, na ação de execução fiscal processo nº 0020531-
45.2017.4.02.5101 (2017.51.01.020531-5), movida pela Fazenda Nacional em face de 
Concreto Redimix do Brasil S.A; 5) R.12: Penhora oriunda do presente feito; 6) R.13: 
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Penhora determinada pela 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária 
do Rio de Janeiro, na Ação de Execução Fiscal processo nº 0519139-
62.2007.4.02.5101 (2007.51.01.519139-8), movida pela Fazenda Nacional em face de 
Concreto Redimix do Brasil S.A; 7) R.14: Penhora determinada pela 1ª Vara Federal 
de Execuções Fiscais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, na ação de execução 
fiscal processo nº 0509343-76.2009.4.02.5101, movida pela Fazenda Nacional em 
face de Concreto Redimix do Brasil S.A; 8) R.15: Penhora determinada pela 5ª Vara 
Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, na Ação de Execução Fiscal processo 
nº 0009907-97.2018.4.02.5101, movida pela Fazenda Nacional em face de Concreto 
Redimix do Brasil S.A. Constam, ainda, anotadas: INDISPONIBILIDADE dos 
bens de CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S.A., CGC número 27.701.564/0001-08: 
1) em data de 21 de fevereiro de 2007 - Processo número 00000288720165200013 
- Instituição: Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região - Vara do Trabalho de  
Itabaiana - SE; 2) em data de 07 de março de 2017 -Processo número  
00211850920155040010  -  Instituição: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região - 10ª Vara do Trabalho de Porto Alegre-RS; 3) em data de 22 de junho de 
2017 - Processo número 00020953720165200009 -  Instituição: Tribunal Regional 
do Trabalho da 20ª Região - 9ª Vara do Trabalho de Aracaju - SE; 4) em data de 16 
de abril de 2018 - Processo número 00211211520145040016 - Instituição: Tribunal 
Regional do Trabalho  da 4ª Região - 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 5) em 
data de 07 de junho de 2018 - Processo número 00004547720175200009 - 
Instituição - Tribunal Regional do Trabalho da  20ª  Região;  6) 26 de junho de 2018 
- Processo número 00020953720165200009 - Instituição: Tribunal Regional do  
Trabalho da 20ª Região -9ª Vara do Trabalho de Aracajú/SE; 7)  em  data de 
06 de agosto de 2018 Processo núme 00210416320165040733 - Instituição: 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - 3ª Vara do Trabalho de Santa Cruz 
do Sul/RS;8) em data de 29 de agosto de 2018 - Processo número 
00115859420165030029 - Instituição: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - 1ª 
Vara do Trabalho de Contagem/MG; 9) em data de 31 de agosto de 2018 Processo 
número 00113416820165030029 - Instituição: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região - 1ª Vara do Trabalho de Contagem/MG; 10) em data de 14 de setembro de 
2018 - Processo número 00018041420145200007 - Instituição: Tribunal Regional 
do Trabalho da 20ª Região - Aracaju/SE; 11) em data de 21 de setembro de 2018 - 
Processo número  00118710920155030029 -  Instituição: Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região - 1ª Vara do Trabalho de Contagem/MG; 12) em data de 24 
de setembro de 2018 Processo número 00208348620175040003 - Instituição: 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - 3ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre/RS; 13) em data de 09 de novembro  de 2018 - Processo número 
00021361020165200007 - Instituição: Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região - 
7ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE; 14) em data de 13 de  novembro de 2018 - 
Processo número 00245652920184025101 - Instituição: Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região - 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro;15) em data 
de 18 de janeiro de 2019 -Processo número 00200616120165040331 - 
Instituição: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - 1ª Vara do Trabalho de 
São Leopoldo/RS;16 ) em data de 23 de maio  de  2019 -Processo núme r 
00000597120195050029 - Instituição: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região 
- 29ª Vara do Trabalho de Salvador/BA;  17º) em data de 03 de junho de 2019 - 
Processo número 00021791020175200007 - Instituição: Tribunal Regional do 
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Trabalho da 20ª Região - 7ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE; 18º) em data de 06 
de junho de 2019 - Processo número 00107383220165180011 - Instituição: 
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - 11ª Vara do Trabalho de Goiania - 
GO; 19º) em data de 13 de junho de 2019 - Processo número 
00020953720165200009 - Instituição: Tribunal Regional do Trablho da 20ª Região - 
9ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE - PRENOTAÇÃO: Consta prenotado em data de 
16 de agosto de 2018, sob o protocolo número 194818 o Ofício de Cancelamento 
de Penhora número OFI.0052.000416-9/2018 , datado de 31 de julho de 2018, 
originário da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2013 até 2019, no valor 
de R$ 63.355,17, mais acréscimos legais (FRE 0533269-7). 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$ 
3.339,04, referentes aos exercícios de 2014, e de 2016 até 2018 (Nº CBMERJ: 
253818-9). LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL: situado na Av. Beira Mar, nº 262, sala 
804 – Centro, devidamente dimensionado e caracterizado no 7º Ofício de Registro de 
Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, sob a matrícula nº 38059, e Inscrição Municipal 
nº 0533268-9 (IPTU). PRÉDIO: Edificação com 72 anos de construção, em concreto 
armado e alvenaria de tijolos, (09) nove andares, (36) salas, estritamente comercial. 
