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JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA 
CAPITAL  

 
 

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo 
de 5 dias, extraído dos autos da falência de CIA PATRIMONIAL DE SEGUROS 
GERAIS (Processo nº 0119809-79.2000.8.19.0001 - antigo 2000.001.114141-
3), na forma abaixo:  
 A Dra. MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA, Juíza de Direito na 6ª Vara 

Empresarial da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente 

Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente 

aos falidos, credores e interessados da MASSA FALIDA DE CIA 

PATRIMONIAL DE SEGUROS GERAIS, de que no dia 13/09/2021, às 12:00 

horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS 

RYMER (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, 

serão apregoados e vendidos, em primeira chamada, pelo valor de avaliação, 

ou no dia 23/09/2021, no mesmo horário e portal de leilões, em segunda 

chamada, a partir de 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação e no dia 

30/09/2021, no mesmo horário e portal de leilões, em terceira chamada, por 

qualquer preço, os bens imóveis descritos e avaliados às fls. 4819/4937, em 

09/07/2019. PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA 

PARA IMÓVEIS: 1) Avenida Jerônimo Monteiro, 490 sala 301, Centro de 

Vitoria – Espírito Santo. Ed. Ouro Verde. Da identificação e caracterização 

do imóvel. O imóvel avaliando trata-se de uma sala comercial que se encontra 

em um prédio medindo em seu total 3.585,08 m², frontal a praça Costa Pereira, 

construído em um terreno medindo 511,96m², com 17m de testada, com 

topografia plana, meio de quadra, com habite-se emitido em 01/01/1968 (51 

anos) composto por 8 andares, com elevador, porteiro em horário comercial e 

com fachada pastilhada. Sala comercial frontal rua, situada Avenida Jeronimo 

Monteiro, 490 sala 301, Centro de Vitoria – Espírito Santo, Medindo 26,90m², 

com piso frio, paredes em textura e janelão de alumínio. A sala 301, sofreu 

junção com as salas 302 e 303, ou seja, as paredes de concreto foram 

removidas para que elas se interligassem entre si, porém as salas contam com 

divisórias de madeira e vidro, formando pequenas repartições com copa e 2 

banheiros. Imóvel devidamente matriculado 6102 no Cartório de Registro de 

Imóveis da 1º zona da comarca da capital de vitória e inscrito na prefeitura de 

Vassouras sobre o número de inscrição imobiliária 01.01.019.0028.036. NOTA: 

Imóvel se encontra desocupado.CONCLUSÃO:Com base em pesquisa de 

imóveis de natureza e características intrínsecas e extrínsecas semelhantes, 

utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, ponderando 

as características e os atributos dos dados obtidos por meio de técnicas de 

homogeneização normatizadas que permitem a determinação do valor levando 
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em consideração as diversas tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, 

