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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 220, 222 e 224 - B – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2208 / 3133-4425 
E-mail: cap11vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à PROCURADORIA DE SERVIÇOS MARÍTIMOS CARDOSO 
& FONSECA – ARMADOR DO NAVIO GULF SCANDIC, na pessoa de seu representante legal, com o prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da Ação Monitória (Processo nº 0286101-05.2010.8.19.0001) proposta por REBRÁS - 
REBOCADORES DO BRASIL S/A., contra PROCURADORIA DE SERVIÇOS MARÍTIMOS CARDOSO & FONSECA - 
ARMADOR DO NAVIO GULF SCANDIC, na forma abaixo: 
 
   A DRA. LINDALVA SOARES SILVA, Juíza de Direito da Décima Primeira Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ 
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente à 
PROCURADORIA DE SERVIÇOS MARÍTIMOS CARDOSO & FONSECA – ARMADOR DO NAVIO GULF SCANDIC, na 
pessoa de seu representante legal, que no dia 30.04.2019, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 
115 - térreo (hall dos elevadores) - Castelo/RJ., pelo Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, com sítio na rede 
de computadores www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 
14.05.2019, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da 
avaliação, conforme prevê o Art. 891, § único do CPC, o “Direito e Ação” aos imóveis penhorados conforme termo de 
penhora às fls. 272 - tendo sido a devedora intimada da penhora conforme fls. 338 - descritos e avaliados às fls. 309 e 313 
(em 30/09/2013).- LAUDO DE AVALIAÇÃO (fls. 309): Matrícula no 4º RGI nº 161.194. Inscrição na SMF - IPTU nº 
0.542.713-3. O IMÓVEL: As Salas Comerciais de números 208, 209, 210, 211 e 212, do Edifício denominado “Importadora 
Mercantil”, situado à Avenida Venezuela, nº 131, na freguesia de Santa Rita – Rio de Janeiro/RJ., e sua correspondente 
fração ideal de 23/1.000 avos do domínio útil do seu respectivo terreno, pertencendo o domínio direto da fração à União 
Federal. EDIFÍCIO: Construção em padrão antigo, no alinhamento datada de 1948, de ocupação exclusivamente comercial 
erguida em estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos, constituída de dez pavimentos e quinze unidades por 
andar, além de lojas no térreo e garagem no subsolo. Revestido externamente na sua fachada em argamassa com pintura 
e no térreo em granito, possui: janelas em esquadrias de alumínio e madeira; hall social com piso em mármore; paredes 
metade em mármore e metade em massa corrida e pintura de PVA; porta social de ferro envidraçada e recepção com 
serviço de portaria. Escadas de acesso em mármore e corredores de circulação em concreto com revestimento em 
mármore e marmorite. É servido por dois elevadores da marca “Schindler”, com capacidade para seis passageiros cada. 
AS SALAS - 208, 209, 210, 211 e 212 (Averbação nº 02 à matrícula do imóvel junto ao 4º RGI). Estão localizadas no 2º 
pavimento e, no momento, encontram-se vazias. O TERRENO: Onde se encontra localizado o imóvel, está descrito, 
caracterizado e confrontado, como consta nas cópias xerox anexadas no referido mandado (Certidão do 4º RGI – 
matrícula nº 161.194 e Guia de IPTU – inscrição nº 0.542.713-3). CONCLUSÃO: Assim, ante as pesquisas levadas a efeito 
na região para tomada de preço de imóveis semelhantes ao avaliando e considerando-se a sua localização, área 
construída, idade e mau estado de conservação, ATRIBUO, de forma direta, ao DIREITO e AÇÃO sobre o bem acima 
descrito (Salas 208, 209, 210, 211 e 212), com direito às partes comuns do edifício e sua correspondente fração ideal de 
23/1.000 avos do domínio útil do seu respectivo terreno, pertencendo o domínio direto da fração à União Federal, o valor 
de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 
525.973,16 (quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e dezesseis centavos).- LAUDO DE 
