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JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO E PRESENCIAL, 

com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PERNAMBUCO em face de MENDES COSTA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C (Processo nº 0310455-55.2014.8.19.0001), na 
forma abaixo: 
 O Dr. LEONARDO DE CASTRO GOMES, Juiz de Direito na Décima Sétima 
Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a MENDES COSTA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, através do seu representante legal, de que no dia 
27/04/2020, às 12:00 horas, através do portal de leilões on line do Leiloeiro Público 
Jonas Rymer (www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente no auditório 
do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, 
Sala 1.008, Castelo, Rio de Janeiro/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 30/04/2020, no 
mesmo horário e local, a quem mais der a partir de 60% do valor das avaliações, os 
imóveis penhorados às fls. 214 e 215, descritos e avaliados às fls. 470/471 e 474/475, 
em 06/11/19. LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA: IMÓVEL: Sala 901 do edifício sito 
na Avenida Rio Branco, nº 114, Centro, RJ, e fração ideal de 1,5/51 do respectivo 
terreno, de frente para a Av. Rio Branco, medindo 190 m2, devidamente 
registrado, dimensionado e caracterizado no 2° Ofício de Registro de Imóveis, na 
matricula 00675, inscrição municipal de n° 1.142.701-0. O imóvel encontra-se em bom 
estado de conservação, porta de blindex, piso de carpete vermelho, quatro aparelhos 
de ar condicionado modelo split, com uma copa cozinha no corredor de acesso a sala, 
piso porcelanato, bancada de granito, parede com revestimento, 3 boxes, sendo o 
masculino com dois boxes, mictório, atualmente ocupado pela locatária empresa 
Tendência Contábil. DO EDIFÍCIO: Prédio de natureza comercial, com duas unidades 
por andar, servido por quatro elevadores, portaria com piso de granito, circuito interno 
de TV, reformada e com paredes revestidas de madeira. DA REGIÃO: Encontra-se 
servida por alguns dos melhoramentos públicos do município como distribuição de 
energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e 
esgotos; transportes coletivos (Metro, ônibus e VLT). METODOLOGIA: Foi utilizado o 
método comparativo direto de dados de mercado imobiliário na região, nesta data, 
sendo encontrado valor do metro quadrado médio daquela região, bem como pelo 
apurado pelo Jornal o Globo, coluna morar - bem, cuja variação nos últimos 12 meses 
foi de -7,5%. Avalio o imóvel acima descrito em R$ 850.000,00 (oitocentos e 
cinquenta mil reais) equivalente a 248.458,09 Ufir’s; atualizado em R$ 883.268,50 
(oitocentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta 
centavos). De acordo com o 2º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 675, e registrado em nome de Mendes Costa Advogados Associados S/C, 
constando os seguintes gravames: 1) R-7: Arrolamento do Imóvel – Nos termos do 
Ofício nº 64.515/2008-Derat/RJO/Gabin, expedido em 04.12.2008, pela Delegacia da 
Receita Federal do Brasil de Administração no Rio de Janeiro, protocolado sob o nº 
408.686, em 05.12.2008, fica registrado o Arrolamento do Imóvel com base no artigo 
64, § 5º, da Lei nº 9532, de 10.12.1997 e no preceituado no art. 4º da IN-SRF nº 264, 
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de 06.03.2001, do sujeito passivo Mendes Costa Advogados Associados S/C, em 
razão do contido no Processo Administrativo nº 18471.001348/2002-11; 2) R-8: 
Penhora determinada pela 1ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, 
extraído dos autos do processo nº 0055765/64.2012.4.02.5101 (2012.51.01.055765-
9), proposta pela Fazenda Nacional em face de Mendes Costa Advogados 
Associados; 3) R-9: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 69ª Vara do 
Trabalho do Rio de Janeiro, extraída dos autos da Ação Trabalhista – Rito Ordinário, 
processo nº 0000925-14.2012.5.01.0069, proposta por Carlos Henrique Nunes Morais 
em face de Centro Interdisciplinar de Estudos Universitários – CIEU. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Sala 902 do edifício sito na Avenida Rio 
Branco, nº 114, Centro, RJ, e fração ideal de 1,5/51 do respectivo terreno, de 
fundos para a Rua Gonçalves Dias, medindo 190 m2, devidamente registrado, 
dimensionado e caracterizado no 2° Ofício de Registro de Imóveis, na matrícula 
