
JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI 
 
 

 EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 
05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO DR. DENIO NOGUEIRA em face de ESPÓLIO DE REGINA 
COELI OLIVEIRA DA SILVA, através de seu representante legal, JORGE 
HENRIQUE SANTOS DA SILVA, e COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 
DO RIO DE JANEIRO CEHAB-RJ (Processo nº 0110682-65.2010.8.19.0002), 
na forma abaixo: 

 O Dr. ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Juiz de Direito na Terceira 
Vara Cível de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE 
REGINA COELI OLIVEIRA DA SILVA, na pessoa de seu Representante Legal, 
JORGE HENRIQUE SANTOS DA SILVA, e COMPANHIA ESTADUAL DE 
HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB, de que no dia 27/03/2018, 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 
03/04/2018, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da 
avaliação, o imóvel penhorado às fls. 252, com a devida intimação da penhora 
às fls. 311, descrito e avaliado às fls. 309. DIREITO E AÇÃO. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: OBJETO DA AVALIAÇÃO: imóvel residencial, constituído pelo 
apto 504 do prédio situado na Rua Américo Wanick nº 94, no 5º Subdistrito do 
1º Distrito deste Município de Niterói, composto de: Sala, quarto, circulação, 
banheiro, cozinha e área de serviço e correspondente fração ideal de 1/40 avos 
do terreno, antigo lote nº 04, medindo em sua totalidade36,50m em frente para 
a rua Américo Wanick; matriculado sob o nº5.866 e registrado no Cartório do 
Registro Geral de Imóveis da 6ª Circunscrição de Niterói/RJ, conforme certidão 
acostada às fls.245/246 dos autos referenciados. CONDIÇÕES GERAIS: sala 
com piso de cerâmica, janela de madeira, pequena; o quarto foi subdividido 
com a divisória de madeirite, piso de cerâmica; cozinha com piso de cerâmica, 
azulejada até meia parede (com alguns pisos quebrados); banheiro social com 
piso de cerâmica, azulejada até meia parede, box de cortina e um lavatório 
pequeno. O imóvel encontra-se localizado no último andar do prédio, sendo 
quatro apartamentos por andar, cujo prédio não possui elevador, existindo 
quatro lances de escadas para se alcançar o imóvel. As paredes deste 
apresentam com emboço em estado razoável de conservação e a pintura em 
precário estado, posto que encontra-se descascando em algum ponto e suja 
em determinados locais. O prédio está localizado em uma área residencial, 
próximo a colégios e alguns comércios, próximo também a vias asfaltadas 
servidas por transportes diversos. VALOR DA AVALIAÇÃO R$ 170.000,00 
(cento e setenta mil reais), equivalente a 53.126,66 UFIR, atualizado em R$ 
174.993,90 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e três 
reais e noventa centavos). De acordo com o 15º Ofício de Niterói, o imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 5.866 e registrado em nome de Companhia 
Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB-RJ, consta hipoteca em 1º 
lugar em favor do Banco Nacional de Habitação. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal (cadastro imobiliário 1716125), existem débitos de IPTU nos 



exercícios de 2000 até 2003 e de 2005 até 2014, 2015 e 2017, no valor de R$ 
26.315,37 mais acréscimos legais. 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$ 
173,21, referentes aos exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 1225627-7). 
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 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 
dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito. – Eu, Ana Maria Barcelos 
de Menezes - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Alexandre 
Eduardo Scisinio - Juiz de Direito. 


