
  

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO FIDÉLIS - RJ. 
 Fórum: Praça da justiça s/n° –Centro – São Fidélis – RJ.  

 Email: sfd01vara@tjrj.jus.br 

 

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO FIDÉLIS – RJ. 

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

autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por AGOSTINHO 

PEREIRA BARRETO que move em face de PAULO RENATO JÓIA DE 

ALMEIDA/MARIA ALICE GUEDES FESCINA DE ALMEIDA E ANTONIO MAURICIO 

FESCINA DE ALMEIDA (processo nº0000123-98.2004.8.19.0051) na forma 

abaixo: 

 

O DR. MARCIO ROBERTO DA COSTA, Juiz de Direito Titular na Primeira Vara Cível da 

Comarca de São Fidélis, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, Especialmente aos Executados: PAULO 

RENATO JOIA DE ALMEIDA/MARIA ALICE GUEDES FESCINA DE ALMEIDA E 

ANTONIO MAURICIO FESCINA DE ALMEIDA  e ao credor hipotecário: 

JEFFERSON DA SILVA CRUZ que no dia  22/10/2020 às 15:00 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 26/10/2020, no 
mesmo horário e local, no mesmo horário, pela melhor oferta, acima de 50% do 

valor 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 Civil, o imóvel descrido e avaliado como segue: (FAZENDA SANTA ROSA DO 
BARRO ALTO), parecer técnico de avaliação mercadológica de propriedade rural – área 

situada na estrada Municipal São Benedito - São Fidélis/RJ. Avaliação da área rural 

“SANTA ROSA DO BARRO ALTO”. I - Introdução – Visa o presente parecer, atender a 

solicitação do Exmo. Sr. Dr. Juiz de direito da 1ª vara cível da Comarca de São Fidélis, 

Estado do Rio de Janeiro, processo n°0000123-98.2004.8.19.0051 referente aos autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial de Agostinho Pereira Barreto em face de 

Paulo Renato Jóia Almeida e outros. Este parecer de avaliação atende aos requisitos 

NBR 14653 – 3 avaliações de imóveis rurais, e da lei 6530/78 que regulamenta a 

profissão de corretores e imóveis e a resolução 1.066/2007 do COFECI – Conselho 
Federal dos corretores de imóveis. II- OBJETIVO – O objetivo de o presente parecer é 

avaliar o imóvel dentro dos parâmetros de comercialização do mercado imobiliário da 

região de São Fidélis, Estado do Rio de Janeiro. III – ÁREA RURAL – O referido imóvel 

é uma fração de terras de campo com área de 365,8 há, denominado “Santa Rosa do 
Barro Alto”, localizada na estrada municipal São Bendito, São Fidélis, Estado do Rio de 

Janeiro conforme declaração do ITR. A referida área equivale a 134.393,85 alqueires na 

região de são Fidélis, na certidão de inteiro teor consta também a área de 365,88 

hectares, ou 658.872,62m² com as seguintes divisas e confrontações gerais: na frente 
com sucessores de Manoel da Costa Rodrigues , subindo, à esquerda, com sucessores 

de Antônio e Manoel da Costa Rodrigues; no alto, por vertentes com Getúlio Tavares, 

sucessor de Senhorinha de Souza Santos, fundos com sucessores de Manoel da Costa 

Rodrigues, prossegue com José Bernardo de Souza, sucessor e João Amorim, no Barro 

Alto, depois com sucessores de Sérgio Alonso de Faria a parte da herdeira Denise Jóia 
de Almeida Neto, descendo, á direita, com a mesma Denise Jóia de Almeida Neto. 

