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JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 

       EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 
dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO TOUR DE LE MANS em face de MARCIA VALERIA PANARO PEREIRA 
DE SOUZA e SERGIO GUERRA PEREIRA DE SOUZA (Processo nº 0065001-
70.2013.8.19.0001), na forma abaixo: 

 O 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 a MARCIA VALERIA 
PANARO PEREIRA e a SERGIO GUERRA PEREIRA DE SOUZA, de que no dia 
07/12/2020, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público 
Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 
10/12/2020, no mesmo horário e portal de leilões, a quem mais der a partir do valor 
mínimo, correspondente a 50% do valor da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 506, 
com a devida intimação da penhora às fls. 530/531, descrito e avaliado às fls. 572, em 
08/08/2020. DIREITO E AÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: Em virtude do 
Aviso n° 02/2016 do Juiz Coordenador da Central, com base na observação e 
informações obtidas no local, foi procedida a avaliação indireta, conforme laudo nos 
termos a seguir: Apartamento situado na Rua Barão de Itapagipe, nº 365, bloco 1, 
apartamento 403, com uma vaga de garagem, com as características e confrontações 
constantes da matrícula 59.790, do 11º Ofício de Registro de Imóveis do Estado do 
Rio de Janeiro. Inscrição na Secretaria Municipal de Fazenda nº 1.671.635-9. O 
Edifício: Datada de 1985, de ocupação exclusivamente residencial, construída com 
estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos. Prédio com fachada pintada 
branco, bege e marrom, dez andares, seis apartamentos por andar. Prédio com 
interfone, portaria 24h. Portaria com chão em pedra portuguesa. Área de lazer com 
play, salão de festas, piscina. Dois elevadores em cada bloco, com 02 blocos. 
Próximo ao comércio e transportes. Relativamente próximo a Comunidade do Turano. 
O Terreno: Onde se encontra edificado o imóvel está descrito, caracterizado e 
dimensionado como consta na certidão do RGI, matrícula 59.790 e Inscrição 
Municipal nº 1.671.635-9. Conclusão: Foi feita uma pesquisa de mercado e a 
comparação com imóveis próximos ao local, avaliação pelo método comparativo. 
Laudo elaborado levando-se em consideração o estado do prédio, a existência de 
comércio e transporte regulares. Assim considerando todos os fatos elencados, 
ATRIBUO ao bem acima descrito o valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta 
mil reais). De acordo com o 11º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se registrado em 
nome de Izaias Briel casado com Regina da Glória Furlani Briel, constando prenotado 
sob o nº 640044, em 03/08/2020, o título de Penhora oriundo do presente feito. 
Conforme Escritura de Compra e Venda, acostada às fls. 328, constam como 
outorgantes vendedores do ref. imóvel, Izaias Briel e sua mulher Regina da Glória 
Furlani Briel, e como outorgados compradores, Marcia Valeria Panaro Pereira de 
Souza e seu marido Sergio Guerra Pereira de Souza. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2009 a 2011, 2018 e 2020 
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no valor de R$ 3.142,10, mais acréscimos legais (FRE 1.671.635-9). Conforme 
Certidão Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos 
relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no 
valor de R$ 391,09, referentes aos exercícios de 2015 a 2018 (Nº CBMERJ: 2160829-
4). Os débitos condominiais pendentes sobre a referida unidade equivalem, na data 
da expedição do presente edital, ao valor de R$ 99.858,57. A venda será efetuada à 
vista. O interessado em adquirir o bem em prestações deverá apresentar ao Juízo, 
por escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão, proposta de aquisição do 
bem, na forma do art. 895 do CPC. 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 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 (48ª 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 as parcelas vincendas (art. 895, §4º do CPC) podendo ainda 
ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda da caução (art. 897). Ressalte-
se que a oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 
pagamento parcelado consoante disposto no artigo 895 §7º do NCPC. Na forma do 
artigo 892, caput, do NCPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o 
pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a 
complementação no prazo de 48 horas. 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. As certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça, bem como o presente edital e o débito atualizado de IPTU, serão lidos pelo 
Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o 
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada e o promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. 
Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta pública, suprindo, 
assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. Os interessados em participar do 
leilão deverão oferecer lances pela internet, através do site www.rymerleiloes.com.br, 
desde que, estejam devidamente cadastrados no site e habilitados, em até 72 horas 
de antecedência, para participar deste leilão. 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 art. 358 do Código Penal, sob 
pena de detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente 
à violência. Caberá, ao devedor ou ao credor que obste a consumação da alienação 
em hasta pública, o pagamento da comissão do Leiloeiro, no equivalente a 2,5% 
sobre o valor da dívida (e não do acordo), para o caso de acordo, pagamento 
voluntário do débito, remissão ou adjudicação, acrescido do valor das despesas 
comprovadamente realizadas em todos os casos. – E, para que chegue ao 
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conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado através 
do portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro: 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do leiloeiro público: 
www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 887, § 2º do CPC e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, 
CPC; acrescida 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 vinte e seis dias do mês de 
outubro de dois mil e vinte. – Eu, Simone Sleiman Razuck, Mat. 01-28499 - Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Mauro Nicolau Junior - Juiz de Direito. 
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