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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DE DIREITO DA 48ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1° e 2° LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05
(cinco)  dias,  extraído  dos  autos  da  Ação  de  Indenização  n°  0296887-
93.2019.8.19.0001, proposta por  FÁBIO LEITE VOGEL RAMALHO GIOLITO
em face de A FONTE IMOBILIÁRIA EIRELI, na forma abaixo:

O  EXMO.  SR.  DR.  MAURO  NICOLAU  JUNIOR,  Juiz  de  Direito  na
Quadragésima Oitava 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  A  FONTE  IMOBILIÁRIA  EIRELI,  através  de  seu
representante  legal,  eventuais  locatários,  ocupantes  e  demais  interessados,
que  no dia  02/08/2021,  às 12:00  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 04/08/2021, 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 Código de Processo Civil, os bens móveis penhorados, conforme Auto de
Penhora e Avaliação de fls. 646/647.  DESCRIÇÃO DOS BENS:.01) 1 micro-
ondas, avaliado em R$ 300,00; 02) 1 frigobar avaliado em R$ 700,00; 03) 02 ar
condicionados split 10.000 btus, cada um avaliado em R$ 1.200,00, totalizando
R$ 2.400,00;  04) 1 impressora, avaliada em R$ 400,00;  05) 1 mesa de vidro
com base de ferro, avaliada em R$ 3.000,00;  06) 6 cadeiras de ferro e couro
bege, cada um avaliada em R$ 600,00, totalizando R$ 3.600,00; 07) 1 estante
branca com uma parte fechada (embaixo) e outra aberta com prateleiras (em
cima),  avaliada  em  R$  800,00;  08) 1  arquivo  de  madeira  cinza  (tipo
compensado com fórmica), avaliada em R$ 400,00; 09) 3 mesinhas de madeira
cinza (tipo compensado com fórmica), valendo cada um R$ 200,00, totalizando
R$ 600,00;  10) 4 cadeiras  de ferro  e  estofado preto,  cada um valendo R$
150,00, totalizando R$ 600,00; 11) 2 cadeiras de rodinha azuis, avaliada cada
uma em R$ 200,00, totalizando R$ 400,00. Todos os bens somados, totalizam
a importância de R$ 13.200,00 (treze mil  e duzentos reais).  LOCALIZAÇÃO
DOS BENS: Rua Voluntários da Pátria,  nº  190,  sala  919,  Botafogo,  Rio de
Janeiro/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).  DÉBITO  EXEQUENDO: R$  41.701,33  (quarenta  e  um  mil
setecentos e um reais e trinta e três centavos) informado pelo credor às fls.
686/688,  atualizado  em  02/07/2021. CONDIÇÕES  GERAIS: Os  horários
descritos neste edital serão sempre considerados os horários de Brasília/DF. O
leilão  eletrônico  será  conduzido  pelo  Leiloeiro  Público  Oficial  FREDERICO
ALBERT KRAUSEGG NEVES, através do site: www.fredericoleiloes.com.br. A
arrematação far-se-á à vista ou, alternativamente, com o pagamento inicial (e
imediato)  de  30%  (trinta  por  cento)  do  valor  da  arrematação  com  a
complementação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Caso haja proposta
por escrito de venda do referido bem em parcelas, nos termos do art. 895, I e II
do CPC, que seja permitido o parcelamento, mediante sinal à vista do valor