Prédio em bom estado de conservação, pintura plástica, esquadrias de alumínio e 
madeira, circuito interno, dois elevadores, porta principal em ferro, e outra porta de 
fundos também em ferro, que acessa outra rua, amplo rol de espera, com piso em 
granito e paredes também. Porteiro vinte quatro horas. SALA 804: porta principal em 
madeira, paredes com pintura plástica na cor branca em regular estado de 
conservação, piso acarpetado na cor bege em regular estado. Copa com piso em 
azulejos na cor “caramelo” e azulejos nas paredes na cor clara. Dois banheiros com 
piso na cor “caramelo” e azulejos nas paredes na cor clara, sem box para banho. 
REGIÃO: próximo ao Aeroporto Santos Dumont e zona sul da cidade, acesso fácil 
aos transportes públicos (ônibus, barcas e atualmente o VLT Veículo Leve sobre 
Trilhos). AVALIO o bem acima descrito em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil 
reais), equivalente a 97.149,27 Ufir’s; atualizado em R$ 332.357,38 (trezentos e trinta 
e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos). De acordo com 
o 7º Ofício do RI, o ref. imóvel, foreiro ao Domínio da União, encontra-se matriculado 
sob o nº 38059, e registrado em nome de Concreto Redimix do Brasil S/A, constando 
os seguintes gravames: 1) R.01: Penhora determinada pela 5ª Vara Federal Seção 
Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, através do processo nº 97.0029636-9, movida 
pela Fazenda Nacional em face de Concreto Redimix do Brasil S/A; 2) R.02: Penhora 
determinada pela 7ª Vara Federal de Execução Fiscal desta cidade, referente ao 
processo nº 2008.51.01.503278-1, movida pela Fazenda Nacional em face de 
Concreto Redimix do Brasil S.A; 3) R.03: Penhora determinada pela 1ª Vara Federal 
de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, extraído dos autos da 
Execução Fiscal processo nº 0509343-76.2009.4.02.5101 (2009.51.01.509343-9), 
movida pela Fazenda Nacional em face de Concreto Redimix do Brasil S.A; 4) R.05: 
Penhora oriunda do presente feito; 5) R.06: Penhora determinada pela 5ª Vara 
Federal de Execução Fiscal, na ação de execução fiscal processo nº 0519139-
62.2007.4.02.5101 (2007.51.01.519139-8), movida pela Fazenda Nacional em face de 
Concreto Redimix do Brasil S.A; 6) R.07: Penhora determinada pela 12ª Vara Federal 
de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, Carta Precatória - processo nº 5006027-
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12.2018.4.02.5101, em que são partes Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – Ibama, e ré, Concreto Redimix do Brasil S.A; 7) 
R.08: Penhora determinada pela 5ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de 
Janeiro, na ação de Execução Fiscal processo nº 0009907-97.2018.4.02.5101, 
movida pela União - Fazenda Nacional em face de Concreto Redimix do Brasil S.A. 
De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios 
de 2014 até 2019, no valor de R$ 12.256,01, mais acréscimos legais (FRE 0533268-
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$ 566,06, referentes aos exercícios de 2014 até 2018 (Nº CBMERJ: 
1991855-6) Os créditos que recaem sobre os imóveis, 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. Caso haja interessados em 
adquirir os referidos bens em prestações, deverá apresentar tal proposta por escrito 
nos autos, consoante determina o art. 895 do CPC. 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 dois dias do mês de julho de 
dois mil e dezenove. – Eu, Rafael Leao Pereira Gomes, Mat. 01-32239 - Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Fernanda Galliza do Amaral - Juíza de 
Direito. 
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