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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DE DIREITO DO I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REGIONAL DA

BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL DE 1° e 2° LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05
(cinco)  dias,  extraído  dos  autos  da  Ação  de  Indenização  n°  0034845-
18.2017.8.19.0209, proposta por  HENRIQUE ISRAEL ZYLBERMAN em face
de FÁTIMA VARELLA CARVALHO, na forma abaixo:

O EXMO.  SR.  DR.  MARCELO ALMEIDA DE MORAES MARINHO,  Juiz  de
Direito no I Juizado Especial Cível Regional da Barra da Tijuca – Cidade do Rio
de Janeiro, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, especialmente à FÁTIMA VARELLA CARVALHO e
à  SÉRGIO PAULO MOURA CARVALHO, eventuais  locatários,  ocupantes  e
demais interessados, que no dia  22/11/2021, 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 23/11/2021, 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,  o  imóvel  penhorado  às  fls.  183,  descrito  e
avaliado  às  fls.  315  em  06/08/2021. LAUDO  DE  AVALIAÇÃO  INDIRETA:
Certificou e dou fé que em cumprimento ao presente mandado, compareci, nos
dias 09/07/2021 às 12h e 40 min., e 02/08/2021 às 10h e 30 min., na Estrada
Coronel Pedro Correia n°740 e ali, após não ter sido atendido por qualquer
pessoa e ter sido informado pela recepcionista do condomínio que a ocupante
da sala 608 somente esporadicamente compareci ali,  procedi à AVALIAÇÃO
INDIRETA, Endereço do imóvel:  Estrada Coronel Pedro Correia n° 740 sala
608 Identificação do imóvel: Comercial, devidamente registrado no 9° RGI sob
a matrícula 375300. Localização: o imóvel encontra-se localizado no bairro de
Jacarepaguá,  numa  Avenida  basicamente  comercial,  num  centro  comercial
com estrutura de lojas, salas comerciais, estacionamento e com boa estrutura
de transportes.  CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL O imóvel  possui  22m²  de
área. DA AVALIAÇÃO INDIRETA Assim, considerando os valores praticados em
imóveis na mesma região, conforme apuração de preços dos imóveis à venda
no mesmo edifício feita na administração do condomínio, no período de agosto
de 2021, bem como a sua localização, área edificada, idade e características,
AVALIO o bem acima descrito em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
DESCRIÇÃO CONSTANTE DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA: Sala 608 do prédio
em construção situado na Estrada Coronel Pedro Corrêa, nº 740, na Freguesia
de  Jacarepaguá  e  correspondente  fração  ideal  de  0,003426  do  respectivo
terreno designado por lote 1 do PAL 47025, que mede em sua totalidade: de
frente 29,95m para a Estrada Coronel Pedro Correa;  à direita  97,51m mais
5,00m mais 115,50m confrontando com a Estrada Coronel Pedro Correa lotes
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29  e  22  do  PAL  22664;  à  esquerda  85,37m  mais  11,00m  mais  81,10m
confrontando com a Estrada Coronel Pedro Corrêa lotes 31 e 24 do PAL 22664
e  nos  fundos  28,52m  mais  4,20m  confrontando  com  a  Rua  Villas  Boas.
Conforme certidão do cartório do 9° Ofício do Registro de Imóveis da cidade do
Rio de Janeiro/RJ, o referido imóvel, encontra-se matriculado sob o n° 375300,
registrado (R-8) em nome de Ségio Paulo Moura Carvalho, casado pelo regime
de comunhão de bens,  antes da Lei  6515/77 com Fátima Varella Carvalho,
constando  na  matrícula:  (AV-3)  HIPOTECA: Em favor  do  Banco  Santander
(Brasil) S/A., inscrito no CNPJ: 90.400.888/0001-42; (AV-5) CONSTRUÇÃO: o
imóvel objeto desta matrícula teve o habite-se concedido em 28/04/2014; (R-9)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: Em favor  de  Sigma Even  Rio  Empreendimentos
Imobiliários LTDA., inscrita no CNPJ:  10.452.926/0001-71; (R-10) PENHORA:
oriunda  da  própria  ação. Conforme  certidão emitida  pelos  cartórios
Distribuidores,  consta(m)  processo(s)  distribuído(s)  em nome da Executada.
