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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE NITERÓI  - RJ 

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

extraído dos autos da Ação de Execução proposta por GABRIEL BORGES DE 

ABREU e PEDRO BORGES DE ABREU  através de sua Representante Legal 

TATIANA DIAS BORGES que move em face de KARIUS VINÍCIUS 

CAVALCANTE DE ABREU (processo nº 0059710-81.2016.8.19.0002) na forma 

abaixo: 

 

O DR. CARLOS FERREIRA ANTUNES Juiz de Direito Titular na segunda vara cível 

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

conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao Executado:      

KARIUS VINÍCIUS CAVALCANTE DE ABREU (CPF: 899.120.987-49) 

suprindo assim as exigências contidas no artigo 889, I do NCPC, que no 

dia  12/08/2020 às 14:00 horas,  será aberto o 1º leilão Público, através da                     

plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, pela  Leiloeira Pública 

CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, devidamente 

credenciada no TJRJ, 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 27/08/2020, no mesmo horário e local,  a partir de 

50% do valor da avaliação do imóvel, em consonância ao Art. 891, §único do CPC, 

que estará aberto na modalidade online, obedecendo aos artigos 879 a 903 do 

Novo Código de Processo Civil, o imóvel descrito e avaliado como segue: LAUDO 

DE AVALIAÇÃO INDIRETA IMÓVEL: RUA MARIO AGOSTINELLI Nº 55 – 

BLOCO: 01 – APARTAMENTO 107 – BARRA DA TIJUCA – RJ.   Certifico que, 

em cumprimento ao mandado de avaliação compareci ao endereço mencionado e 

sendo ali fui informado pelo Sr. Leandro Alves (funcionário do condomínio) que o 

imóvel encontrava-se fechado, por este motivo e em razão de não ter meios para 

efetivação da avaliação direta, passo a fazer a avaliação indireta do imóvel. Trata-

se de apartamento localizado na Rua Mario Agostinelli nº 55 aptº 107 bloco: 01 em 

prédio com elevadores e condomínio composto por dois blocos de apartamentos e 

com piscina e outras amenidades. Avalio o bem em R$ 780.000,00 (setecentos 

e oitenta mil reais).  O imóvel possui 2 vagas de garagem e conforme 

espelho do IPTU  tem área edificada de 122m2. O imóvel encontra-se 

devidamente registrado em nome do executado junto ao 9º Registro Geral de 

Imóveis sob a matrícula 237.930, como segue: (ÔNUS REAIS) - APARTAMENTO 107 

do bloco I – Edifício Nice – do Empreendimento – denominado “RESIDENCIAL COTE 

D’AZUR”, a ser construído com o nº 55 pela Rua Projetada “ F” do PAL 39.024 E 

43.657, com direito a 2 vagas de garagem, localizadas indistintamente no 

subsolo ou pavimento térreo, na Freguesia de Jacarepaguá, e a correspondente 

fração ideal de 0,006032 do terreno designado por lote 5 do PAL 43.657. AV.04 – 

RECONHECIMENTO DE LOGRADOURO: Pelo requerimento de 16/08/2001, 



prenotado em 16/08/2001, com o nº 842.150 às fls. 73 do livro 1-EM, instruído 

pela certidão nº7555/01, de 15/08/2001, da Secretaria Municipal de Urbanismo, 

fica averbado o RECONHECIMENTO DE LOGRADOURO ocorrido através do Decreto 

nº 19540 de 02.02.2001, pela qual a Rua Mario Agostinelli , foi antes reconhecida 

como Rua F do PAL 10314-39024. R-10 – COMPRA E VENDA: Pela escritura de 

27/04/07 do 21º Ofício Livro 2794, fl. 139 prenotada em 20/06/07 com o nº 

1120029 a fl. 198 v do livro 1-FX, fica registrada a COMPRA E VENDA do imóvel 

feita por CARVALHO JOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES em favor de SPE 

RIO 2 E 5 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, pelo preço de R$ 3.736.635,20 