AVALIAÇÃO (fls. 313): Matrícula no 4º RGI nº 147.790. Inscrição na SMF - IPTU nº 0.542.713-3. O IMÓVEL: As Salas 
Comerciais de números 201, 202 e 203, do Edifício denominado “Importadora Mercantil”, situado à Avenida Venezuela, nº 
131, na freguesia de Santa Rita – Rio de Janeiro/RJ., e sua correspondente fração ideal de 29/1.000 avos do domínio útil 
do seu respectivo terreno, pertencendo o domínio direto da fração à União Federal. EDIFÍCIO: Construção em padrão 
antigo, no alinhamento datada de 1948, de ocupação exclusivamente comercial erguida em estrutura de concreto armado 
e alvenaria de tijolos, constituída de dez pavimentos e quinze unidades por andar, além de lojas no térreo e garagem no 
subsolo. Revestido externamente na sua fachada em argamassa com pintura e no térreo em granito, possui: janelas em 
esquadrias de alumínio e madeira; hall social com piso em mármore; paredes metade em mármore e metade em massa 
corrida e pintura de PVA; porta social de ferro envidraçada e recepção com serviço de portaria. Escadas de acesso em 
mármore e corredores de circulação em concreto com revestimento em mármore e marmorite. É servido por dois 
elevadores da marca “Schindler”, com capacidade para seis passageiros cada. AS SALAS - 201, 202 e 203: Interligadas 
as Salas 204, 205, 206 e 207, atualmente ocupadas pela “ANACONT - Associação Nacional de Assistência ao 
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Consumidor e ao Trabalhador”, estão posicionadas de frente e localizadas no 2º pavimento. Consta de: sete salas 
unificadas, com piso acarpetado; dois banheiros e uma copa. O TERRENO: Onde se encontra localizado o imóvel, está 
descrito, caracterizado e confrontado, como consta nas cópias xerox anexadas no referido mandado (Certidão do 4º RGI – 
matrícula nº 147.790 e Guia de IPTU – inscrição nº 0.542.713-3). CONCLUSÃO: O imóvel, no seu aspecto geral, 
apresenta-se em bom estado de conservação. Assim, ante as pesquisas levadas a efeito na região para tomada de preço 
de imóveis semelhantes ao avaliando e considerando-se a sua localização, área construída, idade e estado geral de 
conservação, ATRIBUO, de forma direta, ao bem acima descrito (Salas 201, 202 e 203), com direito às partes comuns do 
edifício e sua correspondente fração ideal de 29/1.000 avos do domínio útil do seu respectivo terreno, pertencendo o 
domínio direto da fração à União Federal, o valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), sendo atualizado 
na data de expedição do presente edital para R$ 653.912,57 (seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e doze reais e 
cinquenta e sete centavos).- LAUDO DE AVALIAÇÃO (fls. 313): Matrícula no 4º RGI nº 161.193. Inscrição na SMF - IPTU 
nº 0.542.713-3. O IMÓVEL: As Salas Comerciais de números 204, 205, 206 e 207, do Edifício denominado “Importadora 
Mercantil”, situado à Avenida Venezuela, nº 131, na freguesia de Santa Rita – Rio de Janeiro/RJ., e sua correspondente 
fração ideal de 23/1.000 avos do domínio útil do seu respectivo terreno, pertencendo o domínio direto da fração à União 
Federal. EDIFÍCIO: Construção em padrão antigo, no alinhamento datada de 1948, de ocupação exclusivamente comercial 
erguida em estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos, constituída de dez pavimentos e quinze unidades por 
andar, além de lojas no térreo e garagem no subsolo. Revestido externamente na sua fachada em argamassa com pintura 
e no térreo em granito, possui: janelas em esquadrias de alumínio e madeira; hall social com piso em mármore; paredes 
metade em mármore e metade em massa corrida e pintura de PVA; porta social de ferro envidraçada e recepção com 
serviço de portaria. Escadas de acesso em mármore e corredores de circulação em concreto com revestimento em 
mármore e marmorite. É servido por dois elevadores da marca “Schindler”, com capacidade para seis passageiros cada. 
