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JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA 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 Execução de Título Extrajudicial proposta por 
ESPÓLIO DE VICENTE CARLOS FUSCALDO em face de ASSOCIAÇÃO SALGADO 
DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Processo nº 0008721-
33.2000.8.19.0002 - antigo 2000.002.008318-9), na forma abaixo: 
 

 A Dra. LETICIA DE OLIVEIRA PEÇANHA, Juíza de Direito na Segunda Vara 
Cível 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 de seu representante legal, ESPÓLIO DE 
VICENTE CARLOS FUSCALDO, na pessoa de sua inventariante, AILKA MARIA DOS 
SANTOS FUSCALDO, ESPÓLIO DE FRANCISCO FUSCALDO, na pessoa de sua 
inventariante, MOEMA FIGUEIREDO FUSCALDO, ESPÓLIO DE CARLOS HENRIQUE 
FIGUEIREDO FUSCALDO, na pessoa de sua inventariante EVELYN MENEZES 

FUSCALDO, CRISTINA MARIA FUSCALDO DE SOUZA MELO, CORNÉLIO DE 
SOUZA MELO NETO; HELENA IOLANDA NOGUEIRA FUSCALDO, ESPÓLIO DE 
LILIAN NOGUEIRA FUSCALDO, na pessoa de seu inventariante RAFAEL NOGUEIRA 

FUSCALDO VALLANDRO, JACQUELINE FUSCALDO DO NASCIMENTO, por si e 
como inventariante do ESPÓLIO DE AURORA NOGUEIRA FUSCALDO, EMERSON 
MEISTER DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE PAULO CESAR NOGUEIRA 
FUSCALDO e ESPÓLIO DE IRENE NOGUEIRA FUSCALDO, na pessoa de sua 
inventariante VANESSA NOGUEIRA FUSCALDO, de que no dia 09/08/2021, 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 12/08/2021, no mesmo 
horário e portal de leilões, a quem mais der independente da avaliação, os direitos 
aquisitivos sobre imóvel penhorado à fl. 1045, descrito e avaliado às fls. 1427, em 
18/06/2019 e ratificado, às fls. 1598. DIREITO E AÇÃO - LAUDO PERICIAL: 2 - 
CARACTERIZAÇÃO SITUACIONAL: O imóvel da lide situa-se na Rua Marechal 
Deodoro, 263 - A, Centro - Niterói, no trecho compreendido pelas Ruas Jansen de 
Mello e Xavier de Brito, no Centro de Niterói. O bairro é provido de serviços públicos, 
tais como luz, água e esgoto, telefone, ruas pavimentadas e iluminarias e conta nas 
proximidades com variado comércio. A Rua Marechal Deodoro se inicia na Av. 
Visconde do e Rio Branco e termina na Av. Jansem de Melo e a Rua Xavier de Brito 
por onde o imóvel faz esquina, inicia na Rua Marechal Deodoro e termina na Rua 
Marquês de Caxias. Apresenta o logradouro forte concentração de serviços, formada 
por comércio bastante farto e diversificado, distribuídos principalmente nos trechos 
entre as ruas Visconde de Sepetiba e Visconde do Rio Branco. 3 - DESCRIÇÃO DO 
IMÓVEL: A ASOEC (Complexo Universitário - Campus UNIVERSO - Niterói) está 
dividida em três partes, sendo que a parte a que se refere o imóvel em questão está 
situada na Rua Marechal Deodoro nº 263, no bairro do Centro e ocupa uma área de 
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terreno de 2.389,83m². A edificação denominada como Bloco B, que possui uma área 
total construída de 10.837,15m², está distribuída por 06 pavimentos e é servido por 
dois elevadores que atendem a todos os pavimentos. A seguir, uma breve descrição 
dos pavimentos e suas dependências físicas. O térreo ocupa área de 2.282,87m² e é 
composto por área administrativa (479,47m²), Projeto Talento (48,82m²), galeria de 
arte (72,74m²), agência bancária (37,05m²), e o restante distribuído entre acesso, 
circulações, sanitários, depósitos, área técnica, área de serviço e jardins. O 2º 
pavimento tem área de 1.895,39m², sendo divididos por laboratórios de informática e 
salas do setor (347,09m²), laboratórios de biomédica (348,39m²), sala de audiovisual 
(20,50m²), salas de aula (432,27²), NACON - Núcleo de Comunicação (141,12m²), 
circulações, depósito, sacada e sanitários. O 3º pavimento, com 1.879,84m², abriga 
salas de aula (577,96m²), laboratório de biomédica (114,19m²), laboratórios de 
fisioterapia (341,10m²), laboratórios de estética (97,82m²), laboratório de comunicação 
