
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO SANTA EDWIGES em face de ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Processo nº 0046045-03.2013.8.19.0002), na forma 
abaixo: 
 A Dra. MARIA APARECIDA DA COSTA BASTOS, Juíza de Direito na Décima 
Vara Cível da Comarca de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a ASSOCIAÇÃO 
SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, através do seu 
representante legal, de que no dia 04/09/18, 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 11/09/18, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 123 , com a devida intimação da 
penhora às fls. 126, descrito e avaliado às fls. 152 (em 17/02/16). LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: OBJETO DA AVALIAÇÃO: Imóvel constituído pela sala nº 404, do 
Edifício “Santa Edwiges”, situado na Rua José Clemente, nº 86, no Centro, zona 
urbana do 1º subdistrito do 1º distrito do Município de Niterói, Estado do Rio de 
Janeiro, e sua correspondente fração ideal de 5/100 do respectivo terreno, cujas 
características, metragens e confrontações são as constantes da matrícula nº 7.414A, 
fls. 162, do Livro 2-M-2, em 10/11/1992, Cartório de Registro de Imóveis da 2ª 
Circunscrição desta Comarca, inscrito na PMN sob o nº 183.716-0. PRÉDIO: com 
aproximadamente 25 anos, de esquina e com a portaria pela Travessa Alberto Vítor, 
com cinco pavimentos, sendo o térreo com loja no alinhamento da calçada, quatro 
salas por andar, mais a cobertura compreendendo um salão; dois elevadores 
enguiçados, portaria com piso em mármore, paredes pintadas, porteiro das 08:00 às 
20:00h, de 2ª à 6ª, não abre aos sábados; escada com porta de incêndio; corredor, 
com piso em ardósia encerada; acabamento externo em pastilha, janelas em alumínio 
e vidro; em regular estado de conservação. SALA: voltada para a Rua Alberto Vítor, 
com incidência de sol invernal, com aproximadamente 35m2, com banheiro; 
considerada com acabamento simples e em regular estado de conservação. 
Considerações: o imóvel está localizado no centro da cidade, em rua de calçamento 
asfáltico, com total infraestrutura urbana, junto ao comércio e das linhas de ônibus. 
VALOR: atribuo ao imóvel o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais); equivalente a 79.938,71 Ufir’s; atualizado em R$ 263.310,12 (duzentos e 
sessenta e três mil, trezentos e dez reais e doze centavos). De acordo com o 
Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Niterói, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 7.414A, e registrado em nome de Associação Salgado de 
Oliveira de Educação e Cultura, constando os seguintes gravames: 1) Av.2: 
Indisponibilidade do imóvel – Com base no protocolo nº 201705091200282488-IA-
250, referente ao processo nº 00024727920125030022, oriundo da 22ª Vara do 
Trabalho de Belo Horizonte – MG, com a data de cadastramento de 09/05/2017; 2) 
Av.3: Indisponibilidade do imóvel – Com base no protocolo nº 201710311300393723-
IA-360, referente ao processo nº 00101365920155030022, oriundo da 22ª Vara do 
Trabalho de Belo Horizonte – MG, com a data de cadastramento de 31/10/2017; 3) 
Av.4: Indisponibilidade do imóvel – Com base no protocolo nº 201801150700429720-
IA, referente ao processo nº 00010288120115030107, oriundo da 28ª Vara do 
Trabalho de Belo Horizonte – MG, com a data de cadastramento de 15/01/2018; 4) 



Av.5: Indisponibilidade do imóvel – Com base no protocolo nº 201801311400440811-
IA-880, referente ao processo nº 00102052720155030108, oriundo da 29ª Vara do 
Trabalho de Belo Horizonte – MG, com a data de cadastramento de 31/01/2018; 5) 
Av.6: Indisponibilidade do imóvel – Com base no protocolo nº 201802011700442150-
IA-060, referente ao processo nº 00104538220155030143, oriundo da 5ª Vara do 
Trabalho de Juiz de Fora – MG, com a data de cadastramento de 01/02/2018; 6) Av.7: 
Indisponibilidade do imóvel – Com base no protocolo nº 201806071600526475-IA-
420, referente ao processo nº 00006920820105030109, oriundo da 30ª Vara do 
Trabalho de Belo Horizonte – MG, com a data de cadastramento de 07/06/2018. De 
acordo com o Relatório de Débitos emitido pela Prefeitura Municipal de Niterói, 
existem débitos de IPTU nos exercícios de 1995 até 2015 e de 2018, no valor de R$ 
82.901,15, mais acréscimos legais (Insc: 183.716-0). 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 
permitido. – Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos nove dias do mês 
de julho de dois mil e dezoito. – Eu, Maria Aparecida da Costa Bastos - Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Maria Aparecida da Costa Bastos - 
Juíza de Direito. 

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

