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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ. 
Fórum: Av. Vereador Hermínio Moreira, 380 – Centro – Itaboraí - RJ  
E-mail: itb01vara@tjrj.jus.br 

 

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABORAÍ- RJ 

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

autos da Ação de Cobrança proposta por FRANCINEZ ELIAS BARROS DA SILVA  

que move em face de EDIVAR PEREIRA BARROS (processo nº 0007361-

48.2010.8.19.0023) na forma abaixo: 

 
A DRA. LIVIA GAGLIANO PINTO ALBERTO MORTERA, Juíza de Direito Titular na 

Primeira Vara Cível da Comarca de Itaboraí, FAZ SABER aos que o presente Edital virem 

ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, Especialmente ao executado EDIVAR 

PEREIRA BARROS (CPF:772.059.797-4) e aos coproprietários: MARCIO DA 
COSTA BARROS (CPF: 085.892.657-14) e MARCIA DA COSTA BARROS (CPF: 

099.891.267-04), suprindo assim a exigência contida no artigo 889, I e II do 

CPC que no dia  10/06/2021 às 14:00 horas  que no dia 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 15/06/2021 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 como segue: AUTO DE AVALIAÇÃO : 

LAUDO DE AVALIAÇÃO, na forma abaixo: Em cumprimento ao Mandado anexo, 

AVALIEI o(s) bem(ns), conforme se segue: 1 (UM) LOTE DE TERRENO N° 198 DA 
QUADRA N°15 DO LOTEAMENTO "JARDIM FLORESTA", localizado na expansão da 

zona urbana do 3 °distrito deste município, em Manilha, com a área de 502,74 m², 

medindo 29,00 m na frente para a rua "8"; 27,00 m nos fundos confrontando com os 

lotes 206 e 207; 15,30 m no lado direito confrontando com o lote 197; 21,94 m no lado 
esquerdo confrontando com o lote 199, onde há as seguintes construções: 1) 

Construção conforme Av.2 - Mat. 44.580, um prédio de uso comercial (tipo 

loja) com área construída de 248,93 m² de 1ª categoria correspondente 20,015 da 

fração do terreno conforme guia de IPTU acostada à fl. 233, cadastrado na Prefeitura 
local sob o nº 063654-001 c lá averbado desde 24/09/1992, com inscrição predial no 

39.013 ao qual atribuo o valor de R$323.609,00 (trezentos e vinte e três mil, 

seiscentos e nove reais); 2) conforme Av.03 - Mat.44.580, um prédio de uso 

comercial (tipo loja) com área construída de 116,44 m² de 1ª categoria 

correspondente 9,362 da fração do terreno conforme guia de IPTU acostada à fl. 234, 
cadastrado na Prefeitura local sob o n° 154072-001 e lá averbado desde 14/05/2009, 

com inscrição predial n" 46.152, ao qual atribuo o valor de R$151.372,00 (cento e 

cinquenta e um mil, trezentos e setenta e dois reais); 3) conforme Av.04 - 

Mat.44.580, um prédio de uso comercial (tipo loja) com área construída de 
28,87 m² 2 de 1ª categoria correspondente 2,321 da fração do terreno conforme guia 

de IPTU acostada à fl. 235, cadastrado na Prefeitura local sob o n° 145455-001 e lá 

averbado desde 24/09/1992, com inscrição predial n° 39.014, ao qual atribuo o valor 

de R$37.531,00 (trinta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais); 4) conforme Av.05 
- Mat.44.580, um prédio de uso comercial (tipo loja) com área construída de 

44,29 m² de 1ª categoria, cadastrado na Prefeitura local sob o n°145456-001 e lá 

averbado desde 24/09/1992, com inscrição predial n° 39.015, ao qual atribuo o valor 

de R$57.577,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais);5) conforme 
Av.06 - Mat.44.580, um prédio de uso comercial (tipo loja) com área 

Construída de 49,02 m² de 1ª categoria correspondente 3,941 da fração do terreno 

Conforme guia de IPTU acostada à fl. 236, cadastrado na Prefeitura local sob o n° 