Proprietário: Paulo Renato Jóia De Almeida. O imóvel possui CAR (Cadastro Ambiental 

Rural) e segundo o recibo de inscrição, a propriedade possui um área de Reserva Legal 

de 75,3885 ha, uma Área de Preservação Permanente de 97,6388 ha e uma Área de 
Uso Restrito de 141,9051 ha. IV – VISTORIA – A vistoria foi realizada no dia 03 de 

setembro de 2019, Às 13:40, com a presença do Sr. Antônio Maurício Fescina de 

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


Almeida. Fundamentou-se na identificação física da área e levantamento das 

benfeitorias. As benfeitorias e instalações foram medidas e vistoriadas, realizou-se um 

amplo levantamento fotográfico que posteriormente auxiliou na determinação de 

valores dos bens. V – EQUIPAMENTOS UTILIZADOS – Foram utilizados durante o 
exame: Câmera digitada marca Sony, modelo wateroroof 3.0m/10ftde, 10,2 megapixels 

e uma trena. VI – CONTEXTO RURAL – A área localiza-se no município de São Fidélis, 

longe da área urbana, local denominado “Santa Rosa do Barro Alto” com acesso pela 

Estrada São Benedito que possui intenso aclive. A região é caracterizada pela atividade 
predominantemente rural com fazendas destinadas à pecuária e tem acesso íngreme. A 

chegada á propriedade é realizada através de uma ponte da madeira e a estrada 

apresenta muita erosão e intenso aclive e declive. A área apresenta um relevo 

montanhoso com algumas baixadas. Há duas casas pequenas bem antigas e em 
péssimo estados, um quartinho de ferramentas, um curral bem deteriorado e outro 

curral para vacinação manual em bom estado. O principal recurso hídrico é um pequeno 

riacho que corta a propriedade, mas foi informado pelo Antônio Mauricio Fescina que 

existem quatro vertentes de água no local. A propriedade é dotada de energia elétrica e 

apresenta infraestrutura para o desenvolvimento da pecuária a qual está sendo 
desenvolvida no momento. VII – DOS ESCLARECIMENTOS - A avaliação de um 

imóvel objetiva a obtenção de seu real valor no mercado da região em questão. Muitos 

proprietários acham que seus imóveis valem uma fortuna e coloca preços acima do 

mercado, levando em conta as benfeitorias voluptuosas para seu conforto familiar para 
aumento de preço, o que é errado. Para avaliar um imóvel, além da vistoria, são 

acrescentados muitos fatores internos para avaliar com precisão. É muito importante 

observar as condições físicas exatas do imóvel, vizinhança, localização, sua realização 

nos órgãos competentes e até a situação política e econômica do país, pois ai se sabe a 
situação atual do mercado. VII – ANÁLISE MERCADOLÓGICA- A Área está inserida 

na região de terras precárias, com acesso irregular e distante da cidade de São Fidélis, 

o que determina que a propriedade não apresenta liquidez no mercado imobiliário rural. 

Segundo informações, as negociações de compra e vendas realizam-se principalmente 
entre os lindeiros e vizinhos próximos.  IX – CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA QUANTO AS 

TERRAS - A área avaliada quanto a classificação de terras enquadra-se como terra 

Bruta. X –CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA QUANTO A DIMENSÃO – A área classifica-se 

como Grande propriedade produtiva e possui 30.4906 módulos fiscais conforme consta 

no CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural). O módulo fiscal serve de parâmetro 
para classificação do imóvel rural para definir os beneficiários do PRONAF. XI – 

METODOLOGIA AVALIATÓRIA - Para avaliação da área utilizou-se o método 

comparativo de direto de dados de mercado que realiza uma amostragem de dados de 

mercado imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes as do imóvel 
avaliando. XII – PESQUISA – A pesquisa foi realizada nos dias 10 e 11 de setembro 

de 2019 e foram consultadas as ofertas de imóveis similares ao avaliando situadas na 

cidade de São Fidélis. DETERMINAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA - Média aritmética = 

Soma do valor do alqueire das C5 mostra -  R$49.566,00 + R$ 12.416,50. Média final – 
Determina-se um intervalo percentual para tratamento matemático das amostras. 

Média final = média aritmética R$ 12.416,50 - + 10% R$ 14.899,80 - 30% R$9.933,20. 

