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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NITERÓI- RJ. 
Fórum: Rua Visconde de Sepetiba - 519 - Centro – Niterói – RJ. 

Cartório: 10ª Vara Cível  

E-mail: nit10vciv@tjrj.jus.br 

 

 

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI– RJ. 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, 

extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 

PRAIA GRANDE que move em face de GENILDA DANTAS DE OLIVEIRA (processo nº 

0019100-37.2017.8.19.0002) na forma abaixo: 

 

A DRA. MARIA APARECIDA DA COSTA BASTOS – Juíza de direito Titular na Décima Vara 

Cível da Comarca de Niterói - FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a: GENILDA DANTAS DE 

OLIVEIRA (CPF: 280.271.247-00), suprindo a exigência contida no artigo 889, I, do 

NCPC, que no dia 16/11/2021 as 14:00 horas  será aberto na “modalidade eletrônico” 

o  1º leilão Público, através da site: www.facanhaleiloes.com.br, tendo como  

Leiloeira Pública Oficial CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, 

devidamente credenciada no TJRJ sob o nº 205, com escritório na Rua República do Líbano 

nº 16, salas: 501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a quem mais 

der acima da avaliação, ou no dia 18/11/2021 no mesmo horário pela “melhor oferta a 

partir de 70% da avaliação” observando o artigo 891 § 1º do CPC o imóvel descrito e 

avaliado  como  segue: LAUDO DE AVALIAÇÃO – OBJETO DA AVALIAÇÃO - 

APARTAMENTO 1002 DO EDIFÍCIO SITUADO NA RUA PROFESSOR HERNANE MELLO 

Nº 43 -  BAIRRO SÃO DOMINGOS, NO MUNÍCIPIO DE NITERÓI - RJ, com direito a 

uma vaga de garagem, inscrito na Prefeitura Municipal de Niterói sob o nº 1723030 cujas 

características, metragens e confrontações são as constantes na descrição do imóvel 

matriculado junto ao 2º Ofício de Justiça de Niterói sob o número 10.711. Apartamento 

situado de frente para Rua Professor Hernani Mello, condomínio com o porteiro 24 horas, 

elevadores. Localizado em rua de calçamento asfáltico, dotado de toda infraestrutura que 

normalmente serve as áreas urbanas, tais como: redes de água, energia elétrica, esgotos, 

pavimentação, telefone, servido por comércio e linhas de transportes coletivos, próximo ao 

imóvel Centro, Plaza Shopping, universidade Federal Fluminense e Barcas. Sendo assim, 

ATRIBUO AO IMÓVEL O VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).O 

imóvel encontra-se devidamente registrado em nome da executada, conforme segue a 

certidão de Ônus Reais: Imóvel apartamento nº 1.002, do Edifício situado na Rua Hernani 

Mello nº43, com direito a uma vaga de garagem de nº 09, localizada no 2º pavimento e 

respectivas frações ideias de 0,0172 e 0,0037do terreno Foreiro à Prefeitura de Niterói 

designado por prazo 151 – K, no 2ºsubdistrito do 1º distrito deste município, que no seu 

todo mede: 13,887m de frente a Rua Hernane Mello, 73,24m. de extensão de frente a 

fundos pelo lado direito em quatro segmentos: o primeiro com 20,04m; o segundo fletindo 

á direita em 179º25’46’’ com 12,59m; o terceiro fletindo à esquerda em260º7’44’’ com 

0,64m e o quarto fletindo à direita em 86º12’37’’ com 39,97m; 60,26m de extensão de 

frente a fundos pelo lado esquerdo em três segmentos: o primeiro com 18,95m, o segundo 

fletindo em 178º23’43’’ à esquerda com 1,73m, o terceiro fletindo à esquerda com 1,73m, o 

terceiro fletindo 173º48’24’’ com 39,58m e 12,80m de largura nos fundos, confrontando a 

direita com o imóvel mº39 da rua Prof. Hernane Mello e imóveis 681 e 701 da Rua Visconde 

do Rio Branco, à esquerda com o  imóvel 51da Rua Hernane Mello e nos fundos com o 
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imóvel da Rua São Paulo s/nº de propriedades atribuídas a Universidade  Federal 

Fluminense, com a superfície de 987,38m², inscrito na PMN sob o nº 172.303. 

PROPRIETÁRIA: GENILDA DANTAS DE OLIVEIRA, brasileira, viúva, funcionária pública 

federal, inscrita no CPF sob o nº 280.271.247-00 residente e domiciliada nesta cidade, da 

Rua Dr. Araújo Pimenta nº 399/702, Centro. R Nº.05 – MAT. 10.711 – 14/08/2020 – 

PENHORA – Por meio do Ofício nº 200/2020/OF, datado de 19/02/2020, subscrito pela 

MMa Juíza de Direito, Dra. Maria Aparecida da Costa Bastos, da 10ª Vara Cível da Comarca 

de Niterói /RJ, acompanhado do respectivo Termo de Penhora, datado de 05/02/2020, em 

ambos expedidos nos autos do processo nº 0019100.37.2017.8.19.0002, em que figura 

como exequente: Condomínio do Edifício Praia Grande e como executado: Genilda Dantas 

de Oliveira, com o valor da execução de R$ 13.283,59, procede-se o presente registro de 

Penhora do Imóvel objeto desta matrícula – Prenotação nº 110.352, em 20/03/2020. R.Nº 