145457-001 e lá averbado desde 24/09/1992, com inscrição predial n° 39.016, ao qual 
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atribuo o valor de R$63.726,00 (sessenta e três mil, setecentos e vinte e seis reais) 6) 

conforme Av.07 - Mat.44.580, um prédio de uso residencial (apt° 101) com 

área construída de 61,17 m² de 1ª categoria correspondente 4,918 da fração do 

terreno conforme guia de IPTU acostada à fl. 240, cadastrado na Prefeitura local sob o 
n° 147371-001 e lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial n° 46.153, ao 

qual atribuo o valor de R$63.616,80 (sessenta e três mil, seiscentos e dezesseis reais e 

oitenta centavos); 7) conforme Av.08 - Mat.44.580, um prédio de uso residencial 

(apt° 102) com área construída de 63,66 m² de 1ª categoria correspondente 5,118 
da fração do terreno conforme guia de IPTU acostada à fl. 241, cadastrado na Prefeitura 

local sob o n° 147370-001 e lá averbado desde 14/0512009, com inscrição predial n" 

46.154, ao qual atribuo o valor de R$66.206,40 8) conforme Av.09 - Mat.44.580, 

um prédio de uso residencial (apt° 103) com área construída de 39,65 m² de 
1ª categoria correspondente 3,188 da fração do terreno conforme guia de IPTU 

acostada à fl. 242, cadastrado na Prefeitura local sob o nº 147375-001 e lá averbado 

desde 14/05/2009, com inscrição predial n" 46.155, o qual atribuo o valor de 

R$41.236,00 (quarenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais); 9) conforme Av.10 - 

Mat.44.580, um prédio de uso residencial (aptº 104) com área construída de 
39,64 m² de 1ª categoria correspondente 3,187 da fração do terreno conforme guia de 

IPTU acostada à fl. 243, cadastrado na Prefeitura local sob o n°147376-001 e lá 

averbado desde 14/0512009, com inscrição predial n° 46.156, o qual atribuo o valor de 

R$41.225,60 (quarenta e um mil, duzentos e vinte e cinco mil reais e sessenta 
centavos). 10) conforme Av. 11 - Mat. 44580, um prédio de uso residencial 

(aptº 105) com área construída de 42,24 m² de 1ª categoria correspondente 3,396 

da fração do terreno conforme guia de IPTU acostada à fl. 244, cadastrado na Prefeitura 

local sob o n°147377-001 e lá averbado desde 14/0512009, com inscrição predial n° 
46.157, ao qual atribuo o valor de R$43.929,60 (quarenta e três mil, novecentos e 

vinte e nove reais e sessenta centavos); 11) conforme Av.12 - Mat.44.580, um 

prédio de uso residencial (aptº 106) com área construída de 59,85 m² de 1ª 

categoria correspondente 4,812 da fração do terreno conforme guia de IPTU acostada à 
fl. 245, cadastrado na Prefeitura local sob o n" 147378-001 e lá averbado desde 

14/05/2009, com inscrição predial n° 46.158, ao qual atribuo o valor de R$62.244,00 

(sessenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais). 12) conforme  Av.13 - 

Mat.44.580, um prédio de uso residencial (apt° 107) com área construída de 

58,11 m² de 1 categoria, cadastrado na Prefeitura local sob o n° 147379-001 e lá 
averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial nº 46.159, ao qual atribuo o valor 

de R$60.434,40 (sessenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta 

centavos). 13) Av.14 - Mat.44.580, um prédio de uso residencial (apt 201) com 

área construída de 55,13m2 de 1ª categoria, com inscrição predial n° 147381-001, 
ao qual atribuo o valor de R$57.335,20 (cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco 

reais e vinte centavos); 14) conforme Av.15 - Mat.44.580, um prédio residencial 

(apto 202) com área construída de 63,00 m² de 1ª categoria correspondente 5,065 

da fração do terreno conforme guia de IPTU acostada à fl. 248, cadastrado na Prefeitura 
local sob o n" 147380-001 lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial n° 

46.164, ao qual atribuo o valor de R$65.520,00, 15) conforme Av.16 - Mat.44.580 

um prédio de uso residencial (apartamento 203) com área construída de 44,80 

m² de 1ª categoria correspondente 3,602 da fração do terreno conforme guia de IPTU 

acostada à fl. 249, cadastrado na Prefeitura local sob o n° 147384-001 e lá averbado 
desde 14/05/2009, com inscrição predial n°46.165, ao qual atribuo o valor de 

R$46.592,00 (quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais);  16) conforme 