Considerando-se as amostras dentro deste intervalo eliminamos a amostra n°03 Média 

final será calculadora com base nas 3 amostras restantes.  Média final = Soma do valor 

do alqueire das 3 amostras = R$ 33.000,00 = R$ 11.000,00. VALOR DA ÁREA = ÁREA 
DO IMÓVEL X MÉDIA FINAL. Valor da área = 134,4 alqueires X R$ 11.000,00 = R$ 

1.478,400,00. VALOR DA ÁREA: R$ 1.478,400,00 (UM MILHÃO QUATROCENTOS 

SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS). Avaliação das edificações: O 

referido imóvel é composto de 2 casas. EDIFICAÇÃO A: Casa com aproximadamente 
60m² com 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha com fogão de lenha, 1 banheiro sem nenhum 

revestimento e 1 área de serviço com tanque duplo bem velho. Essa benfeitoria possui 

chão de cimento, portas e janelas em madeira envelhecidas e sem pinturas. O telhado é 

de telhas de fibrocimento bem velhas e os caibros estão em estado de conservação 
ruim a parte de fora está bem deteriorada. A idade da construção é desconhecida sendo 

assim para avaliação desta instalação desta instalação considerou-se o custo de 

reprodução em função dos materiais empregados e o estado de conservação. Valor da 

edificação A - R$ 10.000,00 (Dez mil reais). EDIFICAÇÃO B – Casa com 
aproximadamente 58m². No momento da vistoria, a mesma estava fechada. Havia 

somente um cômodo aberto: um banheiro que possui revestimento até 1,5, piso de 

cerâmica, pia de louça, vaso comum, descarga externa e chuveiro. Há uma espécie de 



varanda de fundos em cimento grosso sem paredes e a varanda da frente também, tem 

piso de cimento grosso e pilares de madeira com muito cupim. Essa benfeitoria, 

aparentemente  possui uma cozinha, uma sala e um quarto, as janelas são de madeira 

com vidro e as paredes tem rachaduras. A idade da construção é desconhecida. Sendo 
assim, para avaliação desta instalação considerou-se o custo de reprodução em função 

dos materiais empregados e estado de conservação. Valor da edificação B – R$ 

6.000,00 (Seis mil reais).  QUARTO DE FERRAMENTAS – Quarto de ferramentas 

com aproximadamente 14,23m². No momento da vistoria, essa benfeitoria estava 
fechada, é um cômodo com paredes envelhecidas, porta tipo latão enferrujada e 

báscula de ferro com vidro e telhado com telhas de fibrocimento. A idade da construção 

é desconhecida. Para avaliação desta instalação considerou-se o custo de reprodução 

em função dos materiais em pregadas e o estado de conservação. QUARTO DE 
FERRAMENTA – R$ 1.000,00 (Um mil reais).  AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: 

Curral 1: com aproximadamente de 48,91m² aparentemente em madeira roxinho 

apoiada por colunas de concreto com controle manual para a vacinação e tratamento. 

Telhas de fibrocimento em estado razoável de conservação. Para avaliação desta 

instalação considerou-se o custo de reprodução em função dos materiais empregados e 
o estado de conservação. VALOR DO CURRAL 1: R$8.00,00(Oito mil reais).   02 – 

CURRAL 2: Com aproximadamente 64,96m² aparentemente de madeira roxinho. A 

estrutura de madeira que dá suporte ao telhado está bem deteriorada e com muito 

cupim chegando ao ponto de estar caindo em uma parte. Aas telhas francesas em 
estado Razoável. Para avaliação desta instalação considerou-se o custo de reprodução 

em função dos materiais empregados e o estado de conservação. VALOR DO CURRAL 

2 = R$ 3.000,00 (Três mil reais). XVI – VALOR DO IMÓVEL - Valor da área + 

valor das edificações + instalações. Valor do imóvel = 1.478.400,00 + R$17.000,00 + 
R$ 11.000,00. VALOR DO IMÓVEL = R$ 1.506.400,00. VALOR MÉDIO ESTIMADO = 

R$1.510.000,00 (arredondamento até o máximo de +/- 1%). Limite inferior 

R$1.359.000,00 (Variação de 01 a 10%). Limite superior R$ 1.661.000,00 (variação de 

