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JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DA REGIÃO OCEÂNICA 

 
 

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 dias, 
extraído dos autos da ação de extinção de condomínio propostapor CLAUDIA DA 
COSTA ALBERTI CHAVES DE ALMEIDAem face de RODOLFO CARNEIRO DE 
ABREU JUNIOR(Processo nº 0001266-70.2017.8.19.0212), na forma abaixo: 
 

 A Dra.DANIELA FERRO AFFONSO RODRIGUES ALVES, Juíza de Direito 
naPrimeira Vara Cível Regional da Região Oceânica, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente 
aRODOLFO CARNEIRO DE ABREU JUNIOR e CLAUDIA DA COSTA ALBERTI 
CHAVES DE ALMEIDA, de que no dia 18/10/2021,às 12:00 horas, através do portal 
de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER 
(www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e 
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 21/10/2021, no mesmo 
horário e portal de leilões, a quem mais der independente da avaliação, os direitos 
aquisitivos sobre o imóvel descrito e avaliado às fls.871, em27/06/2021.DIREITO E 
AÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO:OBJETO DA AVALIAÇÃO: Imóvel residencial 
constituído pela CASA 05, DO CONDOMÍNIO UBÁ ITACOATIARA, situado na 
Estrada de Itacoatiara, 110, Itacoatiara, Niterói, RJ, inscrito na PMN sob o nº 172.686-
2.CARACTERÍSTICAS: Trata-se de casa de três pavimentos em alvenaria, composta 
de 7 (sete) quartos sendo 6(seis) suítes, lavabo, dependência completa de 
empregado, sala de jantar, sala de estar, sala de recepção, sala íntima, sala de TV, 
4(quatro) varandas, piscina, sauna a vapor, salão de jogos, bar, churrasqueira. Imóvel 
em estado ruim de conservação. Situa-se em condomínio fechado, com segurança 
em tempo integral e área de lazer completa.Encontra-se localizadoem via principal 
onde hátransporte público, mercado, farmácia, bares e restaurantes; próximo à Praia 
de Itacoatiara.VALOR: Atribuo ao imóvel o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de 
reais).De acordo com o 16ºOfício de Niterói, o ref. imóvel, parte foreiro ao domínio 
daUnião, encontra-se matriculado sob o nº 33.816 e registrado em nome de Wallace 
Costa Campos e sua mulher Lia Mônica de Castro Araújo Costa Campos, constando 
na AV.02, suspensão de foro e laudêmio, por determinação do Juízo Federal da 4ª 
Vara Federal de Niterói, extraída dos autos da ação civil pública nº 
2008.51.02.001657-5, movida pelo Ministério Público Federal move em face da União 
Federal; e, na AV.05, inalienabilidade do imóvel, por determinação do Juízo de Direito 
da 2ª Vara Cível da Comarca de Niterói, nos autos do processo nº 0127934-
42.2014.8.19.0002. De acordo com Instrumento Particular de Promessa de Compra e 
Venda acostado às fls. 33/36, Wallace Costa Campos e sua mulher Lia Mônica de 
Castro Araújo Costa Campos prometeram vender o bem a Rodolfo Carneiro de Abreu 
Junior. Consta em andamento ação de obrigação de fazer, em curso perante este 
Juízo da 1ª Vara Cível Regional da Região Oceânica, sob o nº 0006582-
35.2015.8.19.0212, movida por Wallace Costa Campos e sua mulher Lia Mônica de 
Castro Araújo Costa Campos em face de Rodolfo Carneiro de Abreu Junior, onde há 

http://www.rymerleiloes.com.br/


condenação do réu à efetivação da lavratura da escritura definitiva da propriedade do 
imóvel.De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU, nos 
exercícios de2012 até 2021, no valor de R$122.172,50, mais acréscimos legais (PMN 
172.868-2). 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$947,42, referentes aos exercícios de 2015 a 2019 (Nº 
CBMERJ: 1226364-6).Os débitos condominiais pendentes sobre a referida unidade 
equivalem ao valor de R$ 159.783,50. Os créditos que recaem sobre o imóvel, 
inclusive os de natureza propterrem, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, 
sendo observada a ordem de preferência, conforme preceituam o § 1º, do artigo 908, 
do Código de Processo Civil e o parágrafo único do artigo 130 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. 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. Caso os coproprietários desejem manifestar o direito de 
preferência, expressamente previsto no artigo 1.322 do CC, poderão comparecer 
pessoalmente ou por meio de seus procuradores, no escritório do Leiloeiro, situado na 
Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 1.111, Castelo/RJ, a fim de que tal direito possa ser 
exercido.Os interessados em participar do leilão deverão oferecer lances pela 
internet, através do site www.rymerleiloes.com.br, desde que, estejam devidamente 
cadastrados no site e habilitados,em até 72 horas de antecedência, para participar 
deste leilão.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, na forma do artigo 887, § 2º do CPCe 
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, aosseis dias do 
mês de agosto de dois mil e vinte e um. – Eu,Victor Ramos de Paiva Junior. Mat. 01-
2359- Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra.Daniela Ferro Affonso 
Rodrigues Alves– Juíza de Direito. 
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