Av.17 - Mat.44.580, um prédio de uso residencial (apartamento 204) com área 

construída de 50,59 m² de 1ª categoria, cadastrado na Prefeitura local sob o n" 
147383-001 c lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial n" 46.166, ao qual 

atribuo o valor de R$52.613,60 (cinquenta e dois mil, seiscentos e treze reais e 

sessenta centavos) 17) conforme Av.18 - Mat.44.580, um prédio de uso 

residencial (apartamento 205) com área construída de 40,14 m² de 1ª 
categoria, cadastrado na Prefeitura local sob o n° 147382-001 e lá averbado desde 

14/05/2009, com inscrição predial n° 46.167, ao qual atribuo o valor de R$41.745,60 

(quarenta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos). 18) 

conforme Av.19 - Mat.44.580, um prédio de uso comercial (sala 108) com área 
construída de 44,00 m² de 1ª categoria correspondente 3,537 da fração do terreno 

conforme guia de IPTU acostada à fl. 237, cadastrado na Prefeitura local sob o n° 

147374-001 e lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial n° 46.160, ao qual 
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atribuo o valor de R$51.480,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos e oitenta reais). 

19) conforme Av.20 - Mat.44.580, um prédio de uso comercial (sala 110) com 

área construída de 37,74 m² de 1ª categoria correspondente 3,034 da fração do 
terreno conforme guia de IPTU acostada à fl. 239, cadastrado na Prefeitura local sob o 

nº 147372-001 e lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial nº 46.162, ao 

qual atribuo o valor de R$44.155,80 (quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco 

reais e oitenta centavos); 20) conforme Av.21 - Mat.44.580. um prédio de uso 

comercial (sala 109) com área construída de 56,39 m² de 1ª categoria 
correspondente 4,534 da fração do terreno conforme guia de IPTU acostada à fl. 238, 

cadastrado na Prefeitura local sob o nº147373-001 e lá averbado desde 14/05/2009, 

com inscrição predial nº 46.161, ao qual atribuo o valor de R$65.976,30 (sessenta e 

cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos). CARACTERÍSTICAS: o 
Lote de terreno n° 198 da quadra n°15 do loteamento "JARDIM FLORESTA", localizado 

na expansão da zona urbana do 3 °distrito deste município, em Manilha, está em 

logradouro asfaltado; com serviço de transporte público urbano e comércio em seu 

entorno; com rede elétrica; com água encanada. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: 
R$1.438.126,30 (Um milhão quatrocentos e trinta e oito mil cento e vinte e 

seis reais e trinta centavos). VALOR DE 30% DA AVALIAÇÃO TOTAL correspondente 

ao valor da totalidade dos bens que cabe ao executado EDIVAR PEREIRA BARROS, ou 

seja, o valor correspondente a 30% é de R$431.437,89 (quatrocentos e trinta e um mil 
quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos). Para constar e produzir os 

efeitos legais, lavrei o presente, que vai devidamente assinado. O referido é verdade e 

dou fé. Observação: o presente Laudo foi elaborado com base em critérios objetivos, 

considerando tamanho da área de cada construção, sua localização e características da 

região onde   eles estão situados e especialmente, considerando o valor de mercado. De 
acordo com a certidão de ônus reais o imóvel encontra-se registrado junto ao 1º Ofício 

do Registro Geral de Imóveis de Itaboraí, sob a matrícula nº 44.580, recaindo os 

seguintes ônus: Lote de terreno nº 198 da quadra nº 15 do loteamento “JARDIM 

FLORESTA” localizado na expansão da zona urbana do 3º distrito deste município, em 
Manilha, com área de 502,74m², medindo 29,00m de frente para a rua “8”; 27,00m 

nos fundos confrontando com os lotes 206 e 207; 15,30m no lado direito confrontando 

com o lote 197; 21,94m no lado esquerdo confrontando com o lote 199. 