01 a 10%).  VALOR FINAL = R$ 1.510.000,00 (Um milhão e quinhentos e dez mil 
reais). XVII CONCLUSÃO - Em virtude do exposto acima, cabe a este avaliador 

afirmar que: Com base em pesquisa de mercado, considerando as características da 

propriedade, utilizando-se o método comparativo de direito de dados de mercado e 

técnicas  normatizadas conclui-se que o valor de mercado  do imóvel objeto desta 

avaliação é de R$ 1.510.000,00 (Um milhão quinhentos e dez mil reais). Nada 
mais havendo a consignar, encerro o presente laudo de avaliação mercadológica, o qual 

possui 35 (trinta e cinco) páginas rubricadas, contendo 05 (cinco) anexos e a última 

página datada e assinada. RGI: IMÓVEL: - Certifica, em inteiro teor, atendendo pedido 

verbal de pessoa interessada, que do Registro de Imóveis do Cartório do Ofício único 
deste Município, assim como o acervo de Registro de Imóveis do extinto Cartório do 2° 

Oficio de Justiça da Comarca, que foi transferido para esta serventia, consta no Livron° 

2-K, ás fls. 253v°, matrícula n°4.542 do seguinte teor: “Matrícula n° 4.542, - Data: 30 

de novembro de 2000, imóvel rural, denominado “Santa Rosa do Bairro Alto”, 1° 
distrito deste município com a área de 3.658.872,62m² ou 365,88 hectares, 

confrontando-se: na frente , com sucessores de Manoel da Costa Rodrigues, subindo, á 

esquerda, com sucessores de Antônio e Manoel da Costa Rodrigues; subindo, a 

esquerda, com sucessores de Antônio e Manoel da Costa Rodrigues; no alto, por 

vertentes, com Getúlio Tavares, sucessor de Senhorinha de Souza Santos; fundos, com 
sucessores de Manoel da Costa Rodrigues, prossegue com José Bernardo de Souza, 

sucessor e João Amorim, no Barro Alto, depois com sucessores de Sérgio Alonso de 

Faria e parte da herdeira Denise Jóia de Almeida Neto; descendo á direita, com a 

mesma Denise Jóia de Almeida Neto. PROPRIETÁRIO: PAULO RENATO JÓIA DE 
ALMEIDA, brasileiro, aposentado, casado, pelo regime da comunhão universal de bens 

com Maria Alice Guedes Fescina de Almeida, residente e domiciliada á Rua Frei 

Angelo, nesta cidade, portador da C.I n° 80651476-6 – IFP/RJ e do CPF n° 

176.725.627-20. Registro Anterior L° 2, fls, 124, n° 124 – O oficial do Registro (a) 
Antonio Euzebio de Castro Maia. R.1-4.542 – DATA: 30 de novembro de 2000. O 

imóvel da matrícula supra foi havido no espólio de José Duarte de Almeida, conforme 

formal de partilha, extraído em 27 de novembro de 2000, pela TJJ da 1ª Vara desta 

Comarca, Neli Barbosa Pinto e assinado pela MM. Juíza de Direito, Dra. Marcia Alves 
Gouvea, sendo o valor estimado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) – O oficial do 

Registro (a) Antonio Euzebio de Castro Maia. R.2-4.542. DATA – 16 de janeiro de 

2001 – Hipoteca – Título Cédula Rural Hipotecana n° 21/51000-8 – Valor   R$ 



14.000,00 (quartoze mil reais). Emitentes: Paulo RENATO Jóia de Almeida pecuarista, 

CPF n° 176.725.672-20 e sua esposa Maria Alice Guedes Fescina de Almeida, 

professora, CPF n° 323,207.957-15, brasileiros,casados, residentes e domiciliados na 

Rua Frei Angelo n° 653, centro, nesta cidade – Credor Banco do Brasil S/A, agência 
desta cidade, inscrita no CNPJ sob o n° 00.000,000/0454-54 – Vencimento: 30 de 

Novembro de 2001- Juros moratórios á taxa efetiva de 1% (um por cento), ao ano – 

Ônus: Hipoteca cédula de 1° grau e sem concorrência de terceiros do imóvel da 

matrícula supra de propriedade dos emitentes acima mencionados – Todas as demais 
cláusulas e condições deste contrato ficam fazendo parte integrante deste Brasil S/A, 

autorizando baixa de hipoteca, que o R.2.4.542 supra, fica cancelado para todos os fins 

de direito, ficando dito imóvel livre e desembaraçado de todo e quaisquer ônus – O 

substituto (a) Luiz Gustavo Azevedo Amaral R.5-4.542 – Data: 08 de agosto de 2003 
– O imóvel da matrícula supra foi oferecido pelos proprietários nomeados e qualificados 

acima, em acima, em segunda e especial hipoteca ao Sr. JEFFERSON DA SILVA 

CRUZ, brasileiro, comerciante, casado pelo regime da comunhão universal de bens com 

