
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 20 

dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por CONDOMINIO DO 
EDIFICIO SÃO SEBASTIÃO "B" em face de MARIAH NOGUEIRA DA SILVA e 
ESPÓLIO DE HILDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA, representado por MARLY 
NOGUEIRA SAAD (Processo nº 0002305-63.2011.8.19.0002), na forma abaixo: 
 A Dra. FABIANA DE CASTRO PEREIRA SOARES, Juíza de Direito na Quarta 
Vara Cível da Comarca de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a MARIAH NOGUEIRA 
DA SILVA e aos HERDEIROS DE HILDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA, na pessoa de 
Marly Nogueira Saad e seu marido Michel Salim Saad, Marlene Nogueira Vianna, 
Maria Eliza Nogueira Sobrosa, Mariana Nogueira Trajano de Sá e seu marido Walter 
Trajano de Sá, Márcio Antônio Oliveira Nogueira e sua mulher Célia Regina de 
Oliveira Nogueira, de que no dia 13/03/18, 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 20/03/18, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o DIREITO E AÇÃO sobre o imóvel penhorado à fl. 435, 
descrito e avaliado às fls. 449/450. LAUDO DE AVALIAÇÃO : OBJETO DA 
AVALIAÇÃO : imóvel residencial constituído pelo apartamento nº 1.614, do bloco 
04, sem direito a vaga de garagem do Edifício São S ebastião, situado na Rua 
São Sebastião nº 78, Ingá , zona urbana, no 2ºsubdistrito do 1º distrito do município 
de Niterói, e sua correspondente fração ideal de 0,0030 do respectivo terreno, cujas 
confrontações e metragens são as constantes da matrícula nº 9.997, do Livro 2-AI, 
fls.43, Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Circunscrição - 2º Ofício da 
Comarca de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, inscrito na PMN sob o nº 043643-6. 
PRÉDIO: residencial, antigo, edificado acima do nível da rua, gradeado na parte 
frontal em ferro, com portão automatizado, com vinte e quatro andares, sendo o último 
para alojamento dos empregados, dezesseis apartamentos por andar, portaria com 
porta de vidro, piso cerâmico, paredes pintadas, teto rebaixado em gesso, balcão em 
alvenaria revestida com granito com tampo em granito; servido por três elevadores, 
interfone, monitoramento por câmera, salão de festas com área aberta e garagem 
para cinquenta carros, fundos do terreno com campo de futebol em terra batida e 
ampla área de pomar com inúmeras árvores frutíferas, corredor dos elevadores, com 
piso cerâmico e paredes pintadas; fachada em pastilha; encontrando-se em bom 
estado de conservação. APARTAMENTO : localizado na lateral, dividido em sala e 
dois quartos, com piso em taco, paredes pintadas, janelas de alumínio e vidro e 
portas de madeira, banheiro social e cozinha acoplada à área de serviço, com piso 
cerâmico, paredes azulejadas, janelas de alumínio, portas de madeira, sendo o 
banheiro com box em vidro temperado; encontrando-se em regular estado de 
conservação. CONSIDERAÇÕES: O imóvel está bem localizado, próximo ao centro, 
em rua de calçamento asfáltico, próximo do comércio e das linhas de ônibus, com 
total infraestrutura. VALOR: atribuo ao imóvel o valor de R$ 296.000,00 (duzen tos 
e noventa e seis mil reais)  equivalente a 109.148,56 Ufir’s; atualizado em  R$ 
359.524,44 (trezentos e cinqüenta e nove mil, quinh entos e vinte e quatro reais e 
quarenta e quatro  centavos). De acordo com o Registro de Imóveis 1ª circunscrição 
de Niterói, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 9997, e registrado em nome 
de Hilda de Oliveira Nogueira. Consta Cessão de direitos hereditários às fls. 76/82 do 



referido processo e como promitentes cedentes: Marly Nogueira Saad e seu marido 
Michel Salim Saad, Marlene Nogueira Vianna, Maria Eliza Nogueira Sobrosa, Mariana 
Nogueira Trajano de Sá e seu marido Walter Trajano de Sá, Márcio Antônio Oliveira 
Nogueira e sua mulher Célia Regina de Oliveira Nogueira. De acordo com 
Demonstrativo de Débitos, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2004 até 2017, 
no valor de R$ 32.763,60, mais acréscimos legais (Insc: 043643-6). 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$ 517,31, referentes aos exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 1168938-
7). 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 atua lizado 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, 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. – E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o 
presente, que será publicado 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 dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e 
dezoito. – Eu, Claudia dos Santos Barbosa Rotondaro, Titular do Cartório, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra. Fabiana de Castro Pereira Soares – Juíza de Direito. 
 


