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JUÍZO DE DIREITO DA 25ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL- RJ.  

 

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

extraído dos autos da Ação em epígrafe proposta por JOÃO DAMIÃO DE OLIVEIRA, 

MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE SANTANA, MARIA INEZ OLIVEIRA DOS 

SANTOS, JOSÉ DUARTE DE OLIVEIRA, que move em face de ESPÓLIO DE 

SEBASTIÃO FRANCISCO RODRIGUES, ELIANE BARBOSA RODRIGUES, 

ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA E RONALDO EUSTAQUIO DA SILVA e 

MANOEL FRANCISCO RODRIGUES NETO processo n° (0002135-

71.1986.8.19.0001) na forma abaixo: 

 

 

 A DRa. SIMONE GASTESI CHEVRAND, Juíza de Direito da  vigésima quinta Vara 

Cível da Comarca da Capital - RJ, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente aos executados: ESPÓLIO DE 

SEBASTIÃO FRANCISCO RODRIGUES, ELIANE BARBOSA RODRIGUES, 

ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA E RONALDO EUSTAQUIO DA SILVA e 

MANOEL FRANCISCO RODRIGUES NETO/ interessado: ESPÓLIO DE MARIA 

NECI RODRIGUES que no dia  10/12/2020 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 14/12/2020, 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: AUTO DE 

AVALIAÇÃO: IMÓVEL RESIDENCIAL COM ÁREA DE 431,30M², SITUADO NA RUA 

AÇAÍ N° 140, PONTINHA – ARARUAMA - RJ. Aos sete dias do mês de novembro do 

ano de dois mil e dezenove, na Rua Açaí 140, Pontinha, nesta cidade e Comarca de 

Araruama, Estado do Rio de Janeiro, Compareci eu, Oficial de Justiça Avaliador, em 

cumprimento ao responsável mandado em anexo, expedido pelo Juízo de Direito da 25ª 

Vara Cível da Comarca da Capital, extraído dos autos da Ação de carta Precatória, em 

que são Autor: João Damião de Oliveira e outros, Réu: Espólio de Sebastião Francisco 

Rodrigues e outros  e sendo ali, PROCEDI A AVALIAÇÃO INDIRETA do seguinte 

bem. Um imóvel residencial com área de 431,30m², situado em rua asfaltada telhas de 

amianto grandes, portas e janelas de madeira com vidro e grades relativamente 

próximo da rodovia principal, aparentemente composto de sala, dois quartos, cozinha e 

banheiro, murado, com quintal, varanda/ garagem com piso de ardósia e parte frontal 

azulejada, cisterna, havendo na parte detrás uma pequena área coberta com 

churrasqueira. AVALIO O IMÓVEL ACIMA DESCRITO, EM SUA TOTALIDADE EM R$ 

260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). COMO SEGUE: ÔNUS REAIS: Prédio 

residencial e o respectivo lote de terreno n°05 da quadra “A”, do loteamento VILA 

JARDIM PRAIA DA PONTINHA, zona urbana do primeiro distrito deste município de 

Araruama –RJ, com área de 431,30m², medindo 15,00m de frente para a rua “E, igual 

dimensão nos fundos com terras de herdeiros de Oscar Clark, dividindo pelo lado direito 

com o lote 6, numa extensão de 28,60m e pelo lado esquerdo com o lote 14, numa 

extensão de 28,90m. Transcrição anterior no libro 3-v, fls. 12, sob o n° de ordem 



21.966, em 24-07-75. PROPRIETÁRIO: WOLNEY ALVES DE CARVALHO, brasileiro, 

advogado, casado pelo regime da comunhão de bens com Marilú Alves de Carvalho, 

residente  à Rua Men de Sá, 163 apt° 1302 – Icaraí – Niterói – identidade n° 637 – OAB 

– emitida em 10-65 e do CIC sob o n° 014.205.507-72. O referido é verdade e dou fé. 

Araruama, 05 de março de 1981. R-1-18.857 – Nos termos da Escrituras de compra e 

venda, lavrada pelo tabelião do Cartório do 2° Ofício desta cidade , em 05 de fevereiro 

de 1981, no livro 282, às folhas 029/030, ato n°012, o imóvel constante da presente 

matrícula, foi adquirido por WOLNEY ALVES DE CARVALHO, acima qualificado, por 

compra feita á Manoel Francisco Torres, comerciário, identidade n° 14.99386 do IFP, 

emitida em 28-07-58 e sua mulher Elza Rocha Torres, do lar, portadora da identidade 

n° 04457472-1 do IFP, emitida 01-10-77, brasileiros, casados pelo regime da 

comunhão de bens, residentes no lugar de Pontinha, neste município, inscrito no CIC 

sob o n° 048.921.357-04, pelo preço de Cr$2.000,000,00, pago e  quitado sem 

condições. EMols: Cr$10.380,00 (TABELA VI Ato 1, letra Z), autenticação mecânica n° 

