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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RJ. 
Fórum: Rua professora Francisca Piragibe – Taquara - RJ. 

Cartório: 2ª Vara Cível  
E-mail: jpa02vciv@tjrj.jus.br 

Tel: (21) 24444-8108 

 

 

 

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ – 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 RESIDENCIAL 

GREENVILLE que move em face de MARCOS VENICIUS ARAÚJO SIQUEIRA, 

(processo nº 0041764-07.2018.8.19.0203) na forma abaixo: 

 

O DR. LIVINGSTONE DOS SANTOS SILVA FILHO, Juiz de Direito titular na segunda 

Vara Cível da Regional de Jacarepaguá do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o 

presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente 

ao executado: MARCOS VENICIUS ARAÚJO SIQUEIRA (CPF Nº 111.103.683-72), 

suprindo a exigência contida no artigo 889, I, do NCPC, que no dia 23/09/2021 às 

14:00 através do site de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, tendo como gestora a 

Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA OFICIAL, 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 14/10/2021, no mesmo horário pela 

“melhor oferta acima de 50%” observando o artigo 891 § 1º do CPC o imóvel descrito e 

avaliado como segue: (DIREITO E AÇÃO DA POSSE) - AUTO DE AVALIAÇÃO 

INDIRETA DE IMÓVEL RESIDENCIAL, na forma abaixo: ESTRADA DO PAU 

FERRO Nº 600 – CASA 97 – FREGUESIA – RIO DE JANEIRO – RJ. Ao(s) 17 dias do 

mês de agosto do de 2020, às 20:41, em cumprimento do Mandado de Avaliação 

indireta de imóvel residencial  compareci Estrada do Pau Ferro nº 600 – casa 97 – 

Freguesia  - JPA, onde, após preenchidas as formalidades legais, procedi a avaliação 

indireta do imóvel composto de sala, cozinha; lavado; área de serviço, sendo estes no 

1º piso, já no 2º piso: duas suítes, sendo  o condomínio composto de 100 casas, área 

comum com 01 piscina adulto;  01 quadra; 01 salão de festas; 01 vaga de garagem  de 

parqueamento, IPTU não individualizado, sendo presumida a AVALIAÇÃO EM                  

R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS). DÉBITOS FISCAIS DO IMÓVEL: I) 

IPTU – Faço constar que o imóvel não possui inscrição Municipal individualizada junto a 

Prefeitura do Rio de Janeiro. II) TAXA DE INCÊNDIO: Faço constar que o imóvel não 

possui inscrição junto ao Funesbom. III) CONDOMÍNIO: De acordo com a planilha 

atualizada em 10/07/2021 o crédito da presente execução perfaz o montante de R$ 

44.636,67 (quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e 

sete centavos). DA SUB-ROGAÇÃO: Em que pese a sub-rogação dos valores das 

obrigações relativas ao imóvel (tributos, condomínio, e hipoteca), segundo o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando o arrematante tem conhecimento 

das dívidas Propter Rem, como a dívida de condomínio ora em execução, ele será 

responsável pelo pagamento das mesmas caso o valor da venda não seja suficiente 

para a quitação. OBS: Faço constar que o Imóvel será vendido livre e desembaraçado 

com fulcro no Art. 908 do CPC. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital de leilão será 
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publicado na rede mundial de computadores através do site de leilões: 

www.facanhaleiloes.com.br e no portal do Sindicato dos Leiloeiros Público do Estado do 

Rio de Janeiro https://sindicatodosleiloeirosrj.com.br/, suprindo assim a exigência 

contida no artigo 887 § 2º do CPC. DA PARTICIPAÇÃO/CADASTRAMENTO: Os 

interessados em oferecer lances deverão com antecedência de 24 horas do leilão, 

realizar o cadastro pessoal no site (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 50% 

(cinquenta por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 3 (três) 

parcelas iguais, mensais e sucessivas atualizadas , mediante depósito em conta judicial 

vinculada a este feito e juízo junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90 dias contados da 

data do leilão, ficando o imóvel penhorado até o adquirente quite integralmente o preço 

ofertado (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 as parcelas vincendas 

(art. 895, §4º do CPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda da 

caução (art. 897). 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 10% 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. Faço constar que em caso de acordo, remissão ou 

adjudicação, os honorários devidos serão de 3% do valor da avaliação, a título de 

reembolso das despesas efetuadas 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 pelo site 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. 

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 
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especial o executado INTIMADO por intermédio do presente Edital de Leilão e 

intimação, suprindo assim a exigência contida no artigo 889, I CPC. Dado e 

passado, Rio de Janeiro, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto 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, pela 

Chefe da Serventia – Alessandra Mendes Viana. Mat. 01-29700 e pelo                                  

MM. Dr. Livingstone dos Santos Silva Filho – Juiz de Direito. 
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