social (20,50m²), área administrativa (152,02m²), circulações, sanitários, sacada e 
depósitos. O 4º pavimento tem área de 1.887,19m² e é formado por salas de aula 
(578,25m²), sala da educação física (129,52m²), área administrativa (713,37m²) e o 
restante distribuído entre circulações, sacada, terraço, sanitários e depósitos. O 5º 
pavimento possui 1.886,52m², que são divididos em salas de aula (461,42m²), salas 
de moda (118,00m²) (118,00m²), além de terraço, circulações, sanitários, área técnica 
e depósitos. O 6º pavimento, que possui 1.005,34m2, a área administrativa totaliza 
299,18m² e o restante é distribuído entre terraço, circulações, jardins e depósito. 
Quando da vistoria, constatamos que o estado geral da construção é regular, 
necessitando de reparos, notadamente em alguns elementos estruturais que 
apresentam sinais de corrosão em estágio avançado. 3.1 Áreas de construção: 
Conforme já exposto anteriormente, segundo levantamento através do projeto 
apresentado pela parte ré, o Imóvel possui uma área construída de 10.837,15m², 
implantando em terreno com área de 2.389,83m². 4 - CÁLCULOS AVALIATÓRIOS 
PARA OBTENÇÃO DO JUSTO VALOR VENAL A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2019: 
DIAGNÓSTICO DO MERCADO: Depois de anos de valorização ininterrupta, os 
imóveis em Niterói entraram em queda a partir do ano de 2014, afetados pelas crises 
econômica e política, que ainda vem se agravando ao longo do tempo. O preço do 
metro quadrado em Niterói fechou 2016 e os anos subsequentes com queda, 
mantendo esta tendência até a data atual. Apesar de seguir em queda, o metro 
quadrado Niterói ainda é um dos mais valorizados do Estado do Rio de Janeiro. 
METODOLOGIA DE CÁLCULO: O emprego adequado do processo avaliatório é 
função natural da responsabilidade dos dados coletados na pesquisa, tanto 
quantitativamente como qualitativamente, levando-se em conta, evidentemente, o 
objeto da avaliação. De acordo com a NBR 14.653-1, "a metodologia escolhida deve 
ser compatível com a natureza do bem avaliando, o objetivo da avaliação e os dados 
de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que 
possível, preferir o método comparativo direto de dados de mercado. Segundo a 
ABNT - Associação Brasileira de normas Técnicas, os procedimentos e metodologias 
aplicáveis na avaliação de imóveis em todo o território nacional, quando da realização 
do trabalho, deverão ser cumpridas as seguintes etapas: conhecimento da 
documentação do imóvel; vistoria do imóvel e da circunvizinhança; abrangente 
pesquisa de mercado enfocando a circunvizinhança do imóvel em estudo, dirigida 
especificamente para imóveis em oferta ou valores reais transacionados, com 
características assemelháveis às características do imóvel em estudo ou de outra 
tipologia qualquer necessária aos cálculos; tratamento de dados; cálculos avaliatórios; 



e determinação do valor do bem. Desta forma desenvolveremos dois processos de 
cálculo para a avaliação do imóvel e, ao final, arbitraremos o valor de mercado 
através da avaliação dos resultados obtidos através deles. Um processo de cálculo 
será através do Método do Custo de Reprodução, que consiste na obtenção do valor 
do imóvel a partir de fórmula matemática que leva em consideração parcelas 
referentes ao terreno e às construções. No processo do Método Comparativo Direto 
de Dados de Mercado, que consiste na obtenção do valor do terreno a partir do uso 
do programa Infer 3.2. E em outro método obteremos o valor do imóvel através do 
Método Evolutivo, que identifica o valor do bem pelo somatório dos valores dos seus 
componentes (terreno + benfeitorias). CONCLUSÃO: Para expressar o nosso 
entendimento técnico sobre o valor do imóvel, passamos a analisar cada um dos 
métodos utilizados, para no final concluirmos qual deles deve melhor expressar o 