06 – MAT. 10.711 – 25/02/2021 – PENHORA – Por meio do Ofício nº 493/2020/OF, 

datado de 07/10/2020, subscrito pela MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, Dra. Virginia Lúcia Lima da Silva, acompanhado do 

respectivo de Termo de Penhora, datado de 07/10/2020, ambos expedidos nos autos do 

processo nº 0179638-58.2018.8.19.00001, em que figura  como autor: Espólio de Andréa 

Curada Betts, e como réus: Copiadora Futuro Ltda e Genilda Dantas de Oliveira, com o valor 

da execução de R$ 713.374,76, procede-se o presente registro de PENHORA do imóvel 

objeto desta matrícula, tendo sido nomeado depositário do bem a executada Genilda Dantas 

de Oliveira. DÉBITOS FISCAIS DO IMÓVEL: I) IPTU - (inscrição: 1723030) – 

Conforme o Relatório dos Débitos Analíticos expedido pela Prefeitura Municipal de Niterói o 

referido imóvel possui débitos de IPTU que perfaz o montante de R$ 16.645,82 (dezesseis 

mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), mais os acréscimos 

legais. 2) TAXA DE INCÊNDIO (CBMERJ: 1226086-5) - Conforme Certidão Positiva de 

Débitos o imóvel apresenta débitos de Taxas de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção 

de incêndios relativos aos exercícios de 2016 a  2020 no valor de R$ 619,20 (seiscentos e 

dezenove reais e vinte centavos). DA SUB-ROGAÇÃO: Os créditos que recaem sobre o 

imóvel, inclusive de natureza Propter - Rem serão sub-rogados sobre o preço da alienação, 

sendo observada a ordem de preferência legal nos termos do art. 130 do CTN, “caput” e 

parágrafo único do Código Tributário Nacional, consoante o art. 908 § 1º do Código de 

Processo Civil. As certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral 

da Justiça, e os débitos atualizados de Condomínio, IPTU serão anexados nos autos pela 

leiloeira.  DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: o edital será publicado na plataforma de leilões 

www.facanhaleiloes.com.br e em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla 

circulação local a afixado no local de costume. Suprindo assim a exigência contida no artigo 

887 § 2º 3º do CPC. DA PARTICIPAÇÃO/CADASTRAMENTO: Os interessados em 

oferecer lances deverão com antecedência de 24 horas do leilão, realizar o cadastro pessoal 

na plataforma (www.facanhaleiloes.com.br), anexando os documentos exigidos no contrato 

de participação (disponível no site), ficando sujeito à aprovação e habilitação. A plataforma 

estará disponível ao recebimento dos lances com no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência 

do início do leilão. Os interessados poderão previamente enviar seus lances, não sendo 

passível de desistência após oferecido o lance. CONDIÇÕES DE VENDA: O imóvel será 

vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 

constituindo ônus do interessado, verificar suas condições, antes das datas designadas para 

a alienação. As despesas e os custos (ITBI, registros e o que mais se fizer necessário) 

relativos à transferência patrimonial dos bens correrão por exclusiva conta do arrematante. 

DO PAGAMENTO À VISTA: (artigo 892 do NCPC). O arrematante deverá efetuar o 

pagamento imediato através de guia de depósito judicial a ser emitida pela Leiloeira Oficial 

em favor do Juízo sob pena do não cumprimento em desfazimento da arrematação. DO 

PAGAMENTO PARCELADO (artigo 895 do NCPC): Os interessados em adquirir o bem 

penhorado em prestações poderão apresentar propostas : (I) até o início do primeiro leilão, 

proposta para aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; (II) até o início do 

segundo leilão, proposta para aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, ou 
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seja acima de 50% da avaliação ou valor fixado como mínimo pelo juízo no 2º leilão. A 

proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

com as devidas correções monetárias, por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de 

imóveis (art. 895, §1º, do CPC). As propostas deverão ser anexada nos autos para 

apreciação do juízo. A apresentação de proposta parcelada não suspende o leilão (art. 895, 

§6º, do CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda 

que mais vultoso (art. 895, §7º, do CPC). DA COMISSÃO DA LEILOEIRA E DE SEU 

PAGAMENTO: O arrematante deverá pagar no ato da arrematação o percentual de 5% a 

leiloeira a título de comissão sobre o preço da arrematação do imóvel a qual não esta 

incluída no valor do lance, por meio de cheque, transferência ou outro meio a ser indicado 

pela própria Leiloeira. Passado os prazos sem que o arrematante tenha realizado os 

pagamentos acima informados, esta leiloeira comunicará de imediato ao juízo, para que 

sejam aplicadas as devidas sanções, ficando impedido o arrematante de participar dos 

leilões realizados pela plataforma. Faço constar que o art. 358 do Código Penal tipifica como 

fraude a arrematação judicial qualquer um 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. DÚVIDAS OU ESCLARECIMENTOS: As 

dúvidas ou esclarecimentos deverão ser supridos pessoalmente perante o Cartório da 

serventia Judicial ou através da leiloeira, pelos telefones (21) 2721-3828/(21) 99846-3397 

ou E-mail: contato@facanhaleiloes.com.br. DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as 

partes em especial a executada, INTIMADA por intermédio do presente Edital de 

Leilão e intimação, suprindo assim a exigência contida no artigo 889, I, do NCPC. 

Dado e passado, Niterói, aos 05 (cinco) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte 

um. Para que produza seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se devidamente 

assinado eletronicamente pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha pela Responsável do 

Expediente Karla Cristina de Jesus Vilhena Palhares e pela MMª. Dra. Maria Aparecida da 

Costa Barros – Juíza de Direito. 

 

 

 

http://www.facanhaleiloes.com.br/