198 – recolhidos no BANERJ em 16 de fevereiro de 1981 – O referido é verdade e dou 

fé. PROTOCOLO N° 73.256 DE 15.3.90 – R.2.-18.857- Nos termos das escrituras de 

compra e venda, lavrada em 09.3.90  nas notas do 2° Oficio desta cidade, no livro 422, 

fls. 26/7, ato 13, o imóvel objeto da presente matricula, foi adquirido por Sebastião 

Francisco Rodrigues, brasileiro, casado pelo regime da comunhão de bens com Maria 

Neci Rodrigues, brasileiro, casado pelo regime de comunhão de bens com Maria Neci 

Rodrigues, militar, CIC 010894840-7M. Ex. exp. Em 3.11.87, CPF n° 135.250.427/87, 

residente à Rua Pedro de Carvalho, 385/501 – Méier Rio de Janeiro – RJ, por compra 

feita à Wolney Alves de Carvalho, advogado, CI n°673 OAB/RJ. Emitida em 5.10.65, e 

sua mulher Marilu Alves de Carvalho, do lar, CI n°1367529 IPF, exp. Em 27.9.72,, 

brasileiros, casados pelo regime da comunhão de bens, CPF n° 014.205.507,72, 

residentes à Rua Men de Sá, 163, apt° 1.203 – Icaraí – Niterói – RJ, pelo preço de 

Cr$500.000,00, pago e quitado. O referido é verdade e dou fé. PROTOCOLO N° 

92.301 (26-3-97) AV.3.18.857, Nesta data, averbo a nova denominação da Rua e n° 

e área quadrada do prédio residencial, constante da presente matrícula, passando a 

designar se por Rua Açaí n°140, com 199,00m²; em  atendimento aos termos da 

petição de 26 de março de 1997, instruída por certidão do respectivo lançamento, 

expedida à pela PMA  em 26 de março de 1997, que ficam arquivadas neste registro, 

para os fins de direito. Emols. R$9,67 (tabela VI, ato) o referido é verdade e dou fé. 

PROTOCOLO N°91.970 (3-2-97) R.4-18.857. Nos termos da escrituras de doação 

com reserva de usufruto, lavrada pelo tabelião do Cartório da 11ª circunscrição 6ª 

zona, do Rio de Janeiro, no livro SED-221, AS FLS.077, ATO 042, 27-1-97, o imóvel da 

presente matrícula, foi adquirido por Elaine Barbosa Rodrigues, brasileira, solteira, 

maior, funcionária pública estadual, identidade do Min.Guerra 1G-039.762-A de 19-5-

67, e CIC 513.471.807/53, residente na Rua Pedro de Carvalho, 385/501, Méier Rio de 

Janeiro, Manoel Francisco Rodrigues Neto, brasileiro, solteiro, maior, vendedor 

autônomo, identidade do IFP n°02.819-454-5 de 01-11-95, e CIC  n°052.203.287/78, 

residente na Rua Bulhões de Carvalho 591, apt°504, Ipanema, Rio de Janeiro  e  

Elizabeth Rodrigues da Silva, brasileira, do lar, casada pelo regime da comunhão de 

bens com RD Naldo Eustaquio da Silva, antes da lei 6.515/77, identidade do IFP 

05.575.082-2, DE 11-12-79 E CIC n°385.048.637/00, residente na rua Comú, 225/201, 

Ilha do Governador, por doação feita por Sebastião Francisco Rodrigues, militar 

reformado, e sua mulher Maria Neci Rodrigues , do lar, brasileiros do lar, brasileiros, 

casados, pelo regime da comunhão de bens, identidade do Min.Exercito 

n°s010.894.840-7 e 070.794.980-4, de 3-11-87 e 24-3-88 e CICs n°s 135.250.427/87 

e 849.282.397/68 residente na Rua Pedro de Carvalho, 385, apt° 301, Méier Rio de 

Janeiro; pelo valor de R$30.000,00. CONTINUAÇÃO – Continuação da matrícula 

18.857, que tem por objeto um prédio residencial com frente para a Rua Açaí n° 140, 

199,00m² e respectivo lote 5 da qd.””A”, do loteamento Vila Jardim Praia da Pontinha, 

no lugar  da Penha, zona urbana do primeiro distrito deste Município de Araruama; de 

propriedade de Eliane Barbosa Rodrigues e outros, já qualificados, Achando-se o 

referido imóvel hipotecado digo imóvel gravado com o usufruto vitalício em favor de 

