
JUÍZO DE DIREITO DO III JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - COMARCA DE NITERÓI 
 
 
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 BOULEVARD SAINT MARTIN em face de LUIS FELIPE DE A. F. DA 
ROCHA (Processo nº 0022550-27.2013.8.19.0002), na forma abaixo: 
 A Dra. ELIZABETH MARIA SAAD, Juíza de Direito no III Juizado Especial Cível 
de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, especialmente a LUIS FELIPPE DE ALCANTARA FERREIRA DA 
ROCHA, de que no dia 12/09/17, às 12:00 horas, no Átrio do Fórum de Niterói, na 
Rua Visconde de Sepetiba, nº 519, Centro - Niterói/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 
19/09/17, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o 
imóvel penhorado à fl. 62, com a devida intimação da penhora às fls. 89, descrito e 
avaliado às fls. 104/105. LAUDO DE AVALIAÇÃO: OBJETO DA AVALIAÇÃO: 
IMÓVEL RESIDENCIAL CONSTITUÍDO PELO APARTAMENTO Nº 1502, COM 
DIREITO A UMA VAGA DE GARAGEM DO EDIFÍCIO “BOULEVARD SAINT 
MARTIN”, SITUADO NA RUA DR. MÁRIO VIANA, Nº 616, SANTA ROSA, ZONA 
URBANA, NO 3º SUBDISTRITO DO 1º distrito deste Município de Niterói, Estado do 
Rio de Janeiro, e sua correspondente fração ideal de 173,40/2.782,96, sendo 
98,06/2.782,96 para o apartamento e 15,34/2.782,96 para a vaga de garagem; 
registrado na matrícula nº 7100, ficha 001, no livro 2-21, às fls. 265, Cartório do 
Registro do Imóvel da 8ª circunscrição – 8º ofício desta comarca; inscrito na PMN sob 
o nº 149.897-1. PRÉDIO residencial, edificado afastado do alinhamento da via 
pública, gradeado ao nível da calçada, dezesseis pavimentos, dois apartamentos por 
andar, do 5º ao 10º, no total de vinte e duas unidades, dois elevadores; térreo com 
guarda volumes para cada apartamento, pátio dos fundos cimentado, com 
churrasqueira descoberta, garagem nos 2º e 3º pavimentos; salão de festas, cozinha 
e play no 4º andar, corredores e escadas com piso em marmorite e parede pintada, 
com portas corta-fogo, portaria com porteiro 24 horas, interfone, monitoramento por 
câmera de TV; hall de entrada com piso cerâmico e paredes, umas sob pintura outras 
revestidas em pedras e madeira almofadadas; acabamento externo em pintura; taxa 
condominial acima de oitocentos reais; em regular estado de conservação. O referido 
imóvel está localizado em rua principal, de calçamento asfaltico, em frente ao colégio 
estadual Guilherme Briggs, quase esquina com a travessa lions club. Com boa infra 
estrutura urbana, servido por regular comércio de bairro e por diversas linhas de 
transportes coletivos. APARTAMENTO; de fundos com vista para comunidade e 
morro conhecido como Souza Soares, Apartamento com duas entradas, dividido em 
sala, corredor, três quartos um suíte, banheiro social, cozinha e área de serviço com 
banheiro, sendo que um dos quartos foi retirada uma parede com intuito de aumentar 
a sala, transformando a mesma em dois ambientes, imóvel considerado em péssimo 
estado de conservação, tendo em vista paredes descascadas, pisos de tacos muito 
danificados na sala, quartos e corredor; assim como todas as portas mal 
conservadas, banca de granito, piso cerâmica e azulejo até o teto na cozinha e 
banheiro social. Imóvel necessitando de reparo geral. VALOR: ATRIBUO AO IMÓVEL 
O VALOR DE R$ 385.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS), 
correspondente a 128.235,01 UFIR’S, atualizado em R$ 410.339,20 (quatrocentos e 
dez mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos). De acordo com o 8º 



Ofício de Niterói, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 7100 e registrado em 
nome de Luis Felippe de Alcantara Ferreira da Rocha, constando no R-7, penhora 
oriunda do presente feito. De acordo com extrato de débito, existem débitos de IPTU 
nos exercícios de 2002, 2006 e de 2008 até 2017, no valor de R$ 35.785,11, mais 
acréscimos legais (PMN: 149.897-1). 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$ 405,15, referentes aos exercícios 
de 2012 a 2015 (Nº CBMERJ: 1212284-2). 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 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 três dias do mês de julho de 
dois mil e dezessete. – Eu, Claudia Christiane Alves Varella, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra. Elizabeth Maria Saad – Juíza de Direito. 
 


