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JUÍZO DE DIREITO DA OITAVA 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 Indenizatória referente acidente de trânsito com 
vítima fatal, proposta por CREUZA DE SOUZA SANTOS, MONIQUE PEREIRA DOS 
SANTOS, SAMARA PEREIRA DOS SANTOS e RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 
em face de VICTOR HORTA DEVOLDER RIBEIRO e ROSA MARIA HORTA 
DEVOLDER RIBEIRO (Processo nº 0022175-07.2005.8.19.0002), na forma abaixo: 
 A Dra. BEATRIZ PRESTES PANTOJA, Juíza de Direito na Oitava Vara Cível 
de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, especialmente a VICTOR HORTA DEVOLDER RIBEIRO e ROSA 
MARIA HORTA DEVOLDER RIBEIRO, de que no dia 04/12/19, 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 18/12/19, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado às fl. 314, descrito e avaliado às fl. 
371 (em 22/01/2018). LAUDO DE AVALIAÇÃO - OBJETO DA AVALIAÇÃO: Imóvel 
residencial, constituído pelo apartamento 401, com direito a 01 (uma) vaga de 
garagem, do Ed. Nathamia, situado na Rua Domingues de Sá, nº 222, Icaraí, inscrito 
na PMN nº 143.125-3. Prédio: residencial com porteiro 24 horas, sem área social. 
Apartamento: com incidência do sol da tarde, dividida em sala, lavabo, 04 quartos 
sendo 01 com suíte, 01 banheiro social, cozinha, área de serviço, quarto de 
empregada que foi transformado em despensa CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: 
Sala, piso em tábua corrida, pintura até o teto, janela em vidro com alumínio 
anodizado com incidência do sol da tarde; 01 quarto (suíte) piso tábua corrida 
banheiro com azulejo até o teto, pia em granito; 03 quartos piso tábua corrida, pintura 
até o teto; 01 banheiro social com pia em granito. Corredor com pintura até o teto e 
piso em tábua corrida; lavabo com piso em porcelanato; cozinha piso azulejo até o 
teto, bancada da pia em granito; área de serviço com tanque em louça branca e 
janela de alumínio adonizado, despensa com prateleiras; banheiro de empregada com 
chuveiro. CONSIDERAÇÕES: o imóvel encontra-se em bom estado de conservação, 
está localizado em rua asfaltada, com infraestrutura urbana, servido de transporte 
público, usufruindo os serviços públicos usuais nos centros urbanos. VALOR: 
ATRIBUO AO REFERIDO IMÓVEL O VALOR DE R$ 950.000,00 (NOVECENTOS E 
CINQUENTA MIL REAIS); EQUIVALENTE A 288.411,91 UFIR’S, ATUALIZADO EM 
R$ 986.685,98 (NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA 
E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). De acordo com o Cartório do 9º 
Ofício de Niterói - RI, o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 7915, tendo 
sido partilhado a Rosa Maria Horta Devolder Ribeiro. De acordo com Certidão 
Negativa, emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói, não existem 
débitos de IPTU até outubro de 2019 (PMN nº 143.125-3). Conforme Certidão Positiva 
de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel não apresenta débitos relativos à Taxa 
de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, referentes aos 
exercícios de 2014 a 2018 (Nº CBMERJ: 1209010-6). De acordo com informação 
prestada pela Rodrigues Assessoria em Condomínios, não constam débitos 
condominiais pendentes sobre a mencionada unidade até a data da expedição do 
presente edital. Os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza 
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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 os débitos atualizados de IPTU, serão 
lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. O interessado em adquirir o bem em 
prestações deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro ou do 
segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. Caso os 
devedores, os coproprietários, 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 vinte e quatro dias 
do mês de outubro de dois mil e dezenove. – Eu, Adriana Terezinha Pacheco Fabri 
Perrupa - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Beatriz Prestes 
Pantoja - Juíza de Direito. 
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