AS SALAS - 204, 205, 206 e 207 (Averbação nº 02 à matrícula do imóvel junto ao 4º RGI): Interligadas às Salas 201, 202 e 
203, atualmente ocupadas pela “ANACONT - Associação Nacional de Assistência ao Consumidor e ao Trabalhador”, estão 
posicionadas de frente e localizadas no 2º pavimento. Consta de: sete salas unificadas, com piso acarpetado; dois 
banheiros e uma copa. O TERRENO: Onde se encontra localizado o imóvel, está descrito, caracterizado e confrontado, 
como consta nas cópias xerox anexadas no referido mandado (Certidão do 4º RGI – matrícula nº 161.193 e Guia de IPTU 
– inscrição nº 0.542.713-3). CONCLUSÃO: O imóvel, no seu aspecto geral, apresenta-se em bom estado de conservação. 
Assim, ante as pesquisas levadas a efeito na região para tomada de preço de imóveis semelhantes ao avaliando e 
considerando-se a sua localização, área construída, idade e estado geral de conservação, ATRIBUO, de forma direta, ao 
DIREITO E AÇÃO sobre o bem acima descrito (Salas 204, 205, 206 e 207), com direito às partes comuns do edifício e sua 
correspondente fração ideal de 23/1.000 avos do domínio útil do seu respectivo terreno, pertencendo o domínio direto da 
fração à União Federal, o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição 
do presente edital para R$ R$ 525.973,16 (quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e dezesseis 
centavos).- Conforme Certidões do 4º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., os referidos imóveis encontram-se em nome da 
Importadora Mercantil S/A., (foreiras à União Federal), e assim transcritas: Salas 201, 202 e 203: matriculadas sob o nº 
46536; constando ainda da referida matrícula: (Av-01) – Promessa de Venda: o imóvel desta matrícula se acha prometido 
vender a Procuradoria de Serviços Marítimos Cardoso & Fonseca; (R-02) – Penhora: 38ª. Vara do Trabalho do Rio de 
Janeiro, da 1ª Região – Ação nº 0001096-35.2010.5.01.0038-RTSum, movida por Thiago Viana de Rocha Jile em face de 
Procuradoria de Serviços Marítimos Cardoso e Fonseca Ltda; (Av-03) – Penhora: 3ª. Vara de Fazenda Pública - Execução 
Fiscal nº 1774/98, proposta pelo Município do Rio de Janeiro contra Importadora Mercantil S/A.; (Av-04) – Penhora: 3ª. 
Vara de Fazenda Pública - Execução Fiscal nº 5490/1999, proposta pelo Município do Rio de Janeiro contra Importadora 
Mercantil S/A.; (Av-5) – Arrolamento de Bens: Pelo Ofício 8999/2009-DERAT/RJO/GABIN. de 04/03/2009, da Delegacia da 
Receita Federal de Administração Tributária do Rio de Janeiro/Ministério da Fazenda, foi o Direito e Ação sob o imóvel 
descrito na matrícula arrolado nos termos do parágrafo 5º do art. 64, da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e do artigo 
4º da IN/SRF nº 26, de 06 de março de 2001, e que em caso de alienação, transferência ou oneração do imóvel desta 
matrícula, deverá haver a comunicação àquele órgão no prazo de 48 horas; (Av-06) – Penhora: 22ª Vara Cível da 
Comarca da Capital - Processo nº 0099843-86.2007.8.19.0001 (2007.001.097698-2), ação movida pela Sobrare Servemar 
Ltda., em face de Procuradoria de Serviços Marítimos Cardoso e Fonseca; constando ainda prenotados: 1) em data de 07 
de março de 2019, sob o protocolo número 193460, o Ofício de Penhora número 0063/2018, datado de 21 de maio de 
2018, originário da 33ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ – Processo número 0172100-05.2003.5.01.0033-RTOrd; 2) 
em data de 07 de março de 2019, sob o protocolo número 197888, o Ofício de Cancelamento de Penhora número 
0015/2019, datado de 26 de fevereiro de 2019, originário da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – processo número 
0001096-35.2010.5.01.0038; as Salas 204 a 207: matriculadas sob o nº 46660; constando ainda da referida matrícula: (Av-
01) – Promessa de Venda: Pela escritura de 23.12.2002, do 23º Ofício, Lº 8082, fls. 140, a proprietária prometeu vender a 
sala e o domínio útil do terreno objeto da matrícula a Procuradoria de Serviços Marítimos Cardoso & Fonseca; (Av-03) – 
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Penhora: 22ª. Vara Cível da Comarca da Capital - Processo nº 0099843-86.2007.8.19.0001 (2007.001.097698-2), ação 