Lenira Navega Cruz, residente e domiciliado na Rua Frei Ângelo, n° 160, centro, nesta 

cidade, portador da C.I n°238.758-IPF/RJ e do CPF n°016.326.397-34, para garantia da 
quantia mutuada de R$ 314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais), que será paga em 

uma única prestação, com vencimento para o dia 31 de agosto de 2004 – Dado ao 

imóvel o valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). Através de 

Escritura Pública de Confissão de Divida com Garantia Hipotecária, lavrada, no L°80, 
ato n° 076, fls. 093, em 31 de junho de 2003 pelo Tabelião do Cartório do 2° Oficio 

desta Comarca, Antonio Euzébio de Castro Maia. Todas as demais cláusulas e condições 

constantes da referida escritura ficam fazendo parte integrante deste registro, embora 

não expressamente aqui mencionadas. O oficial do Registro: (a) Antonio Euzébio de 
Castro Maia. R.6-4.542 – DATA: 19 DE JULHO DE 2006 – Certifico, tendo em vista 

termo de penhora, expedido em 07-12-2005, pelo Juiz de Direito da 1ª Vara desta 

Comarca, Dr. Leonardo Alves Barroso, que o imóvel da matrícula supra foi penhorado 

nos autos do feito n°2004,051.000184-9, execução por quantia certa contra  devedor 
solvente, em que é exequente o Sr. José Siqueira e executado a Parmas Indústria 

Comércio e Distribuidora Ltda, e o Sr. Paulo Renato Joia de Almeida, já qualificado 

acima – O Oficial do Registro: Antonio Euzébio de Castro Maia. AV.8.4.542- DATA 24 

DE MARÇO DE 2008 – Certifico, tendo em vista Certidão para o Registro Geral de 

Imóveis, expedido em 19/03/2008, pela Responsável pelo expediente do Cartório da 1ª 
Vara desta Comarca, Beatriz Maia e Maia Beliene, que o imóvel da matrícula supra foi 

penhorado nos autos do feito n° 2005.051.000817-2, em que é exequente o Banco do 

Brasil S/A, e executado o Sr. Paulo Renato Jóia de Almeida, já qualificado acima – O 

Oficial do Registro Antonio Euzébio de Castro Maia. AV.10-4.542 – DATA 19 de 
fevereiro de 2009. - Certifico tendo em vista Oficio n° 8/2009/OF, expedido em 09-

02-2009, pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Adjunto Cível, Dr. Otávio Mauro 

Nobre, que o imóvel acima descrito foi penhorado no Processo n° 2007.832.000608-0, 

em que é Autor Ruy Gomes e réu Paulo Renato Joia de Almeida, já qualificado acima. O 
Oficial do Registro (a) Antonio Euzébio de Castro Maia. DOS DÉBITOS: De acordo com 

o certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR) o referido imóvel apresenta débitos de 

taxa de serviços cadastrais no valor R$ 258,69 (duzentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta e nove centavos). O imóvel encontra-se cadastrado junto a Receita Federal 

com NIRF n° 1.339.176-3 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. 

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 se desfazer a arrematação com as 

penalidades da Lei. 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 ou anexada aos autos.   A 

apresentação de proposta 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 ou outro meio a ser indicado pela própria Leiloeira. DA 
INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as partes em especial o executado INTIMADO 

por intermédio do presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a 

exigência contida no artigo 889, I do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 

07 (sete) dia do mês de outubro de dois mil e vinte. Para que produza seus efeitos 
legais, o presente Edital encontra-se devidamente assinado pela Sra. Leiloeira Pública 

Cristina Façanha _____, pelo Responsável do Expediente – Beatriz Maia e Maia 

_______  (Mat.01/17936), e pela MM. DR. MARCIO ROBERTO DA COSTA - Juiz de 

Direito _________ 
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