(neste valor incluído outros imóveis). R-11 – COMPRA E VENDA: Pela escritura de 

19/07/07 do 21º ofício, livro 2823, fl. 102, prenotada em 13/09/07 com o nº 

1133467 à fl. 83 do livro 1-GA, fica registrada a COMPRA E VENDA do imóvel feita 

por SPE RIO2 E5 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, em favor de KARIUS 

VINÍCIUS CAVALCANTE DE ABREU, brasileiro, corretor, separado judicialmente, 

identidade IFP: 06528597-5, CPF: 899.120.987-49, residente nesta cidade, pelo 

preço de R$ 241.898,00.  – R-13 – PENHORA: Pela certidão de 01/11/2018 da 2ª 

Vara de Família de Niterói – RJ, fica prenotado em 01/11/2018 com o nº1833764 à 

fl. 84 do livro 1-JQ, fica registrada a PENHORA EM 1º GRAU do imóvel para a 

garantia da dívida no valor de R$ 69.952,92 decidida nos autos da ação movida por 

GABRIEL BORGES DE ABREU E PEDRO BORGES DE ABREU em face de KARIUS 

VINÍCIUS CAVALCANTE DE ABREU (processo nº 0059710-81.2016.8.19.0002). 

OBS: O valor da dívida constante na certidão de ônus refere-se ao valor na época 

do registro da penha à ser atualizada pelo exequente e anexado aos autos. 

DÉBITOS FISCAIS DO IMÓVEL: 1) IPTU - (inscrição: 31106263) Conforme 

Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do imóvel, expedido pela Prefeitura 

Municipal do Rio de Janeiro o referido possui débitos de IPTU que perfaz o 

montante de R$ 11.096,93 ( onze mil e noventa e seis reais e noventa e três 

centavos) mais os acréscimos legais. 2)TAXA DE INCÊNDIO - (CBMERJ Nº 

3428466-1) O referido imóvel apresenta débitos de Taxa de Serviços Estaduais de 

Prevenção e Extinção de Incêndios relativos aos anos de 2016/2018 no valor total 

de R$  471,38 (quatrocentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos). 

3)CONDOMÍNIO: Conforme planilha de débitos anexada nos autos pela 

administradora BAP, através de sua advogada a referida unidade possui débitos de 

condomínio no valor de R$ 276.632,88 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e 

trinta e dois reais e oitenta e oito centavos). Consta ação de cobrança proposta 

pelo condomínio em tramite na 1ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá 

(processo: 0027918-41.2014.8.19.0209). 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, sendo o imóvel vendido livre e desembaraçado de 

débitos de IPTU, condomínio e taxa de incêndio. As certidões exigidas pela 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, e os débitos atualizados 

de Condomínio, IPTU e Taxas serão anexados nos autos. DA PUBLICAÇÃO DO 

EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no site da 

Leiloeira, www.facanhaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, 

§2º, 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. REPRESENTAÇÃO NA ARREMATAÇÃO: Os Representantes 

Legais deverão no ato do cadastramento anexar procuração com firma reconhecida 

por autenticidade, sendo a outorgante pessoa jurídica, incluir o contrato social da 

empresa. 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 de 30% caução em 24 horas após o encerramento do leilão e 

o restante em até 15 dias através de guia de depósito judicial a ser emitida pela 

Leiloeira Oficial em favor do Juízo sob pena de desfazimento da arrematação. DO 

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

bem penhorado em prestações poderão apresentar: (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 seja acima de 50% da avaliação. 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 encaminhadas 

por escrito para o e-mail: contato@facanhaleiloes.com.br e anexada nos autos. 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 

desta leiloeira. 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. DA INTIMAÇÃO POR 

EDITAL: Ficam as partes em especial o executado por de seus advogados 

constituídos e pelo presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a 

exigência contida no artigo 889, I do NCPC. Dado e passado, Niterói, aos 20 

(vinte) dias do mês de julho de dois mil e vinte. Para que produza seus efeitos 

legais, o presente Edital encontra-se devidamente assinado eletronicamente pela 

Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha, pelo(a) Chefe da Serventia – e pelo MMº. 

Dr. Carlos Ferreira Antunes – Juiz de Direito.  
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