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 EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 05 
dias, extraído dos autos da Carta Precatória oriunda da 11a Vara Cível da Capital do 
Rio de janeiro, autos n° 0053563-23.2008.8.19.0001, proposta por DULCINÉIA 
FAGUNDES MASSI em face de ALÍCIO CORTAT (Processo nº 0029278-
16.2015.8.19.0002), na forma abaixo: 

 A Dra. PERLA LOURENCO CORREA CZERTOK, Juíza de Direito na Sexta 
Vara Cível de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a ALÍCIO CORTAT, de que 
no dia 23/10/18, 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 30/10/18, no 
mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel descrito 
e avaliado às fls. 80/104, em 19/04/2018. LAUDO DE AVALIAÇÃO: 5. DESCRIÇÃO 
E LOCALIDADE DO TERRENO: O terreno, objeto do estudo, é constituído pelo Lote 
de Terreno nº 606 E. Está situado na rua Martins Torres, resultante do 
desmembramento do lote 606, em várias frações de lotes: 606 A (sem edificações), 
606 B, 606 C (com edificação) e 606 D que faz parte do Residencial Santa Rosa, com 
10 blocos de 4 apartamentos, que faz divisa com os lotes 606 E (motivo deste Laudo, 
na parte inferior); na parte superior faz vizinhança com o lote 606 F (doado à PMN) e 
ainda uma área especial de interesse ambiental. Nas proximidades do lote 606 E, 
existe energia elétrica, água, entretanto não há sistema de coleta de águas pluviais e 
rede de esgoto; é uma região desta cidade ocupada por habitantes das classes média 
e baixa. Há um hospital da polícia militar, bem próximo daquele lote e ainda há 
escolas, centro religioso, instituição social, comércio constituído de botecos, bares, 
mercearias e ainda clínicas médicas etc. A Rua Martins Torres é pavimentada com 
asfalto em estado regular, passeio e meio fio, entretanto até o acesso ao lote 606 E, 
está com pavimentação ruim, largura estreita, em torno de 3,50 m, dificultando o 
acesso através de automóvel. Vale ressaltar que é provido de linha de transporte 
público e fácil recepção de linha móvel de telefonia. 8.1 ESTUDO DE MASSA: O lote 
em análise está localizado na rua Doutor Martins Torres, nº 606, QD. 0179, LT. 0337, 
Setor 0109/Zona 9, Santa Rosa, no município de Niterói – Rio de Janeiro, com cerca 
de 15.370,36 m² e entorno predominantemente residencial. Situado entre área de 
especial interesse ambiental, área doada à Prefeitura Municipal de Niterói e 
condomínios residenciais do Programa de Arrendamento Residencial – PAR. Este 
lote, segundo a certidão de viabilidade nº 0100/2018 emitida pela Prefeitura de 
Niterói, está localizado em Área de Preservação Permanente (APP), com sua maior 
parte em Zona de Restrição a Ocupação Urbana (ZROU do Morro Atalaia), sendo 
possível a construção de edificações multifamiliares, apenas na área de ZROU, com 
base na lei 1763/99 e lei 2511/07 no Plano de Arrendamento Residencial (PAR) ou 
pela lei 2660/09 do Programa Minha Casa Minha Vida, com parâmetros do decreto nº 
10.613/02 e os demais dispositivos legais. O estudo de massa foi elaborado, 
conforme Parâmetros do Estudo de Massa. 9. CONCLUSÃO: Na avaliação pelo 
Método Residual, foi obtido o valor do terreno de R$ 4.650.000,00 (quatro milhões, 
seiscentos e cinquenta mil reais), correspondente a 1.411.700,41 UFIR’S. De 



acordo com o 8º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 23407 e 
registrado em nome de Alicio Cortat; constando no R.3, penhora, por determinação do 
Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, extraída dos autos do 
processo nº 0053563-23.2008.8.19.0001, movido por Dulcineia Fagundes Massi em 
face de Alicio Cortat. De acordo com o Relatório Total dos Débitos Analítico, existem 
débitos de IPTU nos exercícios de 2002 até 2004, de 2006 até 2010 e de 2016 até 
2018, no valor de R$ 106.722,01, mais acréscimos legais (PMN 2032217). 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 vinte e dois dias do mês de 
agosto de dois mil e dezoito. – Eu, Eliane da Silva Monteiro Barcellos. Mat. 01-16037, 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Perla Lourenço Correa 
Czertok – Juíza de Direito. 
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