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COMARCA DE NITERÓI-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL 
Rua Visconde de Sepetiba, nº 519 – 8º Andar – Sala 802 – Centro - Niterói/RJ. 
Telefone: 3002-4213 / 3002-4404 
E-mail: nit07vciv@tjrj.jus.br 

 
 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à NILZA LIMA CARDOSO, à LIVIA PORTO ROCHA, 
por si e como representante de BALTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., com o prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da Ação de Despejo (Processo nº 0999041-21.2011.8.19.0002) proposta por FRANCISCO 
DE ASSIS GUSMAN FILHO contra NILZA LIMA CARDOSO, LIVIA PORTO ROCHA e BALTH INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, na forma abaixo:  
 
   A DRA. ANDREA GONÇALVES DUARTE JOANES, Juíza de Direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Niterói 
– Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente à NILZA LIMA CARDOSO, à LIVIA PORTO ROCHA, por si e como representante 
de BALTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, que no dia 14.03.2019, às 14:00 horas, no Átrio do 
Fórum da Comarca de Niterói/RJ., à Rua Visconde de Sepetiba, nº 519 – térreo – Centro, pelo Leiloeiro Público 
RODRIGO LOPES PORTELLA, com sítio na rede de computadores www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e 
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 21.03.2019, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, 
conforme prevê o Art. 891, § único do CPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 263 - tendo sido 
os executados intimados da penhora conforme fls. 262/264 - descrito e avaliado às fls. 292 (em 26/09/2017).- 
LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: Preliminarmente: Cumpre esclarecer que este Oficial de Justiça Avaliador não 
teve acesso ao interior do imóvel, objeto desta avaliação, para verificar as reais condições do mesmo. Cabe 
ressaltar que não foi fornecida qualquer característica ou descrição interna do imóvel (quantidade de cômodos, 
dependências de serviços e outras), para proceder a avaliação indireta, determinada por este Juízo. Assim sendo, 
diligenciei na Rua Edgard German, em frente ao nº 82, São Francisco, Niterói, onde verifiquei a fachada do imóvel 
da seguinte forma: casa de dois pavimentos aparentando bom estado de conservação, muro de reboco revestido 
de planta (Hera), dois portões (um de pedestre e outro de garagem) de madeira pintados na cor branca, dando para 
visualizar a fachada do segundo pavimento com varanda de frente e uma janela de madeira pintada de branco, não 
sendo possível observar maiores detalhes. Objeto da Avaliação: Imóvel residencial constituído pela casa situada na 
Rua Edgar German nº 82, São Francisco, Niterói, e seu terreno próprio, cujas características, metragens e 
confrontações são as constantes da matrícula nº 1.209, livro 2-B, fls. 260 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª 
Circunscrição de Niterói, Cartório do 2º Ofício da Comarca de Niterói; inscrito na PMN sob o nº 291120. Terreno: 
topografia aparentemente regular, de frente para a rua. CASA: composta por dois pavimentos. Considerações: o 
imóvel está localizado em rua asfaltada, com passeio, próximo a serviço de transporte público, longe de comércios, 
usufruindo os serviços públicos usuais nos centros urbanos, porém próximo à Comunidade da Grota do Surucucu. 
VALOR: Atribuo ao imóvel o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sendo atualizado na data 
de expedição do presente edital para R$ 463.219,16 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e dezenove 
reais e dezesseis centavos).- OBS.: A referida avaliação será atualizada na data do Leilão.- Conforme Certidão do 
Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Niterói/RJ., o referido imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 1209, (R-12) em nome de Balth Indústria e Comércio de Roupas Ltda.- Débitos do Imóvel: 
IPTU (inscrição nº 291120): R$ 9.493,93 (nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), 
referente aos exercícios de 2016 a 2018; Taxa de Incêndio (inscrição nº 2210646-2): R$ 926,16 (novecentos e vinte 
e seis reais e dezesseis centavos), referente aos exercícios de 2013 a 2017.- OBS.: O imóvel será vendido livre de 
débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 908, § 1º do CPC e do Art. 130, parágrafo único do 
Código Tributário Nacional.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIII da Consolidação Normativa da 
Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão.- Ficam os executados intimados dos 
Leilões por intermédio deste edital, na pessoa de seus advogados constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, 
Parágrafo Único, e seus incisos do CPC.- Condições Gerais da Alienação: Ficam sob encargo dos respectivos 
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A arrematação deverá ser à 
vista ou a prazo de até 15 dias mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao 
Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido.- Decorridos os prazos sem que o(s) 
arrematante(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a 
aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução, voltando o(s) bem(ns) a novo Leilão, não 
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sendo admitido participar o arrematante remisso.- Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão 
suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital.- E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, passou-se o presente Edital, aos treze dias do mês de Dezembro de 2018.- O presente Edital será 
afixado no local de costume e publicado através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do 
Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Waldyr de Mattos Lauria Filho, 
Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Andrea Gonçalves Duarte Joanes - Juíza de Direito. 


