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JUÍZO DE DIREITO DA 38ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - RJ 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, 

extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO DO 

EDIFÍCIO MARCÓPOLIS que move em face de JOSÉ GERALDO DE LAS CASAS 

(processo nº 0133749-81.2018.8.19.0001) na forma abaixo: 

 

A DRA. FLÁVIA JUSTUS Juíza de Direito em Exercício da Titularidade na Trigésima 

Oitava Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o 

presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 

especialmente ao Executado:   JOSÉ GERALDO DE LAS CASAS e promitente 

vendedor: M. HAZAN E NULDELMANN LTDA,  suprindo assim as exigências 

contidas no artigo 889, I, VI e VII do NCPC, que no dia  24/08/2020 às 

14:00 horas,  será aberto o 1º leilão Público, através da                     

plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, pela  Leiloeira Pública 

CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, devidamente 

credenciada no TJRJ, com escritório na Rua República do Líbano nº 16, salas: 

501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a quem mais der 

acima da avaliação, ou no dia 27/08/2020, no mesmo horário e local,  a partir de 

50% do valor da avaliação do imóvel, em consonância ao Art. 891, §único do CPC, 

que estará aberto na modalidade online, obedecendo aos artigos 879 a 903 do 

Novo Código de Processo Civil, o “ Direito e Ação” do imóvel descrito e avaliado 

como segue: LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA IMÓVEL: APARTAMENTO 

1201, DA RUA DOMINGOS FERREIRA Nº 32, COPACABANA – RJ, 

devidamente registrado, dimensionado e caracterizado no 5º Ofício de Registro de 

Imóveis, sob matrícula nº 3-BT-40244e na inscrição municipal de nº 0.650.667-9 

(IPTU), idade 1957, área edificada  de 77m2, com direito a guarda de 01(um) 

automóvel na garagem, conforme fotocópias da Certidão que acompanharam o 

mandado e fazem partes integrantes deste laudo. EDIFÍCIO: Prédio no 

alinhamento da via pública, residencial, condomínio denominado Marcópolis, 

dispondo de portaria 24h, câmeras de segurança e elevadores social e de serviço. 

DA REGIÃO: Área encontra-se servida por alguns dos melhoramentos públicos do 

município como distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, 

asfaltamento, rede de água e esgotos, comércio em todo o bairro, serviços de 

transportes, como ônibus, metrô, táxis, entre outros aplicativos de transportes 

além de diversos estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes, locais para 

lazer, escolas e hospitais próximos ao logradouro. Assim, ante as pesquisas levadas 

a efeito na região para tomada de preço de imóveis semelhantes ao avaliando, 

considerando-se a sua localização, dimensões, área construída e características, 

padrão do logradouro. AVALIO INDIRETAMENTE o imóvel acima descrito, em 

R$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais). Obs: Foi certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que de acordo com a informação do porteiro o imóvel se encontra inabitado 



há aproximadamente 5 anos. ÔNUS REAIS: IMÓVEL: Apartamento nº 1201 do 

edifício situado à Rua Domingos Ferreira nº 32, com a correspondente fração ideal 

de 6/245 do terreno, com direito a vaga para guarda de um automóvel, medindo na 

sua totalidade 15,38m de frente, 48,40 à direita em confrontação com o prédio nº 

34 da mesma rua e prédio nº 28 da Rua Figueiredo Magalhães, 48,35m pelo lado 

esquerdo em confrontação com o número 28 da rua Domingos Ferreira e 15,37m 

nos fundos, em confrontação com o prédio nº 28 da rua Figueiredo Magalhães e 

Avenida N – S de Copacabana nº 597, casas I e II. Proprietária: M. HAZAN & 

NUDELMAN LTDA, com sede nesta cidade. AV.1/125.243- PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA: Consta no Lº 4 fls. 54 nº 25082 que o imóvel acha-se 

prometido a venda a JOSÉ GERALDO DE LAS CASAS, brasileiro, solteiro, advogado, 

residente nesta cidade nos termos da escritura de 10.02.1956 do 9º Ofício de 

Notas, Lº 674 fls. 99, transcrita em 21/07/1961. R.2/125.243- PENHORA DO 

DIREITO E AÇÃO: Nos termos do Ofício nº 410/2019/OF da 38ª Vara Cível – RJ de 

09/07/2019 assinado pelo MM. Juiz Dr. Daniel Vianna Vargas, prenotada no Lº 

1DR-619267-224 em 25.07.2019 de Ofício nº 516/2019/OF da mesma Vara, 

assinado em 30/08/2019 pela MM. Juíza Dra. Flávia Justus, prenotado no Lº 1 DS 

620766-056 em 09.09.2019, fica registrada a penhora do direito e ação do imóvel 

desta matrícula, para a garantia da dívida no valor de R$ 22.808,63, face a ação 

movia por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCÓPOLIS, CNPJ: Nº 97.453.013/0001-