normalmente diferentes das flutuações e tendências de outros ramos da 

economia, conclui-se que: O Valor de Mercado do imóvel objeto deste Parecer 

Técnico de Análise Mercadológica é de R$ 30.500,00 (Trinta mil e quinhentos 

reais), correspondente a 8.915,26 UFIR'S, atualizado em R$ 33.033,72 (trinta 

e três mil, trinta e três reais e setenta e dois centavos). De acordo com o 

Registro Geral de Imóveis 1ª Zona - Vitória, a sala 301 encontra-se matriculada 

sob o nº 6102 e registrada em nome de Companhia Patrimonial de Seguros 

Gerais. Conforme a Certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos 

exercícios de 2019 a 2021 no valor de R$ 810,25, mais acréscimos legais 

(Inscrição Imobiliária: 01.01.019.0028.036). Os débitos condominiais pendentes 

sobre a referida unidade equivalem, na data da expedição do presente edital, 

ao valor de R$ 16.604,15. 2) Avenida Jerônimo Monteiro, 490 sala 302, 

Centro de Vitoria – Espírito Santo. Ed. Ouro Verde. Da identificação e 

caracterização do imóvel.O imóvel avaliando trata-se de uma sala comercial 

que se encontra em um prédio medindo em seu total 3.585,08 m², frontal a 

praça Costa Pereira, construído em um terreno medindo 511,96m², com 17m 

de testada, com topografia plana, meio de quadra, com habite-se emitido em 

01/01/1968 (51 anos) composto por 8 andares, com elevador, porteiro em 

horário comercial e com fachada pastilhada. Sala comercial frontal rua, situada 

Avenida Jeronimo Monteiro, 490 sala 302, Centro de Vitoria – Espírito Santo, 

Medindo 27,38m², com piso frio, paredes em textura e janelão de alumínio. A 

sala 302, sofreu junção com as salas 301 e 303, ou seja, as paredes de 

concreto foram removidas para que elas se interligassem entre sí, porem as 

salas contam com divisórias de madeira e vidro, formando pequenas 

repartições com copa e 1 banheiros. Imóvel devidamente matriculado 6103 no 

Cartório de Registro de Imóveis da 1º zona da comarca da capital de vitória e 

inscrito na prefeitura de Vassouras sobre o número de inscrição imobiliária 

01.01.019.0028.037 e inscrição fiscal de 2-219541. NOTA: Imóvel se encontra 

desocupado, a metragem do RGI diverge da medida do IPTU, porém 

identificamos que a correta é a do IPTU. CONCLUSÃO: Com base em 

pesquisa de imóveis de natureza e características intrínsecas e extrínsecas 

semelhantes, utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de 

Mercado, ponderando as características e os atributos dos dados obtidos por 

meio de técnicas de homogeneização normatizadas que permitem a 

determinação do valor levando em consideração as diversas tendências e 

flutuações do Mercado Imobiliário, normalmente diferentes das flutuações e 

tendências de outros ramos da economia, conclui-se que: O Valor de Mercado 

do imóvel objeto deste Parecer Técnico de Análise Mercadológica é de R$ 

31.000,00 (Trinta e um mil reais), correspondente a 9.061,41 UFIR'S, 

atualizado em R$ 33.575,25 (trinta e três mil, quinhentos e setenta e cinco 

reais e vinte e cinco centavos). De acordo com o Registro Geral de Imóveis 

1ª Zona - Vitória, a sala 302 encontra-se matriculada sob o nº 6103 e registrada 

em nome de Companhia Patrimonial de Seguros Gerais, constando no R-2, 



penhora, por determinação do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa 

de Execuções Fiscais Municipais - Vitória / ES, extraída dos autos do processo 

nº 0010795-29.2002.808.0024, movido pelo Município de Vitória em face de 

Cia Patrimonial de Seguros Gerais. Conforme a certidão de Situação Fiscal, 

existem débitos de IPTU, nos exercícios de 1998 até 2002 e de 2019 e 2020, 

no valor de R$ 4.369,05, mais acréscimos legais (Inscrição Imobiliária: 

01.01.019.0028.037). 3) Avenida Jerônimo Monteiro, 490 sala 303, Centro 

de Vitoria – Espírito Santo. Ed. Ouro Verde. Da identificação e 

caracterização do imóvel. O imóvel avaliando trata-se de uma sala comercial 

que se encontra em um prédio medindo em seu total 3.585,08 m², frontal a 

praça Costa Pereira, construído em um terreno medindo 511,96m², com 17m 

de testada, com topografia plana, meio de quadra, com habite-se emitido em 

01/01/1968 (51 anos) composto por 8 andares, com elevador, porteiro em 

horário comercial e com fachada pastilhada. Sala comercial frontal rua, situada 

Avenida Jeronimo Monteiro, 490 sala 303, Centro de Vitoria – Espírito Santo, 

Medindo 23,93m², com piso frio, paredes em textura e janelão de alumínio. A 

sala 303, sofreu junção com as salas 301 e 302, ou seja, as paredes de 

concreto foram removidas para que elas se interligassem entre sí, porem as 

salas contam com divisórias de madeira e vidro, formando pequenas 

repartições com copa e 1 banheiros. Imóvel devidamente matriculado 6104 no 

Cartório de Registro de Imóveis da 1º zona da comarca da capital de vitória e 

inscrito na prefeitura de Vassouras sobre o número de inscrição imobiliária 

01.01.019.0028.038 e inscrição fiscal nº 2-219622. NOTA: Imóvel se encontra 

desocupado, vale ressaltar que a metragem do RGI e do IPTU são diferentes, 

porem estamos trabalhando com a metragem do IPTU, pois é a mais precisa. 

CONCLUSÃO: Com base em pesquisa de imóveis de natureza e 

características intrínsecas e extrínsecas semelhantes, utilizando o Método 

Comparativo Direto de Dados de Mercado, ponderando as características e 

os atributos dos dados obtidos por meio de técnicas de homogeneização 

normatizadas que permitem a determinação do valor levando em consideração 

as diversas tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, normalmente 

diferentes das flutuações e tendências de outros ramos da economia, conclui-

se que: O Valor de Mercado do imóvel objeto deste Parecer Técnico de Análise 

Mercadológica é de R$ 27.000,00 (Vinte sete mil reais), correspondente a 

7.892,20 UFIR'S, atualizado em R$ 29.242,96 (vinte e nove mil, duzentos e 

quarenta e dois reais e noventa e seis centavos). De acordo com o Registro 

Geral de Imóveis 1ª Zona - Vitória, a sala 303 encontra-se matriculada sob o nº 

6104 e registrada em nome de Companhia Patrimonial de Seguros Gerais. 

Conforme a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos 

exercícios de 2019 a 2021 no valor de R$ 810,25, mais acréscimos legais 

(Inscrição Imobiliária: 01.01.019.0028.038). Os débitos condominiais pendentes 

sobre a referida unidade equivalem, na data da expedição do presente edital, 

ao valor de R$ 15.244,50. Os objetos da alienação estarão livres de qualquer 

ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, 



inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as 

decorrentes de acidentes de trabalho, na forma do art. 141, II, da Lei 11.101 / 

2005. 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. Os interessados em participar do leilão deverão oferecer 

lances pela internet, através do site www.rymerleiloes.com.br, desde que, 

estejam devidamente cadastrados no site e habilitados, em até 72 horas de 

antecedência, para participar deste leilão. Caso o licitante vencedor não honre 

com o pagamento, será apresentado o lance imediatamente anterior e assim 

sucessivamente. 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. O interessado em adquirir o bem em 

prestações deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro ou 

do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. 

– 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 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 

seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um. – Eu, Aline Tavares Pires. 

Mat. 01-30756, Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Maria 

Cristina de Brito Lima – Juíza de Direito. 