valor de mercado para o imóvel em estudo. O valor do Imóvel, válido a partir de 
01.05.19, calculado pelos 2 métodos tradicionais é: Custo de Reprodução: R$ 
20.800.000,00. Método Evolutivo: R$ 22.000,000,00. O valor encontrado segundo o 
Método do Custo de Reprodução, no montante de R$ 20.800.000, 00 (vinte milhões e 
oitocentos mil reais), apresentado apenas a título informativo e complementar, 
demonstra a coerência do resultado obtido pelo Método Evolutivo, diferindo do 
mesmo em 5,0%, percentual este perfeitamente aceitável face às metodologias 
distintas de ambos. Os dois métodos usualmente utilizados para cálculo de valor 
venal, espelham os parâmetros de mercado, em razão de serem processos 
consagrados e fundamentados nas variáveis direta e indiretamente vinculadas ao 
mercado imobiliário, cada qual desenvolvido segundo sua natureza própria. Ainda que 
adotados todos os procedimentos técnicos inerentes a presente avaliação e tendo em 
vista o arbítrio que lhe é concedido, este Perito sugere o valor encontrado através do 
método evolutivo, chegando-se ao valor venal de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois 
milhões de reais) a partir de 01 de maio de 2019. JUSTO VALOR = R$ 22.000.000,00 
(vinte e dois milhões de reais), correspondente a 6.430.680,19 UFIR'S, atualizado em 
R$ 23.827.599,31 (vinte e três milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos 
e noventa e nove reais e trinta e um centavos). De acordo com o 18º Ofício de 
Justiça de Niterói, o ref. imóvel, constituído pelo prédio nº 263-A situado na Rua 
Marechal Deodoro, compreendendo prédio industrial e os apartamentos residenciais 
de nºs 201, 202, 301 e 302, foreiro à União Federal, encontra-se matriculado sob o nº 
7954A e registrado em nome de Jose Fuscaldo, Francisco Fuscaldo e Vicente Carlos 
Fuscaldo, constando na AV.02, penhora oriunda do presente feito. Consta acostada, 
às fls. 1.004, Escritura de Promessa de Compra e Venda, lavrada em 02/02/1996, no 
Cartório do 17º Ofício de Justiça, no Livro 214, Fls. 170, Ato 081, figurando como 
outorgantes promitentes vendedores, Vicente Carlos Fuscaldo e sua mulher Ailka 
Maria dos Santos Fuscaldo, Espólio de Francisco Fuscaldo, representado pela 
inventariante Moema Figueiredo Fuscaldo, Carlos Henrique Figueiredo Fuscaldo, 
Cristina Maria Fuscaldo de Souza Melo e seu marido Cornélio de Souza Melo Neto, 
Aurora Nogueira Fuscaldo, representada por Paulo Cesar Nogueira Fuscaldo, Helena 
Iolanda Nogueira Fuscaldo, representada por Paulo Cesar Nogueira Fuscaldo, Lilian 
Nogueira Fuscaldo, representada por Paulo Cesar Nogueira Fuscaldo, Jacqueline 
Fuscaldo do Nascimento e seu marido Emerson Meister do Nascimento, 
representados por Paulo Cesar Nogueira Fuscaldo, Paulo Cesar Nogueira Fuscaldo e 
sua mulher Irene Nogueira Fuscaldo e como outorgado promitente comprador, 
Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. Consta ainda, acostada às 
fls. 1.019, Escritura de Re-ratificação, lavrada em 16/03/1999, no Cartório do 4º Ofício 



de Niterói, no Livro 666, Fls. 073/076, Ato 029, figurando de um lado como 
outorgantes e reciprocamente outorgados,  Vicente Carlos Fuscaldo e sua mulher 
Ailka Maria dos Santos Fuscaldo, Espólio de Francisco Fuscaldo, representado pela 
inventariante Moema Figueiredo Fuscaldo e pelos herdeiros, Carlos Henrique 
Figueiredo Fuscaldo, Cristina Maria Fuscaldo de Souza Melo casada com Cornélio de 
Souza Melo Neto; Aurora Nogueira Fuscaldo, Elena Iolanda Nogueira Fuscaldo, Lilian 
Nogueira Fuscaldo, Jacqueline Fuscaldo do Nascimento casada com Emerson 
Meister do Nascimento e Paulo Cesar Nogueira Fuscaldo e sua mulher Irene 
Nogueira Fuscaldo e de outro lado, como outorgado e reciprocamente outorgante 
Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, referente ao nº 263, existem débitos de IPTU, nos exercícios de 2002 
a 2021, no valor de R$ 6.395.234,16, mais acréscimos legais (PMN 032864-1). 