movida pela Sobrare Servemar Ltda., em face da Procuradoria de Serviços Marítimos Cardoso e Fonseca; (Av-04) – 
Penhora: 19ª. Vara Cível da Comarca da Capital - Ação Monitória nº 0133516-65.2010.8.19.0001, movida por Serviços de 
Praticagem New Pilots Ltda., contra Procuradoria de Serviços Marítimos Cardoso e Fonseca Ltda.; constando ainda 
prenotado, em data de 07 de março de 2019, sob o protocolo número 193460, o Ofício de Penhora número 0063/2018, 
datado de 21 de maio de 2018, originário da 33ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ – Processo número 0172100-
05.2003.5.01.0033 – RTOrd; e as Salas 208 a 212: matriculadas sob o nº 46661; constando ainda da referida matrícula: 
(Av-01) – Promessa de Venda: Pela escritura de 23.12.2002, do 23º Ofício, Lº 8082, fls. 140, a proprietária prometeu 
vender a sala e o domínio útil do terreno objeto da matrícula a Procuradoria de Serviços Marítimos Cardoso & Fonseca; 
(Av-03) – Penhora: 22ª. Vara Cível da Comarca da Capital - Processo nº 0099843-86.2007.8.19.0001 (2007.001.097698-
2), ação movida pela Sobrare Servemar Ltda., em face da Procuradoria de Serviços Marítimos Cardoso e Fonseca; (Av-04) 
– Penhora: 19ª. Vara Cível da Comarca da Capital - Ação Monitória nº 0133516-65.2010.8.19.0001, movida por Serviços 
de Praticagem New Pilots Ltda., contra Procuradoria de Serviços Marítimos Cardoso e Fonseca Ltda.; constando ainda 
prenotado, em data de 07 de março de 2019, sob o protocolo número 193460, o Ofício de Penhora número 0063/2018, 
datado de 21 de maio de 2018, originário da 33ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ – Processo número 0172100-
05.2003.5.01.0033 – RTOrd.- Débitos do Imóvel (pavimento): IPTU: R$ 80.011,24 (oitenta mil, onze reais e vinte e quatro 
centavos), referente aos exercícios de 1991 a 1997, 2010 a 2014, 2017 e 2019; Taxa de Incêndio: R$ 5.634,61 (cinco mil, 
seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), referente aos exercícios de 2013, 2016 e 2017; Foro: R$ 
1.319,32 (hum mil, trezentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), referente aos exercícios de 2016 a 2018; 
Condomínio (Salas 201 a 212): R$ 1.312.362,70 (hum milhão, trezentos e doze mil, trezentos e sessenta e dois reais e 
setenta centavos), conforme planilha datada de 05/04/2019.- Conforme Certidão do 9º Distribuidor, constam distribuições 
na 12ª. Vara de Fazenda Pública referente a débitos com IPTU nos exercícios de 1991 a 1997 e 2010 a 2014.- Cientes os 
Srs. interessados que conforme r. Decisão de fls. 848/849, “... Os débitos de IPTU se subrogam no valor da arrematação 
na forma do art. 130, parágrafo único, do CTN e o arrematante responde pela integralidade do débito condominial do 
imóvel, se houver, tendo em conta o caráter propter rem dessa verba ...”.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIII 
da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão.- Ficam os 
executados intimados dos Leilões por intermédio deste edital, na pessoa de seus advogados constituídos nesses autos, na 
forma do Art. 889, Parágrafo Único, e seus incisos do CPC.- Condições Gerais da Alienação: Os horários considerados 
neste edital são sempre os horários de Brasília/DF; A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 15 dias mediante 
caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite 
máximo permitido.- Decorridos os prazos sem que o(s) arrematante(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação 
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução, 
voltando o(s) bem(ns) a novo Leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso.- Demais informações serão 
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital.- E para que chegue 
ao conhecimento dos interessados, passou-se o presente Edital, aos cinco dias do mês de Abril de 2019.- O presente 
Edital será afixado no local de costume e publicado através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site 
do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Lais Santos de Oliveira, Chefe da 
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Lindalva Soares Silva - Juíza de Direito. 