58 contra JOSÉ GERALDO DE LAS CASAS, através do processo nº 0133749-

81.2018.8.19.0001.DÉBITOS FISCAIS DO IMÓVEL: 1) IPTU - (inscrição: 

0650667-9) Conforme Certidão de Situação Fiscal  e Enfitêutica do imóvel, 

expedido pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro o referido possui débitos de 

IPTU que perfaz o montante de R$ 6.729,38 (seis mil setecentos e vinte e nove 

reais e trinta e oito centavos) mais os acréscimos legais. 2)TAXA DE INCÊNDIO - 

(CBMERJ Nº 2304623-8 ) O referido imóvel apresenta débitos de Taxa de 

Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios relativos aos anos de 

2018/2019 no valor total de R$  178,29 ( cento e setenta e oito reais e vinte e nove 

centavos). Os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive de natureza Propter - 

Rem serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo observada a ordem de 

preferência legal nos termos do art. 130 do CTN, “caput” e parágrafo único, do 

Código Tributário Nacional, consoante o art. 908 § 1º do Código de Processo Civil. 

As certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça, e os débitos atualizados de Condomínio, IPTU e Taxas serão anexados nos 

autos. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de 

computadores, no site da Leiloeira, www.facanhaleiloes.com.br, em conformidade 

com o disposto no art. 887, §2º, do CPC. DA 

PARTICIPAÇÃO/CADASTRAMENTO: Os interessados em oferecer lances deverão 

com antecedência de 24 horas do leilão, realizar o cadastro pessoal na plataforma 

(www.facanhaleiloes.com.br), anexando os documentos exigidos no contrato de 

participação (disponível no site), ficando sujeito à aprovação e habilitação. A 

plataforma estará disponível ao recebimento dos lances com no mínimo, 5 (cinco) 

dias de antecedência do início do leilão. Os interessados poderão previamente 

enviar seus lances, não sendo passível de desistência após oferecido o lance. 

REPRESENTAÇÃO NA ARREMATAÇÃO: Os Representantes Legais deverão no ato 

do cadastramento anexar procuração com firma reconhecida por autenticidade, 

sendo a outorgante pessoa jurídica, incluir o contrato social da empresa. 

CONDIÇÕES DE VENDA: O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no 

estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado, 

verificar suas condições, antes das datas designadas para a alienação. As despesas 

e os custos (ITBI, registros e o que mais se fizer necessário) relativos à 



transferência patrimonial dos bens correrão por exclusiva conta do arrematante. 

DO PAGAMENTO À VISTA: (artigo 892 do NCPC). O arrematante deverá 

efetuar o pagamento de 30% caução em 24 horas após o encerramento do leilão e 

o restante em até 15 dias através de guia de depósito judicial a ser emitida pela 

Leiloeira Oficial em favor do Juízo sob pena de desfazimento da arrematação. DO 

PAGAMENTO PARCELADO (artigo 895 do NCPC): Os interessados em adquirir o 

bem penhorado em prestações poderão apresentar: (I) até o início do primeiro 

leilão, proposta para aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; (ii) 

até o início do segundo leilão, proposta para aquisição do bem por valor que não 

seja considerado vil, ou seja acima de 50% da avaliação. A proposta conterá, em 

qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

com as devidas correções monetárias, por hipoteca do próprio bem, quando se 

tratar de imóveis (art. 895, §1º, do CPC). As propostas deverão ser encaminhadas 

por escrito para o e-mail: contato@facanhaleiloes.com.br e anexada nos autos. A 

apresentação de proposta parcelada não suspende o leilão (art. 895, §6º, do CPC) 

e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que 

mais vultoso (art. 895, §7º, do CPC). DA COMISSÃO DA LEILOEIRA E DE SEU 

PAGAMENTO: O arrematante deverá pagar no ato da arrematação o percentual de 

5% a leiloeira a título de comissão sobre o preço da arrematação do imóvel a qual 

não esta incluída no valor do lance, por meio de cheque, transferência ou outro 

meio a ser indicado pela própria Leiloeira. Passado os prazos sem que o 

arrematante tenha realizado os pagamentos acima informados, esta leiloeira 

comunicará de imediato ao juízo, para que sejam aplicadas as devidas sanções, 

ficando impedido o arrematante de participar dos leilões realizados pela plataforma 

desta leiloeira. Faço constar que o art. 358 do Código Penal tipifica como fraude a 

arrematação judicial qualquer um 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. DA INTIMAÇÃO POR 

EDITAL: Ficam as partes em especial o executado e o promitente vendedor 

INTIMADOS por intermédio do presente Edital de Leilão e intimação, 

suprindo assim a exigência contida no artigo 889, I, VI e VII do NCPC. Dado 

e passado, Rio de Janeiro, aos 13 (treze) dias do mês de julho de dois mil e vinte. 

Para que produza seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se devidamente 

assinado eletronicamente pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha, pela 

Responsável do Expediente – Sueli Aparecida de Carvalho  (Mat.01/27851), e pela 

MMa. Dra. Flávia Justus – Juíza de Direito.  
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