
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO e PRESENCIAL, 

com prazo de 10 dias, extraído dos autos da ação de Cobrança proposta por 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NUBAR BOGHOSSIAN em face de ESPÓLIO DE 
RICARDO JOSÉ MONTEIRO (Processo nº 0010914-34.2008.8.19.0004 - antigo 
2008.004.010838-1), na forma abaixo: 

 O Dr. GUILHERME RODRIGUES DE ANDRADE, Juiz de Direito na Segunda 
Vara Cível de São Gonçalo, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE RICARDO 
JOSÉ MONTEIRO, na pessoa da sua inventariante Maria Lucia da Silva Nobre, de 
que no dia 25/03/19, às 12:00 horas, será apregoado e vendido por valor superior ao 
da avaliação, 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 1.111, Castelo/RJ, 
ou no dia 28/03/19, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da 
avaliação, o imóvel penhorado à fl. 162, com a devida intimação da penhora às fls. 
166, descrito e avaliado às fls. 256, em 30/06/2018. LAUDO DE AVALIAÇÃO: 
OBJETO DA AVALIAÇÃO: Apartamento residencial n° 305, do bloco 14, do edifício 
na Rua Marcílio Noronha n° 111, inscrito na PMSG sob o n° 110.681-4, cujo 
empreendimento possui estacionamento para veículos, e sua correspondente fração 
ideal de 0,00767621 do lote de terreno n° 01 e demais partes comuns, o qual mede 
99,32m de frente em 02 alinhamentos, o 1º de 93,20m e o 2° de 5,82 numa curva de 
concordância com a Estrada dos Menezes , à direita 68,60m, confrontando com o lote 
05, à esquerda 165,30m, confrontando com a dita Estrada e nos fundos 134,50m, 
confrontando com propriedade de José Sodré. PRÉDIO: Em condomínio residencial 
(Nubar Boghossian), com portaria, sem elevador, acesso apenas através de escada. 
Construção em alvenaria, com revestimento externo, emboçada e pintada. Área 
externa do condomínio calçado/meio-fio, área de lazer de uso comum dos 
condôminos, condomínio com duas entradas uma pela Estrada dos Menezes e outra 
pela Avenida Marica n° 250 (Av. Jornalista Roberto Marinho). APARTAMENTO: Sala, 
cozinha conjugada com área de serviço com azulejo até o teto, corredor (acesso aos 
quartos e banheiros), três quartos, banheiro com azulejos até o teto, portas internas 
em madeiras, janelas esquadrias de alumínio e vidro, pisos frio (cerâmico) paredes 
quartos, corredor e sala pintura. Construção de médio padrão, estado regular de 
conservação, precisa de alguns pequenos reparos. CONSIDERAÇÕES: Imóvel 
localizado em ruas planas, asfaltadas, com calçadas, servido de iluminação pública, 
água, esgoto e de infraestutura urbana, servido de transporte público e comércio 
próximo. VALOR: AVALIO o imóvel no valor de R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil 
reais), correspondente a 51.610,55 UFIR’S, atualizado em R$ 176.564,86 (cento e 
setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis 
centavos). De acordo com o 4º Ofício de São Gonçalo, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 24.073 e registrado em nome de Ricardo José Monteiro. De 
acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 
2004 até 2006, de 2009 até 2011 e de 2016 até 2019, no valor de R$ 3.626,97, mais 
acréscimos legais (FRE 110681000). 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$ 93,69, referentes ao exercício de 
2017 (Nº CBMERJ: 5194431-2). 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. Os interessados em 
participar do leilão terão a opção de oferecer lances pela internet, através do site 
www.rymerleiloes.com.br, em tempo real e em igualdade de condições dos 
participantes presentes, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e 
habilitados para participar deste leilão. 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 portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros 
do Estado do Rio de Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do 
leiloeiro público: www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 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 dezoito 
dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove. – Eu, Luiza Helena Quintanilha da 
Silva. Mat. 01-31031, Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. 
Guilherme Rodrigues de Andrade – Juiz de Direito. 
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