PROPRIETÁRIOS: ANTONIO PEREIRA BARROS brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão de bens com Lucia Regina Vitorino da Costa Barros, mestre de obras, IFP 

06350608-3 e CPF nº 7170.985.957-53; EDIVAR PEREIRA BARROS, brasileiro, solteiro, 

maior, comerciante, IFP 06160986-3 em 26/06/81 e CPF nº 772.059.797-49, residente 

à rua 3, lote 260, qd.14, Jardim Novo Horizonte, Itaboraí. O imóvel foi dividido na 

seguinte proporção: Antonio Pereira Barros 70% e Edivar Pereira Barros 30%. FORMA 
DE AQUISIÇÃO: Imóvel adquirido de Conceição Muniz da Silva, nos termos da escritura 

pública de compra e venda nº 24, lavrada a folha 49 do livro 190, nas Notas do 1º 

Oficio de Itaboraí, em 30/05/86. – REGISTRO: nº 06, matrícula nº 3.180, folha 201 do 

livro 2-J, em 11/07/1990. R.22 – Mat. 44.580. Prot.58.283. Data: 30 de Junho de 
2009. DOAÇÃO – Conforme Carta de Sentença expedida em 17 de setembro de 2008, 

pelo juízo de Direito da 1ª Vara Familia, da Inf.Juv. e do Idoso da Comarca de 

Itaboraí/RJ, assinada pelo Dr. Marcio Alexandre Pacheco da Silva, extraído dos autos de 

Divorcio Consensual de Lucia Regina Vitorino da Costa Barros e Antonio Pereira Barros ( 
Processo nº 1995.514.003393-3), contendo sentença prolatada em 06/07/1995, 

transitada em julgado, 70% do imóvel objeto desta matricula foi doado para MARCIO 

DA COSTA BARROS, brasileiro, menor (15 anos), nascido no 24/06/79, inscrito no 

CPF-MF sob o nº 085.892.657-14 e MÁRCIA REGINA DA COSTA BARROS, brasileira, 
menor (12 anos), nascida no dia 22/12/1982, inscrita no CPF-MF sob o nº 099.891.267-

04, pelo valor de R$ 286.763,82. R.23 – Mat. 44.580. Prot.58.283. Data: 30 de Junho 

de 2009 RESERVA DE USUFRUTO – Conforme Carta mencionada no registro anterior 

de nº 22, o imóvel objeto desta matrícula fica gravado com a cláusula de usufruto 

vitalício em favor de : LUCIA REGINA VITORINO DA COSTA, brasileiro, 
comerciante, divorciada, residente e domiciliada na rua D, lote 127, quadra 05, Três 

Pontes, Itaboraí/RJ, identidade nº 06350607-5, expedida pelo IFP, CPF-MF nº 

717.985.607-04 e ANTONIO PEREIRA BARROS, brasileiro, divorciado, comerciante, 

identidade nº 06350608-3, expedida pelo IFP, CPF-MF nº 717.985.957-53 residente e 
domiciliado o lote 198, quadra 15, loteamento Jardim Floresta, Manilha- Itaboraí. 

DÉBITOS DO IMÓVEL: Conforme detalhado na avaliação os imóveis estão com 
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inscrições individualizadas junto a Prefeitura Municipal de Itaboraí, constando débitos 

apenas na inscrição nº 154072-001, perfazendo o montante de R$ 1.013,37 (mil e 

treze reais e trinta e sete centavos).  2)TAXA DE INCÊNDIO: O imóveis não 

possuem  cadastro no FUNESBOM. 3) CRÉDITO EXEQUENDO: Conforme planilha 
de cálculos apresentado pelo credor em 25/05/2021 a presente execução perfaz o 

montante de R$ 796.995,18 (setecentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e 

cinco reais e dezoito centavos). DA SUB – ROGAÇÃO DOS CRÉDITOS: 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 planilha do Condomínio serão anexados nos autos pela 

Srª. Leiloeira e na plataforma de leilões. Faço constar que de acordo com o artigo 

1.499, VI do Código Civil a arrematação extingue a hipoteca, não assumindo o 

arrematante eventual débito. 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. 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 DIREITO DE PREFERÊNCIA: Em consonância 

ao artigo 843 § 1º do Código de Processo Civil fica reservado ao coproprietário ou ao 
cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. 
OBS: Encerrado o leilão será indagado aos condôminos se exercerão o direito de 

preferência, devendo sinalizar através de lances na plataforma: 
www.facanhaleiloes.com.br.  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 e co-proprietários INTIMADOS por intermédio do presente Edital de 

Leilão e intimação, suprindo assim a exigência contida no artigo 889, I e II do 
NCPC. Dado e passado, Itaboraí/RJ, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de dois 

mil e vinte e um. Para que produza seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se 

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

Expediente – Leila Tsuge  (Mat.01/31672), e pela MMa. Dra. Livia Gagliano Pinto 
Alberto Mortera - Juíza de Direito. 
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