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JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação Indenizatória proposta por VIVIANE RAMOS PALMA 
em face de LUIZ ANTONIO BEZERRA (Processo nº 0002644-08.2000.8.19.0002 - 
antigo 2000.002.002510-4), na forma abaixo: 

 A Dra. MIRELLA CORREIA DE MIRANDA ALCANTARA PEREIRA, Juíza de 
Direito na Terceira Vara Cível de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a LUIZ ANTONIO 
BEZERRA e JOANA D’ARC CARDOSO DA SILVA BEZERRA, de que no dia 
18/09/19, 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 25/09/19, no mesmo horário e 
local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 318, 
descrito e avaliado às fls. 637, em 10/04/2019. LAUDO DE AVALIAÇÃO: OBJETO 
DA AVALIAÇÃO: Casa situada na Rua Antônio Felipe da Rocha, nº 196, (lote do 
terreno, n 13, quadra 295), com frente para a Rua 150), do Loteamento Bairro de 
Piratininga, em Camboinhas – Niterói/RJ. CEP: 24.358-350. CARACTERÍSTICAS: 
Trata – se de casa triplex com vista para praia de Camboinhas toda em piso Frio, 
janelas em madeira, de 5 quartos, sendo 4 suítes, 1 suíte com closet e vista do mar. 
Sala em dois ambientes estar e jantar, 4 varandas, banheiro social, cozinha, salão de 
ginástica, área de serviço, sótão, área de lazer coberta e piscina de área externa de 
30.000 litros, uma vaga de garagem e cisterna. Quintal de 10m x 12m 
aproximadamente com árvores frutíferas. CONSIDERAÇÕES: Trata–se de 
construção em bairro nobre próximo a comércio e meios de transportes. VALOR: 
atribuo ao imóvel o valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), 
correspondente a 526.146,56 UFIR’S. De acordo com o Cartório do 16º Ofício de 
Niterói, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 6.877-A e registrado em nome 
de Luiz Antônio Bezerra, constando na AV.02, reconhecimento de união estável com 
Joana D’Arc Cardoso da Silva Bezerra; e, no R.03, penhora oriunda do presente feito. 
De acordo com o Relatório Total de Débitos Analítico, existem débitos de IPTU nos 
exercícios de 1997, 1998, 2001, 2002 e 2019, no valor de R$ 30.604,45, mais 
acréscimos legais (PMN 715532). 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$ 457,28, referentes aos exercícios 
de 2016 a 2018 (Nº CBMERJ: 4805436-5). 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, 
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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. O interessado em adquirir o bem em prestações 
deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão, 
proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. – 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 seis dias do mês de agosto de 
dois mil e dezenove. – Eu, Ana Maria Barcelos de Menezes. Mat. 01-24472, Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Mirella Correia de Miranda Alcântara 
Pereira – Juiz de Direito. 
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