
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 extinção de condomínio proposta por 
CARLOS PEIXOTO ROCHA em face de CLAUDIA TAROUQUELLA DA SILVA 
(Processo nº 1029009-96.2011.8.19.0002), na forma abaixo: 
 A Dra. MARIA APARECIDA DA COSTA BASTOS, Juíza de Direito na 
10ª Vara Cível da Cidade de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
CLAUDIA TAROUQUELLA DA SILVA, de que no dia 07/05/19, 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 21/05/19, no mesmo horário e 
local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel descrito e avaliado 
às fls. 119/136, em 15/05/2015. LAUDO DE AVALIAÇÃO: Foi realizada a 
vistoria do imóvel situado á Rua Geraldo Martins n° 37, apto 301, Santa Rosa, 
Niterói, RJ. Na vistoria, foi analisado o estado de conservação, as avarias, 
benfeitorias, material utilizado e a idade do mesmo. Foi levado em 
consideração o valor do metro quadrado da região, o estado de conservação 
das vias públicas, a vizinhança, o comércio, a condução e a localização. V- 
Descrição do imóvel: O imóvel vistoriado é um apartamento composto de sala, 
2 (dois) quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço e dependência de 
empregada completa. O imóvel encontra-se no segundo pavimento do edifício 
Primus que é composto pelo andar térreo e mais 3 (três) andares sendo 4 
(quatro) apartamentos por andar, com um total de 16 (dezesseis) 
apartamentos. Não possui elevador, garagem nem área de lazer, possui 
circuito interno de segurança e portão eletrônico, por onde se dá o controle de 
entrada e saída de pedestres. Não possui porteiro. O prédio conta apenas com 
uma funcionária, D. Flavia Fernandes, que presta serviços gerais de segunda a 
sábado, das 08:00 às 17:00h. VI- Da localização: O imóvel está localizado 
numa área residencial, com comércio, escolas e condução. A rua é 
pavimentada, com iluminação pública e sistema de água e esgoto. VII- 
Conclusão: Pelo exposto acima, este perito avaliador afirma que, baseado nas 
amostras encontradas, no mercado e na aplicação do método utilizado e na 
visita ao local, chego à conclusão de que o presente imóvel está avaliado no 
valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), correspondente a 
125.373,35 UFIR’S, atualizado em R$ 428.914,78 (quatrocentos e vinte e 
oito mil, novecentos e quatorze reais e setenta e oito centavos). De acordo 
com o 8º Ofício de Niterói, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 4.803 
e registrado em nome de Carlos Peixoto Rocha e Claudia Tarouquella da Silva. 
De acordo com Relatório Total de Débitos Analíticos, existem débitos de IPTU 
nos exercícios de 2018 e 2019, no valor de R$ 1.734,98, mais acréscimos 
legais (PMN: 050.591-7). Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo 
Funesbom, o imóvel não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços 
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios (Nº CBMERJ: 1173035-5). 
Conforme comunicado por escrito pelo síndico do Condomínio do Edifício 
Primus, o imóvel não possui débitos relativos às cotas condominiais. 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 dias do mês de março de dois mil e dezenove. – Eu,  
Maria Aparecida Maia do Rosário, Chefe de Serventia, o fiz datilografar e 
subscrevo. Dra. Maria Aparecida da Costa Bastos – Juíza de Direito. 
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