DÉBITOS DO IMÓVEL  :   IPTU (inscrição nº. 3258073-0): R$ 8.104,26 (oito mil,
cento e quatro reais e vinte e seis centavos), mais acréscimos legais, referente
aos exercícios 2016 a 2020 e R$ 1.322,94 (hum mil, trezentos e vinte e dois
reais e noventa e quatro centavos), mais acréscimos legais, referente às cotas
01 a 09 do exercício 2021; TAXA DE INCÊNDIO (CBMERJ Nº 5116545-4): R$
399,79 (trezentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos),  mais
acréscimos  legais,  referente  aos  exercícios  2016  e  2020.  CONDOMÍNIO:
Conforme informações prestadas pelo jurídico do Condomínio Prime Design
Offices,  a unidade apresenta débitos condominiais no valor  de R$ 5.066,31
(cinco  mil,  sessenta  e  seis  reais  e  trinta  e  um  centavos),  até  a  data  de
07/10/2021. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 13.374,67 (duzentos e trinta e um mil
setecentos e setenta e um reais e três centavos) informado pelo credor às fls.
98  e  atualizado  em  28/01/2019. Os  créditos  que  recaem  sobre  o  imóvel,
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  e parágrafo único do artigo 130 do
CTN.  Ficam  cientes  os  interessados,  que  o  pagamento  dos  débitos
condominiais e tributários não cobertos pelo valor da arrematação, serão de
responsabilidade  do  Arrematante.  As  certidões  exigidas  pela  Consolidação
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, bem como o presente edital e os
débitos  atualizados,  encontram-se  anexados  aos  autos  à  disposição  dos
interessados. 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.  CONDIÇÕES GERAIS: Os horários descritos neste
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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. 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 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. 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). Os lances efetuados
pelo  usuário  cadastrado,  são  irretratáveis  e  irrevogáveis,  não  podendo  ser
anulados  ou  cancelados  sob  nenhuma  hipótese.  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,  bem como,  será
apresentado ao Juízo o lance anterior e assim sucessivamente.  Correrão por
conta do arrematante todos os ônus inerentes à transferência da propriedade
em seu favor. Caso após os inícios dos trabalhos ocorra a remição ou qualquer
ato por conta do devedor ou credor que obste a consumação da alienação em
hasta pública, caberá o pagamento de comissão no equivalente de 0,5% (meio
por cento) a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação por quem der
causa (no caso de acordo, tal valor será pro rata), sem prejuízo da reposição
das despesas. Tal pagamento, além de ser justificado pelo trabalho exercido
pelo leiloeiro, visa não incentivar a procrastinação da execução pelo executado
até  o  último  momento  possível,  sem  qualquer  ônus.  Isso  vem  a  atender
justamente o ideal do novo CPC, que tem como uma das bandeiras evitar ou
tornar  sem  atrativos  atos  de  procrastinação,  impondo  sempre  severa
reprimenda. 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
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correspondente  à  violência.  –  E,  para  que  chegue  ao  conhecimento  dos
interessados, foi expedido o presente Edital, 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  adjudicação  ou
remição far-se-á à vista, e a arrematação, deverá ser paga, preferencialmente,
à vista ou alternativamente, à prazo, de até 15 (quinze) dias, mediante caução
de 30% (trinta por cento) do valor ofertado, consoante art. 892 do CPC, com a
complementação  dos  70%  (setenta  por  cento)  restantes  no  prazo  de  15
(quinze) dias, tudo em conformidade com os artigos 884, § único e 892 do
NCPC, acrescido de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo
único,  do art.  24,  Decreto  nº  21.981/32,  e  custas  de cartório  de  1% até  o
máximo permitido. – Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos sete
dias  do  mês de outubro do ano de  dois  mil  e  vinte  e  um.  –  Eu,  Maurícia
Modesta de Souza Alves, Chefe da Serventia, matrícula 01/16254 o fiz digitar e
subscrevo.  (ass.)  MARCELO  ALMEIDA DE  MORAES  MARINHO  –  Juiz  de
Direito.


