
JUÍZO DA SÉTIMA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE NITERÓI 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 

20 dias, extraído dos autos da ação trabalhista proposta por ROBERTO DE 
CARVALHO em face de G G R ENGENHEIROS E CONSULTORES LTDA, 
CESAR DA SILVA PINTO, LUIGI LETTIERI MOURA CORREA, LUIZ 
FERNANDO FERREIRA CANTARELLI, MARCELO ANTONIO DEGLI LOPES, 
GEORG THOMAS ISCHAKEWITSCH, GTI - PROJETOS E CONSULTORIA 
EIRELI e CANTEC IMPERMEABILIZACAO LTDA - ME, (Processo nº 0001754-
14.2010.5.01.0247), na forma abaixo: 

 

 A Dra. ROBERTA LIMA DE CARVALHO, Juíza do Trabalho na 7ª Vara 
do Trabalho de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a G G R 
ENGENHEIROS E CONSULTORES LTDA, na pessoa de seu representante 
legal, CESAR DA SILVA PINTO, LUIGI LETTIERI MOURA CORREA, LUIZ 
FERNANDO FERREIRA CANTARELLI, MARCELO ANTONIO DEGLI LOPES, 
GEORG THOMAS ISCHAKEWITSCH, GTI - PROJETOS E CONSULTORIA 
EIRELI, na pessoa de seu representante legal, CANTEC 
IMPERMEABILIZACAO LTDA – ME, na pessoa de seu representante legal e 
ROSSANA DE ALMEIDA LETTIERI, de que no dia 25/06/19, às 14:00 horas, 
no Átrio do Fórum da Justiça do Trabalho, na Av. Ernani do Amaral Peixoto, nº 
232 – Centro, Niterói/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, serão 
apregoados e vendidos a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 
02/07/19, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da 
avaliação, os imóveis penhorados, descritos e avaliados às fls.19 e 33 e com a 
devida intimação da penhora às fls. 88. (Fls. 19) AUTO DE PENHORA E 
AVALIAÇÃO: Rua Elias Vitorino de Souza, nº 56, base, situado no loteamento 
denominado Santa Anita, em zona urbana do 2º Distrito deste Município e sua 
respectiva fração ideal de 103,15/1.5050,00. O mencionado imóvel é 
caracterizado, conforme RGI, com as seguintes confrontações: medindo 8,97 
metros de frente para a servidão de uso comum que dá acesso a Rua Elias 
Vitorino de Souza; 8,97 metros de fundos, confrontando com o lote 28; por 
11,50 metros pelo lado direito, confrontando com o imóvel 56 casa 02; 11,50 
metros pelo lado esquerdo, confrontando com a Rua Elias Vitorino de Souza, 
perfazendo a área total de 103,15 metros quadrados, avaliado em R$ 
110.000.00 (cento e dez mil reais), correspondente a 33.395,06 UFIR’S, 
atualizado em R$ 114.247,85 (cento e quatorze mil, duzentos e quarenta e 
sete reais e oitenta e cinco centavos). (Fls. 33) AUTO DE PENHORA E 
AVALIAÇÃO: LOTE 04: da quadra 01, da Rua Elias Vitorino de Souza, antiga 
rua A, situado no loteamento denominado Bairro Santa Anita, em zona urbana 
do 2º Distrito deste Município de São Gonçalo, com inscrição municipal 
303.857. A mencionada área é caracterizada, conforme RGI, com as seguintes 
confrontações: medindo 15,00 metros de frente e de fundos, tendo a extensão 
da frente aos fundos por ambos os lados 35,00 metros, confrontando na frente 
com a Rua Elias Vitorino de Souza, antiga rua A; nos fundos com o lote 20, á 
direita com o lote 05, e à esquerda com o lote 03, avaliado em R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), correspondente a 9.107,74 UFIR’S, atualizado em R$ 
31.158,50 (trinta e um mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta 
centavos). De acordo com o 3º Ofício do RI, referente ao imóvel de nº 56, 



encontra-se matriculado sob o nº 49.133 e registrado em nome de Cesar da 
Silva Pinto, constando os seguintes gravames: 1) R.02: penhora, por 
determinação do Juízo da 5ª Vara Federal de Niterói, extraída dos autos do 
processo nº 99.0200368-0. 2) R.03: penhora, por determinação do Juízo da 5ª 
Vara Federal de Niterói, extraída dos autos do processo nº 0001031-
39.2007.4.02.5102. 3) AV.04: penhora oriunda do presente feito. De acordo 
com a certidão negativa emitida pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo, 
referente ao imóvel de nº 56, não existem débitos de IPTU (FRE 163031000). 
Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel de nº 
56 não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção 
e Extinção de Incêndios (Nº CBMERJ: 4150274-1). De acordo com o 3º Ofício 
do RI, referente ao lote 04, encontra-se matriculado sob o nº 44.340 e 
registrado em nome de Luigi Lettieri Moura Correa, casado com Rossana de 
Almeida Lettieri, constando na AV.02, penhora oriunda do presente feito. De 
acordo com a certidão emitida pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo, 
referente ao Lote 04, existem débitos de IPTU, nos exercícios de 2003 até 
2006, de 2009 até 2011 e de 2015 até 2019, no valor de R$ 10.272,15, mais 
acréscimos legais (FRE 303857000). Os débitos anteriores à arrematação, 
consistentes em créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja 
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, bem como os 
relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a 
contribuições de melhoria da União, Estados, Municípios e DF, serão 
englobados no montante da execução, ficando isento o arrematante, conforme 
preceitua o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. As 
certidões, 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; facultando-se o pagamento a prazo mediante caução idônea de 
20% no ato e o restante em até 24 horas, conforme artigo 888 da CLT, sob 
pena de perda do sinal. – Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 
trinta dias do mês de abril de dois mil e dezenove. – Eu, Ana Paula Amorim de 
Oliveira – Assistente de Diretor de Secretaria, o fiz datilografar e subscrevo. 
Dra. Roberta Lima de Carvalho - Juíza do Trabalho. 


