
  
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DA CAPITAL - RJ. 
Fórum: Av. Vereador Hermínio Moreira, 380 – Centro – Itaboraí - RJ  
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABORAÍ- RJ 

 EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído dos 
autos da Ação de Cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOM 
EMANUEL I que move em face de SONIA MARIA DOS SANTOS                      
(processo nº 0033653-65.2013.8.19.0023) na forma abaixo: 
 

A DRA. LIVIA GAGLIANO PINTO ALBERTO MORTERA, Juíza de Direito Titular na 
Primeira Vara Cível da Comarca de Itaboraí , FAZ SABER aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, Especialmente a Executada: 
SONIA MARIA DOS SANTOS (CPF: 677.438.207-00)e aos promitentes 
vendedores: TCG TÉCNICA CONTROLES E GERÊNCIA S/A (CNPJ: 
34.157.305/0001-23) e IMOBILIÁRIA MARES GUIA LTDA (CNPJ: 
30.075.956/0001-23) que no dia  04/02/2020 às 14:00 horas, no Átrio do Fórum 
da Comarca de Itaboraí, sito à Avenida Vereador Hermínio Moreira, 380 – Itaboraí - Rio 
de Janeiro– RJ. Pela Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA 
sob o nº 175, com endereço na Rua República do Líbano nº16, Gr. 502 - Centro/RJ. 
Telefone: (21) 3357-6484 E-mail: contato@facanhaleiloes.com.br, site: 
www.facanhaleiloes.com.br na Modalidade: LEILÃO PRESENCIAL, obedecendo 
aos artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, será apregoado e vendido a 
quem mais der à partir de 100% da avaliação, ou no dia 06/02/2020 no mesmo 
horário e local, será realizado o 2º leilão pela melhor oferta, à partir de 50% da 
avaliação, o imóvel descrito e avaliado à fls. 75, como segue: AUTO DE AVALIAÇÃO, 
na forma abaixo: (DIREITO E AÇÃO) - Do terreno 1) Terreno de 200m² (20m X 
10m) situado na quadra 1, lote 16 dentro do Condomínio Residencial Dom 
Emanuel na Br493, Manilha na cidade de Itaboraí, havendo um muro que o 
divide em duas áreas as seguintes medidas: 13m X 10m e 7m X 10m. No local 
onde se situa o terreno há iluminação pública, asfalto, transporte público. 
Sendo assim e considerando os valores praticados no mercado, atribuo ao 
terreno de 200m² o valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais). Das 
benfeitorias 1) A parte do terreno que possui aérea com dimensão de 13m X 
10m faz parte do quintal da parte ré (vez que sua casa se situa no lote 17), 
sendo uma área cimentada onde há uma construção de dois andares e uma 
churrasqueira de tijolos refratários coberta com telhado tipo colonial. Sendo 
assim e considerando os valores praticados no mercado, atribuo à totalidade 
das benfeitorias existentes nesta área o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco 
mil reais). 2) A parte do terreno que possui área com dimensão de 7m X 10m 
fica isolada da residência da ré em razão de muro que divide o terreno 
conforme já escrito alhures. No local há um pequeno portão de entrada, 
mostrando que há um acesso independente da casa ré, no interior desta área 
avistei duas benfeitorias consistentes em construções distintas aparentando 
possuir três cômodos cada uma. Sendo assim e considerando os valores 
praticados no mercado, atribuo à totalidade das benfeitorias existentes nesta 
área o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Para constar e produzir os 
efeitos legais, lavrei o presente, que vai devidamente assinado. O referido é verdade e 
dou fé. Observação: Certifico e dou fé que a diligência foi acompanhada pela 
representante da parte da autora, a síndica Damiana, e pela filha da parte ré, Bianca, 
que embora não tenha franqueado o acesso ao local, abriu o portão da residência para 
que esta OJA avistasse do portão a parte do terreno (13m X 10m) que faz parte do 
quintal da casa do ré. Cabe registrar, que feito contato telefônico com a inquilina 
Jaqueline que reside numa das construções da área de 7m X 10m, sendo certo que a 
mesma não autorizou o acesso ao local por não estar presente; tendo esta OJA avistado 
do portão as benfeitorias realizadas em seu interior em razão de a filha da inquilina ter 



