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COMARCA DE PETRÓPOLIS/RJ
JUÍZO DE DIREITO DO I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

EDITAL DE 1° e 2° LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial,
em fase de execução, n° 0007141-75.2019.8.19.0042, proposta por CLÁUDIA
LUÍSA DE JESUS em face de LUÍZA HELENA LIMA KAPPAUN, na forma
abaixo:

O EXMO. SR. DR. ALEXANDRE CORREA LEITE, Juiz de Direito do I Juizado
Especial Cível da Comarca de Petrópolis/RJ, FAZ SABER, aos que o presente
Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a
LUÍZA HELENA LIMA KAPPAUN,  que no  dia  26/04/2021,  às 14:00  horas,
através  do  site  de  leilões  on  line  www.fredericoleiloes.com.br  do  Leiloeiro
Público FREDERICO  ALBERT  KRAUSEGG  NEVES,  telefones:  (24)  2236-
2409  /   (24)  98168-2188  /  (21)  98168-2188, e-mail:
contato@fredericoleiloes.com.br, será apregoado e vendido a quem mais der
acima da avaliação, ou no dia 29/04/2021, no mesmo horário, através do site,
pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinqüenta por cento)
da avaliação, conforme prevê o artigo 891, § único do CPC, os bens móveis
penhorados,  conforme  auto  de  penhora  e  depósito  de  fls.  62.  LAUDO DE
AVALIAÇÃO: 1)  1 arquivo de 4 gavetas em MDF,  avaliado em R$ 150,00
(cento e cinquenta reais);  2) 1 armário de escritório, avaliado em R$ 150,00
(cento e cinquenta reais); 3) 1 computador, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos
reais); 4) 1 cadeira de escritório, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais); 5) 2
fogões avaliados em R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) cada, totalizando a
quantia de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais);  6) 3 torres de metal
avaliadas em R$ 30,00 (trinta reais) cada, totalizando R$ 90,00 (noventa reais);
7) 3 persianas, avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais) cada, totalizando R$
900,00 (novecentos reais);  8) 4 panelas, avaliadas em R$ 200,00 (duzentos
reais)  cada,  totalizando  R$  800,00  (oitocentos  reais);  9) 1  processador,
avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 10) 4 jarras, avaliadas em R$
6,00  (seis  reais)  cada,  totalizando  R$  24,00  (vinte  e  quatro  reais);  11) 3
réchaud  chapas,  avaliados  em  R$  160,00  (cento  e  sessenta  reais)  cada,
totalizando R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais);  12) 8 bandejas de vidro,
avaliadas em R$ 15,00 (quinze reais)  cada, totalizando R$ 120,00 (cento e
vinte reais); 13) 700 facas, avaliadas em R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$
700,00 (setecentos reais);  14) 200 garfos,  avaliados em R$ 0,50 (cinquenta
centavos) cada, totalizando R$ 100,00 (cem reais);  15) 2 bandejas de prata,
avaliadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 (hum
mil reais); 16) mesa com gaveteiro, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais);
17)  2  mesas  de  tampos  de  mármore  e  metal,  avaliadas  em  R$  300,00
(trezentos reais) cada, totalizando a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais);
18) 9 vidros redondos, avaliados em R$ 15,00 (quinze reais) cada, totalizando
a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais). AVALIAÇÃO TOTAL
DOS BENS: R$ 7.409,00 (sete mil quatrocentos e nove reais). LOCALIZAÇÃO
DOS BENS: Rua Dr.  Sá Earp, nº 611, Morin,  Petrópolis/RJ.  Os bens serão
vendidos  no  estado  de  conservação  em que  se  encontram,  sem garantia,
constituindo  ônus  do  interessado  verificar  suas  condições,  antes  das  datas
designadas para o leilão (artigo 18, resolução 236/2016 CNJ). Os créditos que
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recaem  sobre  os  bens,  inclusive  os  de  natureza  propter  rem,  serão  sub-
rogados sobre o preço da alienação, sendo observada a ordem de preferência,
conforme prevê o § 1° do artigo 908 do Código de Processo Civil. O presente
edital, bem como 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.  Condições  da
Alienação: Os horários descritos neste edital serão sempre considerados os
horários  de  Brasília/DF.  Os  interessados  em  participar  do  leilão  deverão
oferecer  lances  pela  internet,  através  do  site  www.fredericoleiloes.com.br,
desde  que  estejam  devidamente  cadastrados  no  site  e  habilitados  para
participar deste leilão. Os lances efetuados pelo usuário cadastrado, não serão
passíveis de arrependimento. O preço da arrematação deverá ser pago através
de guia de depósito judicial emitida pelo Leiloeiro em favor do Juízo, no prazo
máximo  de  24  horas  após  o  término  do  leilão,  bem  como,  deverá  ser
depositado à vista na conta corrente do Leiloeiro, através de depósito bancário,
DOC ou TED, a comissão referente ao leilão. A conta corrente do Sr. Leiloeiro
será informado ao Arrematante através de e-mail ou contato telefônico. Caso o
Arrematante não efetue o(s) pagamento(s), a informação será encaminhada ao
Juízo competente para aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a
perda da caução, voltando o(s) bem(ns) a novo leilão. 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, far-se-á à vista,  mediante o pagamento imediato do
preço pelo arrematante, na forma do artigo 892 do CPC, acrescido de 5% de
comissão ao Leiloeiro e custas de cartório de 1% até o limite máximo permitido.
Na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro
fará jus a comissão, nos termos do artigo 7º, §3° da Resolução 236 CNJ. Dado
e passado nesta cidade de Petrópolis, aos vinte e três dias do mês de março
do  ano de dois  mil  e  vinte  e um.  –  Eu,  Janine Esteves Eneas,  Chefe da
Serventia,  o  fiz  digitar  e  subscrevo.  (as.)  Alexandre Correa Leite  –  Juiz  de
Direito.


