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JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI 
 

           EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 
dias, extraído dos autos da ação de Cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO 
GRUPAMENTO RESIDENCIAL PARQUE ELDORADO em face de ESPÓLIO DE 
NILZA CANDIDO DE ARAÚJO (Processo nº 0018536-54.2000.8.19.0002 – antigo 
2000.002.017731-7), 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 ao ESPÓLIO DE NILZA 
CANDIDO DE ARAÚJO, representado por sua inventariante Dilza de Araújo 
Conceição, ou quem fizer em suas vezes, de que no dia 22/03/2021, às 12:00 horas, 
através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER 
(www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e 
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 25/03/2021, no mesmo 
horário e portal de leilões, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel 
penhorado à fl. 195, descrito e avaliado às fls. 243, em 13/08/2017. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: Rua Riodades, nº 145, apartamento 203, bloco 03, Fonseca, Niterói/RJ. 
Apartamento pequeno em péssimo estado de conservação, o piso em tábua corrida 
em péssimo estado de conservação, cozinha em azulejo branco todo antigo, um 
banheiro pequeno com paredes em azulejo antigo branco, dois quartos pequenos, 
quatro portas, três delas internas em péssimo estado de conservação e outra da 
entrada em madeira em melhor estado de conservação. O imóvel e servido pelos 
seguintes serviços públicos em suas proximidades: rede hospitalar, colégios públicos, 
área de lazer, hortobotânico sito na Alameda São Boaventura, serviço de transporte 
público municipal e intermunicipal, o preço do condomínio correspondia na data da 
avaliação a R$ 560,00. AVALIO o imóvel acima descrito e a correspondente fração 
ideal de terreno em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), correspondente a 
53.126,66 UFIR’S, atualizado em R$ 196.850,21 (cento e noventa e seis mil 
oitocentos e cinquenta reais e vinte e um centavos). De acordo com o Cartório de 
Registro de Imóveis da 5ª Circunscrição, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o 
nº 8.603 e registrado em nome de Nilza Candido de Araújo, constando, no R-08, 
Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal. Os débitos de IPTU, se houver, 
serão informados no ato do pregão. 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 preceituam o § 1º, do artigo 908, do 
Código de Processo Civil e o parágrafo único do artigo 130 do CTN. De acordo com 
declaração do autor, será dada plena quitação condominial, ao arrematante, pelo 
saldo remanescente do leilão. 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. Os interessados em participar do leilão deverão oferecer lances pela internet, 
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através do site www.rymerleiloes.com.br, desde que, estejam devidamente 
cadastrados no site e habilitados, em até 72 horas de antecedência, 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. 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. – 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 vinte e um 
dias do mês de janeiro de dois mil e vinte. – Eu,  
Claudia dos Santos Barbosa Rotondaro - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e 
subscrevo. Dra. Fabiana De Castro Pereira Soares – Juíza de Direito. 

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