Edital de leilão publicado no site www.fredericoleiloes.com.br em 09/07/2021

equivalente  a  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  do  lance,  devendo  o
remanescente ser pago em até 03 (três) parcelas iguais, mensais e sucessivas,
devidamente atualizadas, mediante depósito em conta judicial vinculada a este
feito e Juízo (48º Vara Cível) junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90 dias
contados da data do leilão, ficando o imóvel penhorado até que o adquirente
quite integralmente o preço ofertado (cf. art. 895 § 1º do CPC). No caso de
atraso  no  pagamento  de  qualquer  parcela,  incidirá  multa  de  10% (dez  por
cento) sobre a soma da parcela inadimplida e parcelas vincendas (art. 895 §4º
do CPC), podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda
da  caução  (art.  897  do  CPC).  A  oferta  para  aquisição  à  vista  sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado consoante disposto
no artigo 895 § 7º no NCPC. O pagamento da arrematação será acrescido de
5% (cinco por cento) de comissão do Leiloeiro, que deverá ser depositado à
vista na conta corrente  do Leiloeiro,  através de depósito  bancário,  DOC ou
TED. A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informado ao Arrematante através
de e-mail ou contato telefônico. Decorridos os prazos sem que o arrematante
tenha realizado o(s)  depósito(s),  tal  informação será encaminhada ao Juízo
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, voltando o bem a
novo leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso. O devedor
poderá exercer o direito de remição expressamente previsto no artigo 826 do
NCPC até o momento anterior à assinatura do termo de adjudicação ou de
arrematação.  EM  HIPÓTESE  NENHUMA  SERÁ  DEFERIDA  ESSA
POSSIBILIDADE APÓS OS REFERIDOS MOMENTOS (artigos 902 e 903, do
NCPC).  Para  o  conhecimento  de  todos,  a  venda  se  dará  livre  e
desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as
tributárias, no preço, na forma do artigo 908 do NCPC: os créditos que recaem
sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço,
observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo
130, parágrafo único, do CTN. Nos casos de adjudicação, remição, acordo,
pagamento espontâneo ou parcelamento, após o início dos procedimentos e
antes das datas designadas,  será  devida a  comissão de 2,5% do Leiloeiro
sobre  o  valor  da  dívida,  além  do  pagamento  integral  das  despesas
comprovadas  nos  autos.  Caso  os  devedores,  os  sócios,  os  cônjuges,  o
coproprietário,  herdeiros,  sucessores,  eventuais  locatários,  ocupantes,
possuidores,  credores  do  imóvel,  os  usufrutuários,  o  credor  pignoratício,
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o
promitente comprador e vendedor não sejam intimados por outra forma legal,
ficam pelo presente edital intimados da alienação judicial, suprindo, assim, a
exigência contida no art. 889 do CPC, ficando as partes acima mencionadas e
possíveis interessados, direta ou indiretamente, intimados e cientificados dos
leilões por meio deste edital, em conformidade com a lei. Correrão por conta do
arrematante todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu
favor.  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.
Ficam cientes os interessados que assumem os riscos naturais inerentes às
falhas técnicas relacionadas à falta de conexão, de energia, erro do sistema
operacional  ou  outras  circunstâncias  que  possam  vir  a  inviabilizar  a  sua
participação no  leilão.  Os lanços online serão concretizados no ato  de sua
captação pelo provedor e não no ato emissão pelo participante. Assim, diante
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das diferentes velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série  de  fatores  alheios  ao  controle  pelo  provedor,  o  leiloeiro  não  se
responsabiliza  por  lanços  ofertados  que  não  sejam  recebidos  antes  do
fechamento  do  lote.  Os  lances  efetuados  pelo  usuário  cadastrado,  são
irretratáveis  e  irrevogáveis,  não  podendo  ser  anulados  ou  cancelados  sob
nenhuma hipótese. Caso sejam ofertados lances nos 3 (três) minutos finais, o
sistema prorrogará  a  disputa  por  mais  3  (três)  minutos  para  que  todos  os
participantes tenham a oportunidade de enviar novos lances (art. 21 e 22 da
Resolução  236/2016  CNJ). 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. – Dado e passado nesta cidade do Rio
de Janeiro, aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um. –
Eu, Simone Sleiman Razuck,  Chefe da Serventia,  o  fiz  digitar e subscrevo.
(ass.) DR. MAURO NICOLAU JUNIOR – Juiz de Direito.


