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JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL REGIONAL DE JACAREPAGUÁ – RJ. 

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

extraído dos autos da Ação de Dano Moral proposta por WILMIR GOTZENS VIEIRA 

JUNIOR que move em face de MARCELO PEIXOTO ERBESFELD, REGINA CÉLIA 

PEIXOTO e IMPRESS PHASER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME (processo 

nº 0027626-45.2012.8.19.0203) na forma abaixo: 

 

O DR. JOSÉ ALFREDO SOARES SAVEDRA Juiz de Direito Titular na Quinta Vara Cível 

Regional de Jacarepaguá - RJ, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente aos executados: MARCELO 

PEIXOTO ERBESFELD (CPF:994.061.877-87), REGINA CÉLIA PEIXOTO               
(CPF:267.228.367-20) e IMPRESS PHASER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 

– ME (CNPJ:  08.978.745/0001-31), suprindo a exigência contida no                         

artigo 889, I e § único do NCPC, que no dia 13/09/2021  às 15:00 horas  será 

aberto na “modalidade eletrônico” o  1º Leilão Público, através da plataforma de 
leilões: www.facanhaleiloes.com.br, tendo como gestora a Leiloeira Pública 

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

credenciada no TJRJ sob o nº 205, 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 16/09/2021, no mesmo horário pela “melhor oferta” 

observando o artigo 891 § 1º do CPC o imóvel descrito e avaliado como segue: LAUDO 

DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL – APARTAMENTO 315, DA RUA BARATA 

RIBEIRO Nº 502 – COPACABANA – RJ, devidamente registrado, dimensionado e 
caracterizado no 5º Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula nº 87.565 e na 

inscrição municipal de nº 0.382.929-8 (IPTU), idade:1961, área edificada 27m2, 

conforme fotocópias que acompanharam o mandado e fazem parte integrante deste 

laudo. EDIFÍCIO: Prédio no alinhamento da via pública, residencial, condomínio 

denominado Diretor Araújo Jorge, composto de 220 apartamentos, dispondo de portaria 
24 horas, câmera de segurança e elevadores social e serviço. DA REGIÃO: Área 

encontra-se servida por alguns dos melhoramentos públicos do munícipio, 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, taxis, entre outros aplicativos de transporte, além de diversos estabelecimentos 

comerciais, bares, e restaurantes, locais para lazer, escolas e hospitais próximos ao 

logradouro. Assim, ante a pesquisa 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 de logradouro, negociação face crise econômica que 

vivemos consequentemente perda de renda, AVALIO INDIRETAMENTE o imóvel 

acima descrito em R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). 

Correspondente a 111.075,385 UFIRS, sendo atualizado até a presente data em  

R$ 411.567,62 (quatrocentos e onze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e 
sessenta e dois centavos). O imóvel encontra-se devidamente registrado no 5º 

Registro Geral de Imóveis do RJ em nome da executada, conforme segue: RGI: 

Apartamento 315 do edifício na Rua Barata Ribeiro nº 502 – com fração ideal de 4/1054 

do terreno, que mede 34,50m de frente por 50,00m de extensão, tendo uma 
reentrância de 2,00m depois de 40,00 de extensão que confronta a direita com o prédio 

nº 152 da rua Barata Ribeiro, e nº 128,132,136 e 138 da rua Santa Clara, a esquerda 

com o prédio nº 496 da rua Barata Ribeiro e do prédio nº 15, da rua Anita Garibaldi, e 

nos fundos com as casas nº V e VI da vila sob o nº 148 da rua Santa Clara.                       
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R-5 COMPRA E VENDA: Nos termos da escritura que serviu para o R.3, MARIA ALVES 

CORDEIRO, CPF nº 269.842.887-20, já qualificada, vendeu o imóvel desta matrícula a 

REGINA CÉLIA PEIXOTO, brasileira, desquitada, bióloga, CPF nº 267.228.367-20, 

residente nesta cidade, peço preço de CR$ 126.000.000,00. O imposto de transmissão 
foi pago pela guia nº 589763 no valor de R$ 587,91 em 09/08/99. R-6 PENHORA: Por 

determinação do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível (oriunda da presente ação processo 

nº0027626-45.2012.8.19.0203). DÉBITOS FISCAIS DO IMÓVEL: I) IPTU –                   

(inscrição: 0382929- 8) Conforme Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica expedida 
pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, o referido imóvel não possui débitos de 

IPTU. II) TAXA DE INCÊNDIO (CBMERJ: 1529193-3): O referido imóvel não 

apresenta débitos relativos a Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de 

Incêndios. III) CONDOMÍNIO: De acordo a informação o extrato analítico expedido  
pela administradora Nacional, responsável pela administração do Condomínio Diretor 

Araújo Jorge a referida unidade penhorada não possui débitos de condomínio até a 

presenta data. Faço constar que a mensalidade referente ao mês de agosto vence no 

dia 05/08/2021 no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), mais os 

acréscimos legais. DA SUB-ROGAÇÃO: 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.  DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital de leilão e intimação será 
publicado na rede mundial de computadores através da plataforma de leilões: 

www.facanhaleiloes.com.br e no Diário Oficial suprindo assim a exigência contida no 

artigo 887 § 2º e único 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 do não 

cumprimento em desfazimento da arrematação. DO PAGAMENTO PARCELADO 
(artigo 895 do NCPC): Os interessados em adquirir o bem penhorado em prestações 

poderão apresentar propostas: (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 ou valor fixado como mínimo pelo juízo no 2º leilão. 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 anexada 
nos autos para apreciação do juízo. 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. Faço 

constar que o art. 358 do Código Penal tipifica como fraude a arrematação judicial 
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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. DÚVIDAS OU ESCLARECIMENTOS: As dúvidas ou 

esclarecimentos deverão ser supridos pessoalmente perante o Cartório da serventia 
Judicial ou através da leiloeira, pelos telefones (21) 2721-3828/ 99846-3397 e ou E-

mail: contato@facanhaleiloes.com.br. DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as 

partes em especial a executada revel e cônjuge INTIMADOS por intermédio do 

presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a exigência contida no 
artigo 889, parágrafo único do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 26 (vinte 

e seis) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um. Para que produza seus 

efeitos legais, o presente Edital encontra-se devidamente assinado eletronicamente pela 

Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha, pelo Chefe da Serventia - Ricardo De Abreu 
Monteiro De Barros. Mat. 01-14750 e pelo MMº. Dr. José Alfredo Soares Savreda– Juiz 

de Direito. 
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