Referente ao Apartamento 201, existem débitos de IPTU, nos exercícios de 1999 a 
2021, no valor de R$ 102.426,85, mais acréscimos legais (PMN 053812-4). Referente 
ao Apartamento 202, existem débitos de IPTU, nos exercícios de 1999, de 2001 a 
2014 e de 2019 a 2021, no valor de R$ 81.537,81, mais acréscimos legais (PMN 
053813-2). Referente ao Apartamento 301, existem débitos de IPTU, nos exercícios 
de 1999 a 2021, no valor de R$ 110.156,46, mais acréscimos legais (PMN 053814-0). 
Referente ao Apartamento 302, existem débitos de IPTU, nos exercícios de 1999 a 
2021, no valor de R$ 102.116,32, mais acréscimos legais (PMN 053815-7). Conforme 
Certidão Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o nº 263 apresenta débitos 
relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no 
valor de R$ 11.673,46, referentes aos exercícios de 2016 a 2020 (Nº CBMERJ: 
2027077-3). O Apartamento 201 apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços 
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 583,66, referentes 
aos exercícios de 2016 a 2020 (Nº CBMERJ: 1174954-6). O Apartamento 202 
apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de 
Incêndios, no valor de R$ 583,66, referentes aos exercícios de 2016 a 2020 (Nº 
CBMERJ: 1174955-3). O Apartamento 301 apresenta débitos relativos à Taxa de 
Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 583,66, 
referentes aos exercícios de 2016 a 2020 (Nº CBMERJ: 2028380-0). O Apartamento 
302 apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e 
Extinção de Incêndios, no valor de R$ 583,66, referentes aos exercícios de 2016 a 
2020 (Nº CBMERJ: 1174956-1). Conforme histórico de débitos lançados para imóvel 
dominial administrado pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio 
da União - SPU, o Registro Imobiliário Patrimonial - RIP nº 5865.0000247-86, 
apresenta débitos no valor de R$ 40.511,50 e o Registro Imobiliário Patrimonial - RIP 
nº 5865.0001262-79, apresenta débitos no valor de R$ 52.581,73. 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. 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, 



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. Caso o licitante vencedor não honre com o pagamento, será apresentado 
o lance imediatamente anterior e assim sucessivamente. 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. Caso após os inícios 
dos trabalhos ocorra a remição ou qualquer ato por conta do devedor ou credor que 
obste a consumação da alienação em hasta pública, caberá o pagamento de 
comissão no equivalente de 0,5% (meio por cento) a 2,5% (dois e meio por cento) do 
valor da avaliação por quem der causa (no caso de acordo, tal valor será pro rata), 
sem prejuízo da reposição das despesas. Tal pagamento, além de ser justificado pelo 
trabalho exercido pelo leiloeiro, visa não incentivar a procrastinação da execução pelo 
executado até o último momento possível, sem qualquer ônus. Isso vem a atender 
justamente o ideal do novo CPC, que tem como uma das bandeiras evitar ou tornar 
sem atrativos atos de procrastinação, impondo sempre severa reprimenda. – 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 cinco dias do mês de 
maio de dois mil e vinte e um. – Eu, Jose Manuel Moreira. Mat. 01-25914 - Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Letícia de Oliveira Peçanha – Juíza de 
Direito. 
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