
Edital publicado no site www.fredericoleiloes.com.br em 12/02/2020   

COMARCA DE PETRÓPOLIS/RJ
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1° e 2° LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, com prazo de 05
(cinco)  dias,  extraído  dos  autos  da  Ação  de  Indenização  n°  0008513-
94.1998.8.19.0042, proposta por ESPÓLIO DE ALCEBÍADES EVANGÉLIO e
ESPÓLIO DE DJANIRA BARBOSA EVANGÉLIO em face de FÁBIO ANDRÉ
DE SIQUEIRA RIBEIRO, na forma abaixo:

O EXMO. SR. DR. ENRICO CARRANO, Juiz de Direito na Primeira Vara Cível
da Comarca de Petrópolis/RJ, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente à FÁBIO ANDRÉ
DE SIQUEIRA RIBEIRO, que no dia 17/03/2020, às 15:30 horas, no átrio do
Fórum, situado à Avenida Barão do Rio Branco, n° 2001, Centro, Petrópolis/RJ,
pelo Leiloeiro Público  FREDERICO ALBERT KRAUSEGG NEVES, telefones:
(24)  2236-2409  -  98168-2188,  e-mail:  contato@fredericoleiloes.com.br,  com
sítio  na  rede  mundial  de  computadores  www.fredericoleiloes.com.br, será
apregoado  e  vendido  a  quem  mais  der  acima  da  avaliação,  ou  no  dia
24/03/2020,  no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito
lance  inferior  a  50% (cinqüenta por  cento)  da  avaliação,  conforme prevê  o
artigo 891, § único do Código de Processo Civil,  o  “DIREITO E AÇÃO”  ao
imóvel penhorado, conforme Termo de Penhora às fls. 309, descrito e avaliado
às fls. 337 em 29/03/2019. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: Aos 29 dias
do  mês  de  março  do  ano  de  2019,  em  cumprimento  ao  mandado  anexo,
AVALIEI o bem penhorado, conforme se segue: R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais). Fica esclarecido que esta OJA não teve acesso ao imóvel pois o mesmo
está,  aparentemente,  abandonado.  Terreno  no  final  do  condomínio,  com
grande parte em aclive. A casa está aparentemente vazia. Fui informada por
funcionários do condomínio que o réu não reside ali e que a casa está vazia há
bastante tempo, razão pela qual a avaliação foi  efetivada de forma indireta.
AVALIAÇÃO: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo atualizado na data
de  expedição  do  presente  edital  para  R$  519.569,73  (quinhentos  e
dezenove  mil  quinhentos  e  sessenta  e  nove  reais  e  setenta  e  três
centavos). Conforme certidão do cartório do 11° Ofício de Justiça do Registro
de Imóveis da 6ª Circunscrição de Petrópolis/RJ, o referido imóvel, foreiro Cia
Imobiliária de Petrópolis, encontra-se matriculado sob o n° 11.785, registrado
em nome de Ariel Gonçalves Barros. De acordo com a Escritura de Compra e
Venda  registrada  no  cartório  do  10º  Ofício  de  Petrópolis,  acostada  às  fls.
304/304v.  do  processo,  o  referido  imóvel,  foi  vendido  por  Ariel  Gonçalves
Barros e adquirido por Fábio André de Siqueira Ribeiro.  Débitos do imóvel  :  
IPTU (inscrição nº. 56797): R$ 2.743,78 (dois mil setecentos e quarenta e três
reais  e  setenta  e  oito  centavos),  mais  acréscimos  legais,  referente  aos
exercícios 2014 a 2018,  e  R$ 81,66 (oitenta  e um reais  e  sessenta  e  seis
centavos), mais acréscimos legais, referente a 1ª parcela do exercício 2020;
FUNESBOM:  R$ 225,85  (Duzentos  e  vinte  e  cinco  reais  e  oitenta  e  cinco
centavos)  mais  acréscimos  legais,  referente  aos  exercícios  2014  a  2019;
CONDOMÍNIO:  R$ 6.674,38 (seis mil  seiscentos e setenta e quatro reais e
trinta  e  oito  centavos),  conforme  planilha  fornecida  pela  administradora  do
condomínio datada de 07/02/2020. Os créditos que recaem sobre o imóvel,
inclusive  os  de  natureza  propter  rem  serão  sub-rogados  sobre  o  preço  da



Edital publicado no site www.fredericoleiloes.com.br em 12/02/2020   

alienação, sendo observada a ordem de preferência, conforme prevê o § 1° do
artigo  908  do  Código  de  Processo  Civil.  As  certidões  exigidas  pela
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, bem como o
presente edital e os débitos atualizados, serão lidos pelo Sr. Leiloeiro no
ato do pregão. Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada e o promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo
Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta pública,
suprindo, assim, a exigência contida no artigo 889 do CPC. Cientes de que
impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar
concorrente  ou  licitante,  por  meio  de  violência,  grave  ameaça,  fraude  ou
oferecimento de vantagem, incorre  em violência  ou fraude em arrematação
judicial, prevista no artigo 358 do Código Penal, sob pena de detenção, de dois
meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. – E, para
que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que
será publicado através do site de leilões on-line:  www.fredericoleiloes.com.br,
de acordo com o art. 887, §2° do CPC, e afixado no local de costume, cientes
de que a arrematação, adjudicação ou remição, far-se-á à vista, mediante o
pagamento imediato do preço pelo  arrematante,  na forma do artigo 892 do
CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de cartório de 1% até
o limite máximo permitido. – Dado e passado nesta cidade de Petrópolis, aos
sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. – Eu, Celimara de
Cássia Vieira Hoelz Pacheco, Chefe da Serventia, o fiz  digitar e subscrevo.
(ass.) Enrico Carrano – Juiz de Direito.


