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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 317/319/321 - D – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2169 
E-mail: cap33vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à PAULO CESAR MANGANO BARREIROS e à 
FRANCISCA ELISA RODRIGUES MAGALHÃES, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação 
de Execução (Processo nº 0297958-43.2013.8.19.0001) proposta por LUIZ ANTONIO REZENDE MOREIRA 
contra PAULO CESAR MANGANO BARREIROS e FRANCISCA ELISA RODRIGUES MAGALHÃES, na forma 
abaixo: 
 
   A DRA. CRISTINA SERRA FEIJÓ, Juíza de Direito da Trigésima Terceira Vara Cível da Cidade do Rio de 
Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente à PAULO CESAR MANGANO BARREIROS e à FRANCISCA ELISA RODRIGUES 
MAGALHÃES, que no dia 10.04.2018, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115 - térreo 
(hall dos elevadores) – Castelo/RJ., pelo Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, com sítio na rede 
de computadores www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, 
ou no dia 18.04.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% 
(cinquenta por cento) da avaliação, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o imóvel penhorado 
conforme termo de penhora às fls. 162 - tendo sido os executados intimados da penhora conforme fls. 164 e 
176vº - descrito e avaliado às fls. 181/183 (em 19/09/2017).- LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL: Descrição: 
Imóvel situado à Rua do Livramento, nº 162 – Gamboa, Rio de Janeiro, registrado no 2º Ofício do Registro de 
Imóveis, na matrícula 9080, e inscrição municipal de nº 0.226.737-5, contando com 140m de área de terreno e 
426m de área edificada, sendo 6,0m de testada real, tudo conforme fotocópias da certidão do RGI e da guia 
de IPTU que acompanharam o mandado. Características: Trata-se de imóvel comercial, explorado com 
aluguel de quartos e mais uma loja de hortifruti, com mais de cinquenta anos de construção, em razoável 
estado de conservação, sem garagem, edificado em quatro pavimentos, cujo acesso é feito por uma escada 
interna de mármore branco, cerâmica e corrimões, com fachada de alvenaria pintada em azul, com detalhes 
em granito, e portas e janelas em madeira, confrontando do lado direito com o prédio nº 164 e do lado 
esquerdo com o nº 160 da Rua do Livramento, não havendo janelas laterais nos três primeiros pavimentos. O 
andar térreo é composto por uma loja de frente para a rua e, posteriormente, por outra área, cujo acesso se dá 
pelos fundos da loja ou por um corredor existente após a porta da frente, contendo quatro quartos (sendo que 
um funciona como depósito, que se separava dos demais por uma divisória improvisada, e os demais não tive 
acesso por estarem trancados), quatro banheiros pequenos, masculino e feminino, uma área de banho, com 
quatro boxes simples, mais uma área comum ladrilhada com lavatórios. Nos fundos há uma cozinha e uma 
lavanderia com cobertura de telha de amianto e um vão livre, com paredes contendo infiltração na entrada. O 
segundo pavimento é composto por uma área de circulação, três quartos maiores (um voltado para a frente do 
imóvel e os outros dois internos), três banheiros e duas áreas de banho, masculino e feminino, com três 
boxes, além de uma área comum com três lavatórios. Já no terceiro andar, há um quarto grande improvisado 
por divisória, dois banheiros e uma área ladrilhada que estava fechada com uma porta de grade mais ao 
fundo. O quarto pavimento encontrava-se fechado por uma porta de ferro de grade, que dava acesso a um 
quarto grande, com piso de cerâmica e pintura de acrílico nas paredes, voltado para a frente do imóvel, 
janelas frontais em madeira e laterais de alumínio. Também havia outra porta de madeira que também estava 
fechada, sem acesso. Da Região: Encontra-se servida de distribuição de energia elétrica, rede telefônica, 
iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, transporte de ônibus e próximo ao VLT, comércio 
local, ao Hospital dos Servidores e dentro do perímetro do projeto Porto Maravilha. A Rua do Livramento é 
próxima, entretanto, do Morro da Providência e vem sofrendo com a violência e o clima de medo originados 
pelo trafico de drogas que controla a região. Metodologia Avaliatória: Essa avaliação foi feita de forma direta, 
entretanto com acesso parcial ao imóvel, já que três quartos do térreo, um cômodo do terceiro e mais a área 
total do quarto pavimento estavam trancados, utilizando o método comparativo de dados do mercado 
imobiliário da região. Assim sendo, avalio o imóvel acima descrito em R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil 
reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 1.132.313,51 (hum milhão, cento e 
trinta e dois mil, trezentos e treze reais e cinquenta e um centavos).- Conforme Certidão do 2º Ofício do 
Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel, foreiro ao Município do Rio de Janeiro, encontra-se matriculado 
sob o nº 09.080, (R-8/R-14) em nome de Paulo Cesar Mangano Barreiros, divorciado.- Débitos do Imóvel: 
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IPTU: R$ 129.258,43 (cento e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), 
referente aos exercícios de 2006 a 2011, 2013, 2015, 2017 e 2018; Taxa de Incêndio: R$ 3.411,29 (três mil, 
quatrocentos e onze reais e vinte e nove centavos), referente aos exercícios de 2013 a 2016, e, o exercício de 
2012 encontra-se inscrito em Dívida Ativa.- Conforme Certidão do 9º Distribuidor, constam distribuições na 
12ª. Vara de Fazenda Pública referente a débitos com IPTU nos exercícios de 2006 a 2009, 2011 e 2013.- 
OBS.: Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
respectivo preço, observada a ordem de preferência, conforme prevê o Art. 908 do NCPC.- As certidões 
referentes ao Art. 267, inciso XXIV da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas 
pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão.- Ficam os executados intimados dos Leilões por intermédio deste edital, 
na pessoa de seus advogados constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, Parágrafo Único, e seus 
incisos do NCPC.- Condições Gerais da Alienação: Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os 
ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas as 
despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando 
existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante.- E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado através do site de leilões on-line: 
www.portellaleiloes.com.br, de acordo com o Art. 887 § 2º do NCPC, cientes que a arrematação far-se-á à 
vista ou a prazo de até quinze dias mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão 
ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido, e, que o não pagamento do preço no 
prazo acima estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em favor do exequente a perda da caução, voltando o(s) bem(s) 
a novo Leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso.- Demais informações serão prestadas na 
ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital.- Dado e passado 
nesta cidade do Rio de Janeiro, aos dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Michelle 
Lima Magalhães, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Cristina Serra Feijó - Juíza de Direito. 