atendido a porta. Demais disso, não havia o espelho do IPTU instruindo o mandado de 
avaliação, tendo a síndica informada da impossibilidade de fornecê-lo a esta OJA. Eis as 
razões por que a avaliação ordenada foi feita de forma indireta. RGI: IMÓVEL: Fração 
ideal de 1/151 do “Condomínio Residencial Dom Emanuel”, instituído sobre uma Área 
Remanescente, desmembrada de maior porção, localizada em Aldeia Velha, Expansão 
da zona urbana do 3° distrito deste município, medindo 14,00m de frente para a faixa 
de domínio da Rodovia Niterói – Magé, atual Br 493, sentido Magé – Manilha; 249,00m 
nos fundos para terras de Jorge Aguiar Marques Selli e outros; 425,20m pelo lado 
direito, partindo da linha de fundos em direção à linha de frente, em cinco segmentos: 
o primeiro de 129,00m, o segundo de 82,00m, o terceiro de138,00m, o quarto de 
33,00m e o quinto de 43,20m, confrontando o primeiro, o segundo e o terceiro 
segmentos com terras de Alzira Viana Marques Selli e o quarto e quinto segmentos com 
a área desmembrada “B” de propriedade da imobiliária Mares Guia Ltda. E da TCG 
técnica, controles e gerências S/A; 430,90m lado esquerdo, partindo da linha de fundos 
em direção á linha de frente, em cinco segmentos: o primeiro de 157,00m, o segundo 
de 90,00m, o terceiro de 109,20m, o quarto de 32,20m e o quinto de 42,50m, 
confrontando o primeiro, o segundo e o terceiro segmentos com terras de Américo 
Costa Cardoso e Luíza Cardoso Salles e, o quarto e o quinto segmentos, com a área 
desmembrada “A” de propriedade da Imobiliária Mares Guia Ltda. e da TCG Técnica, 
controles e Gerência S/A, com a área total de 46.244,57m². – Fração essa que 
corresponderá a área de utilização exclusiva da unidade n° 16 da quarta n° 01, sobre a 
qual o futuro proprietário construirá a respectiva unidade residencial.  Área de 
utilização: 10,00m de frente para a Rua “D”; 10,00m de fundos para terras de Luiza 
Cardoso de Salles; 20,00m do lado direito para a fração n° 17 da quadra n° 01, com a 
área de 200,00m². PROPRIETÁRIAS: IMOBILIARIA MARES GUIA LTDA., com sede na 
avenida Ernani do Amaral Peixoto, 455, sala 309 e 310, centro, Niterói/ RJ, inscrita no 
CGC sob o n° 30.075.956/0001-13; e T.C.G TÉCNICA, CONTROLES E GERÊNCIAS S.A., 
com sede na Rua Sete de Setembro, n° 124, 7° andar, Centro – Rio de Janeiro / RJ. 
DÉBITOS DO IMÓVEL: 1) IPTU- OBSERVAÇÃO conforme levantamento 
realizado junto a Prefeitura Municipal de Itaboraí o referido imóvel possui        
2 (duas) inscrições Municipais sob os números: (I)  191128-001 possuindo nesta 
inscrição débitos no valor de R$ 523,37 (quinhentos vinte três reais e trinta e sete 
centavos) relativo ao exercício de 2019 (II) 141329-001 possuindo nesta inscrição 
débitos no valor de R$ 4.312,68 (quatro mil trezentos e doze reais e sessenta oito 
centavos) relativo aos exercícios do ano de 2005/2006/2007/2008 e 2009, mais os 
acréscimos legais.  2)TAXA DE INCÊNDIO o imóvel não possui  cadastro no 
funesbom. 3) CRÉDITO EXEQUENDO: Conforme o Cálculos de Débitos Judiciais 
apresentado pelo autor o crédito atualizado da presente ação calculado em 
14/01//2019, perfaz o montante de 16.675,36 (dezesseis mil seiscentos e setenta  
cinco reais e trinta seis centavos), mais os acréscimos legais. Os créditos que recaem 
sobre o imóvel, inclusive de natureza Propter Rem serão sub-rogados sobre o preço da 
alienação, sendo observada a ordem de preferência legal nos termos do art. 130 do 
CTN, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, consoante o art. 908 § 
1º do Código de Processo Civil. Sendo o imóvel vendido livre e desembaraçado. As 
certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, e os 
débitos atualizados de IPTU e Taxas serão lidos pela Srª. Leiloeira no ato do pregão. DA 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no site 
da Leiloeira, www.facanhaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, §2º, do 
CPC. DA PARTICIPAÇÃO: Os interessados devem comparecer em local e hora 
designado para realização do leilão presencial, munidos de documentos de identidade, 
CPF e cheques, em caso de estar representando a terceiros interessados na 
arrematação deverá antes de iniciado o leilão apresentar procuração com firma 
reconhecida por autenticidade, e em caso de pessoa jurídica, os Estatutos da empresa 
outorgante. CONDIÇÕES DE VENDA: O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” 
e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado, 
verificar suas condições, antes das datas designadas para a alienação. As despesas e os 
custos (ITBI, registros e o que mais se fizer necessário) relativos à transferência 
patrimonial dos bens correrão por exclusiva conta do arrematante. DO PAGAMENTO À 
VISTA: (artigo 892 do NCPC). O arrematante deverá efetuar o pagamento de 30% 
caução em 24 horas após o encerramento do leilão e o restante em até 15 dias através 
de guia de depósito judicial a ser emitida pela Leiloeira Oficial em favor do Juízo sob 
pena de se desfazer a arrematação com as penalidades da Lei. DO PAGAMENTO 



PARCELADO (artigo 895 do NCPC): Os interessados em adquirir o bem penhorado 
em prestações poderão apresentar: (I) até o início do primeiro leilão, proposta para 
aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início do segundo 
leilão, proposta para aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, ou seja 
acima de 50% da avaliação. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de 
pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o 
restante parcelado em até 30 (trinta) meses, com as devidas correções monetárias, por 
hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis (art. 895, §1º, do CPC). As 
propostas deverão ser encaminhadas por escrito para o e-mail: 
contato@facanhaleiloes.com.br e ou anexada aos autos.   A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (art. 895, §6º, do CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (art. 895, §7º, do CPC). DA 
COMISSÃO DA LEILOEIRA E DE SEU PAGAMENTO: O arrematante deverá pagar no 
ato da arrematação o percentual de 5% a leiloeira a título de comissão sobre o preço da 
arrematação do imóvel a qual não esta incluída no valor do lance, por meio de cheque 
ou outro meio a ser indicado pela própria Leiloeira. DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: 
Ficam as partes em especial o executado INTIMADO por intermédio do 
presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a exigência contida no 
artigo 889, I do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 04 (quatro) dia do mês 
de novembro de dois mil e dezenove. Para que produza seus efeitos legais, o presente 
Edital encontra-se devidamente assinado pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha 
_____, pelo Responsável do Expediente – Leila Tsuge _______  (Mat.01/31672), e pela 
MMa. Dra. Livia Gagliano Pinto Alberto Mortera - Juíza de Direito _____. 
 
 
 
 
 
 
 