00676, inscrição municipal de n° 1.142.702-8. DO EDIFÍCIO: Prédio de natureza 
comercial, com duas unidades por andar, servido por quatro elevadores, portaria com 
piso de granito, circuito interno de TV, reformada e com paredes revestidas de 
madeira. AVALIAÇÃO INDIRETA DA SALA 902: O imóvel encontra-se atualmente 
fechado, sem qualquer ocupante, conforme informação obtida na portaria do prédio, 
motivo pelo qual não foi possível avaliá-lo no seu interior, cumprindo-se assim o Aviso 
02/2016 da CCMVC. DA REGIÃO: Encontra-se servida por alguns dos 
melhoramentos públicos do município como distribuição de energia elétrica, rede 
telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, transportes 
coletivos (Metro, ônibus e VLT). METODOLOGIA: Foi utilizado o método comparativo 
direto de dados de mercado imobiliário na região, nesta data, sendo encontrado valor 
do metro quadrado médio daquela região, bem como pelo apurado pelo Jornal o 
Globo, coluna morar bem, cuja variação nos últimos 12 meses foi de -7,5%. Avalio o 
imóvel acima descrito em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); equivalente a 
146.151,82 Ufir’s; atualizado em R$ 519.569,72 (quinhentos e dezenove mil, 
quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos). De acordo com o 
2º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 676, e registrado em 
nome de Mendes Costa Advogados Associados S/C, constando os seguintes 
gravames: 1) R-7: Arrolamento do Imóvel – Nos termos do Ofício nº 64.515/2008-
Derat/RJO/Gabin, expedido em 04.12.2008, pela Delegacia da Receita Federal do 
Brasil de Administração no Rio de Janeiro, protocolado sob o nº 408.686, em 
05.12.2008, fica registrado o Arrolamento do Imóvel com base no artigo 64, § 5º, da 
Lei nº 9532, de 10.12.1997 e no preceituado no art. 4º da IN-SRF nº 264, de 
06.03.2001, do sujeito passivo Mendes Costa Advogados Associados S/C, em razão 
do contido no Processo Administrativo nº 18471.001348/2002-11; 2) R-8: Penhora 
determinada pela 1ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, extraído dos 
autos do processo nº 0055765/64.2012.4.02.5101 (2012.51.01.055765-9), proposta 
pela Fazenda Nacional em face de Mendes Costa Advogados Associados; 3) R-9: 
Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 69ª Vara do Trabalho do Rio de 
Janeiro, extraída dos autos da Ação Trabalhista – RTOrd, processo nº 0000925-
14.2012.5.01.0069, proposta por Carlos Henrique Nunes Morais em face de Centro 
Interdisciplinar de Estudos Universitários – CIEU. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU, relativos à sala 901, nos exercícios de 2010 
até 2020, no valor de R$ 155.871,51, mais acréscimos legais (FRE 1142701-0), e em 
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relação à sala 902, nos exercícios de 2010 até 2020, no valor de R$ 75.948,29, mais 
acréscimos legais (FRE 1142702-8). Conforme Certidão Positiva de Débito, emitida 
pelo Funesbom, a sala 901 apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais 
de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 3.254,22, referentes aos 
exercícios de 2014 a 2018 (Nº CBMERJ: 461852-6). Conforme Certidão Positiva de 
Débito, emitida pelo Funesbom, a sala 902 apresenta débitos relativos à Taxa de 
Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 699,75, 
referentes aos exercícios de 2016 a 2018 (Nº CBMERJ: 2911258-8). Os débitos 
fiscais atrelados ao imóvel serão sub-rogados no produto da hasta, conforme artigo 
130, parágrafo único, do CTN, cabendo ao arrematante, após a prova do depósito 
integral, e diligenciar junto à rede mundial de computadores para indicação do débito 
exato, com o que será deferido o levantamento do valor respectivo. Após prova da 
quitação fiscal será expedida a carta de arrematação. 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. Na forma do artigo 892, caput do CPC, 
ficará autorizado que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e 
imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a complementação no prazo 
de 5 (cinco) dias. Sendo efetuado o pagamento por cheque, o depósito será efetuado 
no primeiro dia útil seguinte ao leilão efetuado, à disposição do juízo. – Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 
dois mil e vinte. – Eu, Marceli da Silva Argento, Mat. 01-31466 - Chefe de Serventia, o 
fiz datilografar e subscrevo. Dr. Leonardo de Castro Gomes - Juiz de Direito. 
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