
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA 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 GOLD STAR em face de LEIVER BARROSO PEREIRA e JAILTON 
MARQUES PEREIRA (Processo nº 0041343-53.2009.8.19.0002 - antigo 
2009.002.041546-8), na forma abaixo: 
 A Dra. MARIA APARECIDA DA COSTA BASTOS, Juíza de Direito na Décima 
Vara Cível de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a LEIVER BARROSO 
PEREIRA, JAILTON MARQUES PEREIRA e DOUGLAS JORGE CHALUPP, de que 
no dia 08/11/17, 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 22/11/17, no 
mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel 
penhorado à fl. 177, com a devida intimação da penhora às fls. 176, descrito e 
avaliado às fls. 201/202. DIREITO E AÇÃO - LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: 
OBJETO DA AVALIAÇÃO: imóvel constituído pela sobreloja nº 32, do Edifício “Gold 
Star”, situado na Rua da Conceição, nº 101/121, no Centro, zona urbana do 1º 
subdistrito do 1º distrito do Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, e sua 
correspondente fração ideal de 10/10.000 do respectivo terreno, constituído dos lotes 
41, 43, 45 e 47, cujas características, metragens e confrontações são as constantes 
da matrícula nº 5.288, fls. 263 do Livro 2-H-2, Cartório de Registro de Imóveis da 2ª 
Circunscrição – 6º Serviço Notarial e Registral desta Comarca; inscrito na PMN sob o 
nº 056988-9. PRÉDIO: antigo, de ocupação mista, em alvenaria de tijolos, edificado 
nos limites laterais, com treze pavimentos, servido por dois elevadores, com acesso 
por uma galeria onde se encontram várias lojas comerciais, com entrada pela Rua da 
Conceição e pela Avenida Amaral Peixoto; corredores e escada em marmorite; 
fachada com acabamento em massa e pintura; em regular estado de conservação. 
SOBRELOJA 32: no final do corredor, com aproximadamente 10m², fechada com 
porta de aço em rolo, duas pequenas vitrines em madeira e vidro, no lado externo; 
piso cerâmico, semiazulejada, janela voltada para a frente do prédio, no nível da 
marquise, instalação elétrica aparente, com acabamento muito antigo, em mau estado 
de conservação, necessitando de reforma geral. Considerações: o imóvel está 
localizado em rua de calçamento asfáltico, com total infraestrutura urbana, próximo do 
comércio e das linhas de ônibus. VALOR: atribuo ao imóvel o valor de R$ 
70.000,00 (setenta mil reais), correspondente a 27.480,08, atualizado em R$ 
87.933,49 (oitenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e 
novecentavos). De acordo com o 6º Ofício de Niterói, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 5288A e registrado em nome de Douglas Jorge Chalupp. De 
acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 
1997, 1998 e de 2001 até 2017, no valor de R$ 34.401,05, mais acréscimos legais 
(PMN 569889). 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$ 333,61, referentes aos exercícios de 2012 a 
2016 (Nº CBMERJ: 1176857-9). 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 dezesseis dias do mês de 
agosto de dois mil e dezessete. – Eu, Andrea Carvalho dos Santos. Mat. 01-22132, 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Maria Aparecida da Costa 
Bastos – Juíza de Direito. 
 


