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EDITAL DE 1ª e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com o prazo de 10 
(DEZ) dias, extraídos dos autos da EXECUÇÃO POR TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL, proposta por AUTOR: CEF-CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL– Autarquia Federal em face de JOSUE FERREIRA DE 
BARROS - ESPOLIO E OUTROS, Processo n° 0022166-
18.2004.4.02.5101 (2004.51.01.022166-1), na forma abaixo:  
A DOUTORA MARIA AMELIA ALMEIDA SENOS DE CARVALHO, 
Juíza Federal Titular da 23.ª Vara Federal /RJ, FAZ SABER a todos 
que o presente Edital de 1ª e 2º LEILÃO, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente aos 
devedores, que no dia 03 de NOVEMBRO de 2016, às 14:00H , no 
Átrio do Fórum da Justiça Federal do Rio de Janeiro, na Avenida Rio 
Branco n° 243, Anexo I, térreo, Centro, Rio de Janeiro/RJ, pelo 
Leiloeiro Público Oficial, será leiloado por preço não inferior a 
avaliação, e caso não haja licitante fica desde já designado o dia 10 
de NOVEMBRO de 2016, mesmo horário e local, para a realização 
do segundo Leilão, quando a venda será feita a quem maior lance 
oferecer, independente da avaliação na forma do art. 891 §1º da 
NCPC, o bem penhorado e avaliado às fls. 261/263, na forma do 
que disciplina a Lei 5.741/71, designado como: IMÓVEL situado na 
Estrada do Cabuçu de Baixo, nº 171, rua D, quadra B, casa 110, 
Guaratiba, Rio de Janeiro. Imóvel dividido em sala, 2 quartos, 
cozinha e banheiro, no interior do condomínio Vila Maria, em boa 
estado de conservação conforme média de valor dos imóveis locais 
de mesma característica. Neste ato, o imóvel é AVALIADO em R$  
150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). Para efeito de 
Arrematação, Adjudicação ou Remição, acrescidos de custas 
judiciais, honorários advocatícios, comissão do leiloeiro, 0,25% de 
ISS e emolumentos cartorários. A arrematação far-se-á à vista, ou 
no prazo de 03 dias, mediante caução idônea, facultando-se ao 
arrematante o pagamento de sinal equivalente a 20% do valor da 
arrematação, acrescido das seguintes despesas: 5% de comissão 
do leiloeiro devida sobre o valor da arrematação, adjudicação ou 
remição, custas de cartório de 1% até o limite máximo permitido por 
lei, bem como o débito do IPTU. As certidões referentes ao Art. 229, 
inciso VI da C.N.C.G.J. Cons. Normativa da Cor. Geral da Justiça, 
serão lidas p/ Sr. Leiloeiro no ato do Pregão. E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados foi expedido o presente Edital que 
será publicado e afixado no local de costume, ficando os executados 
intimados da hasta, caso não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de 
Justiça, suprida, assim, a exigência contida no art. 889 inciso I do 
NCPC. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 27 de 
setembro de 2016. Eu, Filipe Vianna de Melo, digitei. Eu, Silvia Pozo 
Lindgren Barreto, Diretora de Secretaria, da 23ª Vara Federal, 
subscrevo. E, eu, MARIA AMELIA ALMEIDA SENOS DE 
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CARVALHO, Juíza Federal Titular da 23ª Vara Federal do Rio de 
Janeiro, assino. 
 

Maria Amélia Almeida Senos de Carvalho 

Juíza Federal Titular da 23.ª Vara 
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