
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DA REGIÃO OCEÂNICA 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por CONDOMÍNIO ILHAS DO 
SOL ITACOATIARA em face de INVESTNEWS PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS, 
ASSESSORIA, CONSULTORIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LOGÍSTICA E 
TRANSPORTE LTDA (Processo nº 0005778-72.2012.8.19.0212), na forma abaixo: 
 A Dra. DANIELA FERRO AFFONSO RODRIGUES ALVES, Juíza de Direito na 
Primeira Vara Cível Regional da Região Oceânica, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
INVESTNEWS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, na pessoa de seu 
representante legal, de que no dia 05/06/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Fórum 
Regional da Região Oceânica, na Estrada Caetano Monteiro, s/n, Pendotiba - 
Niterói/RJ., pelo Leiloeiro Público SIMÃO RYMER, será apregoado e vendido a quem 
mais der acima da avaliação, ou no dia 12/06/2018, no mesmo horário e local, a quem 
mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado e com a devida intimação da 
penhora às fls. 111, descrito e avaliado às fls. 270, em 22/02/2018. – LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: OBJETO DA AVALIAÇÃO: imóvel constituído pelo apartamento nº 401, 
do bloco I, com direito a 02 (duas) vagas de garagem, marcadas, do Edifício Bali, do 
Condomínio Ilhas do Sol Itacoatiara, situado na Avenida Mathias Sandri, nº 1035, e sua 
respectiva fração ideal de 0,011194 do lote de terreno nº 002-A, do desmembramento 
denominado “Sítio Fonte”, 2º Distrito do Município de Niterói, matrícula nº 30.120-A, 
ficha 001, do Cartório do Registro de Imóveis da 7ª Circunscrição – 16º Ofício da 
Comarca de Niterói, Estado do Rio de Janeiro; inscrito na PMN sob o nº 203601-0. 
CONDOMÍNIO: residencial, constituído por cinco blocos, porteiro, interfone, 
monitoramento por câmera de TV, segurança, salão de festas, duas churrasqueiras, 
piscina, quadra de esportes, play, salão de jogos, sala de ginástica, musculação e 
sauna. APARTAMENTO: constituído por três quartos, sendo 1 (uma) suíte, sala em 
“L”, varanda, cozinha/copa em conjunto com área de serviço, dependência de 
empregada (quarto com banheiro), tudo em bom estado de conservação. VALOR: 
atribuo ao imóvel o valor de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), 
correspondente a 218.585,87 UFIR’S. De acordo com o 16º Cartório de Niterói, o ref. 
imóvel, parte foreiro ao domínio da União, encontra-se matriculado sob o nº 30.120-A e 
registrado em nome de Investnews Participações e Investimentos Ltda, constando na 
AV.04, consignação de suspensão de foro e laudêmio. De acordo com o Relatório Total 
dos Débitos Analítico, existem débitos de IPTU, no valor de R$ 74.541,79, mais 
acréscimos legais (PMN 2036010). 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$ 428,56, referentes aos exercícios 
de 2013 a 2016 (Nº CBMERJ: 4001152-0). 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 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, 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 dezessete dias do mês de abril 
de dois mil e dezoito. – Eu, Victor Ramos de Paiva Junior, Chefe de serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra. Daniela Ferro Affonso Rodrigues Alves – Juíza de 
Direito. 
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