
JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL REGIONAL DO MÉIER 
 
 
EDITAL DE 3º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, 

extraído dos autos da ação de Extinção de Condomínio c/c Cobrança proposta por 
TITANIUM ASSESSORIA LTDA em face de ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA 
MOREIRA (Processo nº 0013605-25.2007.8.19.0208 – antigo 2007.208.013546-9), na 
forma abaixo: 
 A Dra. MARIA APARECIDA SILVEIRA DE ABREU, Juíza de Direito na Sexta 
Vara Cível Regional do Méier, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a TITANIUM ASSESSORIA 
LTDA, através do seu representante legal, e a ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA 
MOREIRA, de que no dia 09/10/18, às 13:00 horas, no Átrio do Fórum Regional do 
Méier, na Rua Aristides Caire, nº 53, Méier/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der independente da avaliação, o 
imóvel descrito e avaliado às fls. 173/174. LAUDO DE AVALIAÇÃO: Matrícula no 6º 
RGI – nº 88.671. Inscrição na SMF – IPTU – nº 1.429.310-4. O IMÓVEL: O 
Apartamento de número 101, situado na Rua Assis Vasconcelos, nº 343, Pilares 
– Rio de Janeiro / RJ, e sua correspondente fração ideal de 1/9 avos do respectivo 
terreno, com direito a 02 (duas) vagas de garagem. PRÉDIO: Condomínio 
denominado “Natale Papa”. Construção em padrão mediano, datada de 1981, no 
recuo da via pública, de ocupação exclusivamente residencial, erguida em estrutura 
de concreto armado e alvenaria, sob pilotis, com três pavimentos, sendo 03 unidades 
por andar, revestido externamente por argamassa, pastilhas e cerâmica, possuindo 
em sua fachada janelas com esquadrias de alumínio, escadas  em mármore e 
corredores com piso em cerâmica e interfone, com seu terreno completamente 
murado, contendo em sua parte frontal um portão social e outro de garagem para 
acesso, ambos em ferro. APARTAMENTO: Posicionado de frente, está localizado no 
primeiro pavimento, com uma área edificada de 65m2 (sessenta e cinco metros 
quadrados), constando em seu interior: sala e corredor com piso em cerâmica; dois 
quartos com piso em taco; banheiro e cozinha com piso em cerâmica e revestimentos 
até o teto, área de serviço com tanque com piso em cerâmica e revestimentos em 
meia parede e dependências de empregada completas. O TERRENO: Onde se 
encontra edificado o imóvel está descrito, caracterizado e confrontado na Certidão do 
6º RGI – matrícula 88.671 e Guia de IPTU – inscrição nº 1.429.310-4. CONCLUSÃO: 
O imóvel, no tocante à pintura, piso, louças, instalações elétricas e hidráulicas e, no 
seu aspecto geral, encontra-se em mau estado de conservação. Assim, 
considerando-se a sua localização, dimensões, área construída e características, 
padrão do logradouro, idade, qualidade do material empregado em seu acabamento e 
estado geral de conservação, AVALIO o bem acima descrito, e seu respectivo 
terreno, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), equivalente a 
83.269,49 Ufir’s; atualizado em R$ 274.281,38 (duzentos e setenta e quatro mil, 
duzentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos). De acordo com o 6º Ofício 
do RI, consta como proprietário do referido imóvel Natale Papa, constando, no R.6, 
compra e venda de 1/2 do ref. imóvel em favor de Titanium Assessoria Ltda, e no R.7, 
Penhora de 1/2 determinada pelo Juízo de Direito da 43ª Vara do Trabalho, decidida 
nos autos da ação movida por Alfredo dos Santos Lopes Filho em face de Rodrigo de 
Borobia Pires Gonçalves (processo nº 0020200-81.1999.5.01.0043 – RTOrd). De 
acordo com Escritura de Compra e Venda, às fl. 73/76, consta como outorgante 
vendedor, Natale Papa, e como outorgado comprador, Raimundo Rogério de Oliveira 



Gomes c/c Sonia Maria Figueira Gomes. De acordo com Escritura, às fl. 79, consta 
como Cedente Vendedor, Raimundo Rogério de Oliveira Gomes, e como Cessionário 
Comprador, Roberto Luís de Oliveira Moreira. De acordo com a certidão de Situação 
Fiscal, existem débitos de IPTU relativo a 05 cotas do exercício de 2018, no valor de 
R$ 176,50, mais acréscimos legais. 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 site de leilões on 
line: www.rymerleiloes.com.br, de acordo com o art. 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 seis dias do mês de 
agosto de dois mil e dezoito. – Eu, Andrea Gloria Senna Jannuzzi - Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Maria Aparecida Silveira de Abreu - 
Juíza de Direito. 

http://www.rymerleiloes.com.br/

