
JUÍZO DE DIREITO DA NONA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO e PRESENCIAL, 

com prazo de 05 dias, extraído dos autos do Inventário de MARIA LUIZA DA CRUZ 
(Processo nº 0011538-21.2010.8.19.0002), na forma abaixo: 
 O Dr. ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Juiz de Direito na Nona Vara Cível 
da Comarca de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE MARIA 
LUIZA DA CRUZ, através da sua inventariante, Maria Izabel da Cruz, ou quem fizer 
em suas vezes, de que no dia 04/06/18, às 12:00h, através do portal de leilões on-line 
do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem como 
concomitantemente no escritório do mesmo leiloeiro público, situado na Av. Erasmo 
Braga, nº 227, sala 1.110, Castelo/RJ, será apregoado e vendido a quem mais der 
acima da avaliação, ou no dia 11/06/18, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel descrito e avaliado às fls. 165/166 (em 
27/08/2017). AUTO DE AVALIAÇÃO: Avenida Nazaré, nº 1.812 – apartamento 23, 
São Paulo / SP, onde procedi à avaliação do imóvel em R$ 280.000,00; equivalente a 
87.502,73 Ufir’s; atualizado em R$ 288.225,25 (duzentos e oitenta e oito mil, 
duzentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos). De acordo com o 6º 
Cartório de Registro de Imóveis, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 34083, 
e registrado em nome de Maria Luiza da Cruz. De acordo com a certidão de Situação 
Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2017 e 2018, no valor de R$ 81,56, 
mais acréscimos legais (043.086.0079-0). Conforme informação prestada pela 
Administradora Larcon, não constam débitos condominiais pendentes sobre o referido 
imóvel até a data da expedição deste edital. 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 
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. 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 através do site de leilões on 
line: 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 

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


permitido. – Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos cinco dias do mês 
de abril de dois mil e dezoito. – Eu, Jose Carlos Ferreira da Costa, Mat. 01-26438 - 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Alexandre Eduardo Scisinio - 
Juiz de Direito. 


