
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: 

 A Dra. MIRELLA CORREIA DE MIRANDA, Juíza 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 07/05/2019, 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 
21/05/2019, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da 
avaliação, o imóvel penhorado às fls. 249, com a devida intimação da penhora 
às fls. 311, descrito e avaliado às fls. 494. DIREITO E AÇÃO. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: OBJETO DA AVALIAÇÃO: imóvel constituído pelo apartamento 
residencial nº 504 do prédio situado na Rua Américo Wanick nº 94, Barreto, 
Niterói, no 5º Subdistrito do 1º Distrito deste Município, residencial, composto 
de Sala, quarto, banheiro, cozinha e área de serviço, sem vaga de garagem, 
inscrito da PMN sob o nº1716125, conforme características e descrições 
constantes na matrícula nº 5.866, do Registro de Imóveis da Sexta 
Circunscrição da Comarca de Niterói/RJ, Cartório do 15º Ofício de Justiça de 
Niterói. Prédio: com cinco andares, sem elevador, sem porteiro, com interfone 
e duas entradas, social e de serviço. Apartamento: sala, dois quartos, sendo 
que o segundo, originou-se de uma divisão feita na sala, banheiro, cozinha e 
área de serviço. Sala: com piso de cerâmica, pintura antiga e uma janela 
quadrada de madeira, para ventilação. Quarto1: com piso de cerâmica, pintura 
antiga e uma janela de alumínio. Quarto 2: com piso de cerâmica, pintura 
antiga e uma janela de alumínio. Cozinha e área de serviço: com piso de 
cerâmica, pintura antiga, com revestimento igual ao piso até a metade da 
parede e uma janela de alumínio. Banheiro: Com piso de cerâmica com 
revestimento igual ao piso até a metade da parede, louça branca, Box com 
cortina e basculante de alumínio. Observações: Imóvel localizado em área 
urbana, com serviços comuns aos centros urbanos, escolas, comércios e 
transporte. VALOR DA AVALIAÇÃO R$ 170.000,00 (cento e setenta mil 
reais). 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 2019, no valor de R$ 22.553,02 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$ 186,63, referentes aos exercícios de 
2013 a 2017 (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. Caso os devedores não sejam  
encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimada 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 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 oito dias do mês de março de dois mil e 
dezenove. – Eu, Ana Maria Barcelos de Menezes - Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra  Mirella Correia de Miranda - Juíza de Direito. 
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