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JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA 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 ROBERTO 
GAETANI em face de EMPRESA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA TAMOIO LTDA 
(Processo nº 0017932-39.2013.8.19.0002), na forma abaixo: 

O Dr. RODRIGO JOSE MEANO BRITO, Juiz de Direito na Quinta Vara Cível 
da Comarca de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a EMPRESA 
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA TAMOIO LTDA, através do seu representante legal, 
Hyllo Guedes Alcoforado Filho, ou quem fizer em suas vezes, de que no dia 18/12/19, 
às 14:00 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 18/12/19, às 14:30 horas, no 
mesmo local, a quem mais der a partir de 60% do valor da avaliação, o imóvel 
descrito e avaliado às fls. 342/343. LAUDO DE AVALIAÇÃO: Objeto da avaliação: 
imóvel constituído pelo apartamento residencial n° 602, bloco A, situado na Praia de 
Icaraí, 185, Icaraí, Niterói, RJ, com 1 vaga de garagem, Edifício “Leoni Ramos”. 
Inscrito na PMN n° 1080217, área total 206 m², fração ideal de 203/15.508 do 
respectivo terreno, registrado no R-5 da matrícula n° 9916, fls.193, do Livro 2C-6 do 
Cartório do 9° Ofício de Registro de Imóveis de Niterói RJ. Condomínio: composto por 
2 blocos, sendo bloco A com apartamentos de 03 quartos e bloco B apartamentos de 
2 quartos, 92 unidades no total, 4 apartamentos por andar, portaria com gradil em 
alumínio branco e vidro, entrada social e de serviço reformada, servido por gás de rua 
para condomínio todo. Salão de festas em reforma, com cozinha, área externa entre 
os dois prédios livre. Apartamento: frente, vista para o mar, composto por Sala em 
dois ambientes. Piso todo em tábua corrida. Corredor de acesso para lavabo, 
parecendo não estar em uso. Sendo dois quartos de frente , um quarto de fundos, 
com vista para área interna do condomínio, com banheiro. Copa - cozinha, área de 
serviço com janela. Dependência completa. Vários cômodos com paredes 
apresentando infiltração. Imóvel antigo e desgastado. Observações: O imóvel é 
localizado em rua asfaltada, servido por transporte público, comércio em geral, 
comuns aos grandes centros urbanos. Valor: Atribuo ao imóvel o valor de R$ 
900.000,00 (novecentos mil reais); equivalente a 281.258,78 Ufir’s; atualizado em R$ 
962.214,41 (novecentos e sessenta e dois mil, duzentos e quatorze reais e 
quarenta e um centavos). Informa, ainda, que o acesso ao imóvel foi franqueado 
pela moradora. De acordo com o 9º Ofício de Justiça de Niterói – Registro Geral, o 
ref. imóvel, Foreiro à União, encontra-se matriculado sob o nº 9916, e registrado em 
nome de Empresa Construtora e Imobiliaria Tamoio Ltda e Roberto Gaetani, na 
proporção de 50% para cada um, constando os seguintes gravames: 1) Av.6–M-9916: 
Penhora em favor do Banco Nacional S/A, sob metade do imóvel, conforme mandado 
extraído dos autos da ação executiva, assinado em 05/03/92, pelo Dr. Juiz de Direito 
em exercício na 5ª Vara Cível desta Comarca (processo nº 36.162) e da Carta 
Precatória oriunda do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda 
(processo nº 17048); 2) Av-8: Cancelamento de Penhora de 50%: Por Carta de 
Arrematação, extraída dos autos da ação de cobrança, processo nº 0003991-
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52.1995.8.19.0002 (1995.002.003727-6), fica cancelada 50% da penhora registrada 
sob o nº R-4 e averbada sob o nº Av.6–M-9916; 3) Av-9: Nova denominação de 
Logradouro – a Praia de Icaraí passou a denominar-se Avenida Jornalista Alberto 
Francisco Torres. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de 
IPTU nos exercícios de 2014 até 2019, no valor de R$ 48.364,37, mais acréscimos 
legais (Matrícula:108021-7). 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$ 692,49, referentes aos exercícios 
de 2012 a 2015 (Nº CBMERJ: 1189671-9). A venda se dará livre e desembaraçada, 
com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na 
forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de 
natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de 
preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do 
CTN. 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. 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. 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. 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, 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 de Niterói, aos dezoito dias do mês de novembro de 
dois mil e dezenove. – Eu, Paola Frauches Victer, Mat. 01-31639 - Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Rodrigo Jose Meano Brito - Juiz de 
Direito. 
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