Sebastião Francisco Rodrigues e S/M, já qualificados. R.5-18.857- Nos termos da 

escritura de doação com reserva de usufruto vitalício lavrada, pelo tabelião do cartório 

da 11ª circunscrição – 6ª Zona , do Rio de Janeiro, no livro SED – 221, as fls. 077, ato 

042, em 27-1-97; ficou reserva de usufruto vitalício, lavrada pelo tabelião do cartório  

da 11ª circunscrição 6ª zona do Rio de Janeiro, no livro SED- 221, as fls. 077, ato 042, 

em 27-1-97; ficou reservado o usufruto vitalício, em favor outorgantes Sebastião 



Francisco Rodrigues e S/m, já qualificados do imóvel a presente matrícula, pelo valor de 

R$30.000,00 para efeitos fiscais. Emols. R$241,80 (tabela VI, ato 1). Protocolo n° 

93.544 (22-9-97) – AV.6.18-.857 – Nos termos da escritura declaratória, lavrada 

pelo tabelião do cartório da 11ª Circunscrição Inhaúma 6ª zona do Rio de Janeiro, no 

livro SED – 223, as fls.092, em 19 de setembro de 1977; firmada entre as partes, 

averbo a retificação da identidade da 1ª outorgada donatário para n° 1.G.039.782-A e o 

CIC DO 2° outorgado donatário para n° 847.614.587/04; ficando ratificadas as demais 

partes  Emols. R$9,67 (tabela VI, ato 2). R.07-18.857: PENHORA: Nesta data através 

do ofício n°316/2017/OF, datado de 27/04/2017, ofício n°554/2017/OF, datado de 

21/07/2017 e Ofício n° 328/2019/OF datado de 11/04/2019, todos expedidos pelo 

Cartório da 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro – RJ, referentes ao processo n° 0002135-

71.1986.8.19.0001 (1986.001.100768-3, prenotados sob o n° 179.555, em 

09/05/2017, onde figura como autor: João Damião de Oliveira, Maria Aparecida Oliveira 

de Santana, Maria Inez Oliveira dos Santos e José Duarte de Oliveira, como Réu: 

Espólio de Sebastião Francisco Rodrigues, Eliane Barbosa Rodrigues, Manoel Francisco 

Rodrigues Neto, Elizabeth Rodrigues da Silva e Ronaldo Eustaquio da Silva e como 

arrematante  Karen Camila Ribeiro Lobato, procedo ao registro da Penhora Incidindo 

sobre o imóvel objeto da presente matrícula, para garantia da execução da divida no 

valor de R$ 285.914,25. Fiel Depositário: Espólio de Sebastião Francisco Rodrigues, 

Eliane Barbosa Rodrigues, Manoel Francisco Rodrigues Neto, Elizabeth Rodrigues da 

Silva e Ronaldo Eustaquio da Silva. DÉBITOS DO IMÓVEL: 1) IPTU 

(inscrição:31739): De acordo com o Extrato de Débitos expedido pela Secretaria 

Municipal de Araruama o referido bem apresenta débitos de IPTU no valor de R$ 773,09 

(setecentos e setenta e três reais e nove centavos) mais os acréscimos legais. 2)TAXA 

DE INCÊNDIO: Conforme Certidão Negativa de Débitos o imóvel não apresenta débitos 

de Taxas de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de incêndios. 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. 

As certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, e 

os débitos atualizados de IPTU e Taxas serão lidos pela Srª. Leiloeira no ato do pregão. 

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de 

computadores, no site da Leiloeira, www.facanhaleiloes.com.br e no jornal de ampla 

circulação em conformidade com o disposto no art. 887, §2º e 3º, 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. 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 da arrematação em até 24 horas após o encerramento do leilão e o restante 

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 

MEAÇÃO: O imóvel será vendido na totalidade e resguardado a meação da cônjuge do 

http://www.facanhaleiloes.com.br/
mailto:contato@facanhaleiloes.com.br


executado.  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 INTIMADOS DAS DATAS 

DO LEILÃO, 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, ao 01 (um) dia do mês de novembro de dois mil e vinte. Para que produza seus 

efeitos legais, o presente Edital encontra-se devidamente assinado pela Sra. Leiloeira 

Pública Cristina Façanha _____, pela Responsável do Expediente – Maria Lucíla de 

Souza Gerk _______  (Mat.01/27058), e pela MMa. Dra. Simone Gastesi Chevrand - 

Juíza de Direito _____.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


