
Edital publicado no site www.rymerleiloes.com.br em 30/10/2020 

 

 

JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA 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 Execução de Título Extrajudicial proposta por 
EDUARDO SAMPAIO DA SILVEIRA GIL em face de ADRIANO DA SILVA PEIXOTO 
e REGINA AMARAL PEIXOTO (Processo nº 0408186-85.2013.8.19.0001), na forma 
abaixo: 
 A Dra. DEBORA MARIA BARBOSA SARMENTO, Juíza de Direito na Sétima 
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 ADRIANO DA 
SILVA PEIXOTO e REGINA AMARAL PEIXOTO, de que no dia 30/11/2020, 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 03/12/2020, no mesmo 
horário e portal de leilões, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel 
penhorado à fl. 262, descrito e avaliado às fls. 1.319/1.321, em 21/02/2019. LAUDO 
DE AVALIAÇÃO: CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIADO: Classificação: 
Apartamento Endereço: Praia de Botafogo, nº 252/801, Bloco A – Botafogo. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento, construção de 1970, medindo cerca de 
190 m², conforme espelho do IPTU sob o nº 0945095-8. Imóvel devidamente 
dimensionado e caracterizado sob a matrícula nº 27.942 do 3º Ofício de Registro de 
Imóveis, sendo o imóvel composto por amplo salão com piso em tábua corrida e split, 
quatro quartos com piso em laminado de madeira e papel de parede, todos de frente 
para o mar, sendo uma ampla suíte com closet em madeira e banheiro com 
hidromassagem, dois banheiros sociais, copa e cozinha com armários, dependência 
de empregada completa, despensa, área de serviço, com vista para o Cristo Redentor 
e uma vaga de garagem. Apartamento antgo, mas em bom estado. Prédio em 
esquina, recuado e jardim na frente, composto de doze andares, no bloco A, com dois 
apartamentos por andar, servido por dois elevadores, interfone, portaria 24 horas, 
câmeras internas de monitoramento, não dispondo de estrutura de lazer, estando 
atualmente a taxa de condomínio em torno de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 
reais), bem localizado, alinhado a via pública, em logradouro de ótma valorização em 
relação ao bairro, próximo a insttuições bancárias, restaurantes, shopping, hospital, 
farmácias, comércio em geral, serviços de transportes como ônibus e metrô. 
METODOLOGIA AVALIATÓRIA: Essa avaliação foi feita de forma direta, com 
acesso ao interior do imóvel, franqueado pela ocupante Vanessa Houtet Feitosa, CPF 
098.600.817-60, utlizando-se o método comparativo de imóveis assemelhados, direto 
de dados do mercado imobiliário da região, nesta data. Valor: Atribuo ao bem imóvel, 
o valor de R$ 2.090.000,00 (dois milhões e noventa mil reais), correspondente a 
610.914,61 Ufir’s; at. em R$ 2.171.801,40 (dois milhões, cento e setenta e um mil, 
oitocentos e um reais e quarenta centavos). De acordo com o 3º Ofício do RI, o ref. 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 27.942, e registrado em nome de Adriano da 
Silva Peixoto e Regina Amaral Peixoto, constando os seguintes gravames: 1) R-17: 
Alienação Fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A; 2) Av-18: Existência de Ação 
de Execução, distribuída para a 26ª Vara Cível da Comarca da Capital, sob o nº 
0134314-55.2012.8.19.0001, ação de execução de título extrajudicial interposta por 
Centro Oeste Business Representações Comerciais Ltda em face de 1001 Cred 
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Corretora Financeira Ltda; 3) R-19: Penhora oriunda do presente feito; 4) R-20: 
Arresto de Direitos determinado pelo Juízo de Direito da 23ª Vara Cível, extraído dos 
autos nº 0286852-50.2014.8.19.0001, em que são partes como autor: Cremilda 
Ferreira Tavares, e como réus: Adriano da Silva Peixoto e Regina Amaral Peixoto; 5) 
Av-23: Existência de Ação de Execução de Título Extrajudicial, em trâmite na 21ª 
Vara Cível desta cidade, processo nº 0028305-69.2012.8.19.0001, figurando como 
exequente, Lecca CFI S/A, e como executados, Adriano da Silva Peixoto e Regina 
Amaral Peixoto. Constam, ainda, as seguintes prenotações: 1) Prot. 296836 – 
Natureza: Intimação, Apresentante: Regiane Gomes Azevedo, Data: 26/08/2013, 
Posição: Pendente; 2) Prot. 297526 - Natureza: Esc. de Hipoteca, Apresentante: 
Rodrigo Machado, Data: 18/09/2013, Posição: Pendente; 3) Prot. 299396 - Natureza: 
Intimação, Apresentante: Verenilda Santos El Adji, Data: 29/11/2013, Posição: 
Pendente; 4) Prot. 301889 - Natureza: Averbação, Apresentante: Luisa Bastos Lyra, 
Data: 24/03/2014, Posição: Pendente; 5) Prot. 305258 - Natureza: Intimação, 
Apresentante: Hugo Leonardo Fernandes Magalhães, Data: 27/08/2014, Posição: 
Pendente; 6) Prot. 312679 - Natureza: Intimação, Apresentante: Anderson Vieira de 
Souza Junior, Data: 13/08/2015, Posição: Pendente; 7) Prot. 338855 - Natureza: 
Intimação, Apresentante: Denize Juliana Pires Muniz Crawford, Data: 12/07/2019, 
Posição: Pendente; 8) Prot. 341830 - Natureza: Intimação, Apresentante: Arirj Gigad 
RJ, Data: 12/12/2019, Posição: Pendente; 9) Prot. 345092 - Natureza: Intimação, 
Apresentante: Tobias Augusto S dos Reis, Data: 18/08/2020, Posição: Pendente. De 
acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 
2010, de 2012 a 2014, 2018 a 2020 no valor de R$ 39.776,18, mais acréscimos legais 
(FRE 0945095-8). 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$ 473,20, referentes aos exercícios de 2016 a 
2018 (Nº CBMERJ: 410295-0). Os débitos condominiais pendentes sobre a referida 
unidade equivalem, na data da expedição do presente edital, ao valor de R$ 
112.803,96. 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 preceituam o § 1º, do artigo 908, do Código de Processo Civil e 
o artigo 130 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 do presente 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. O interessado em adquirir o 
bem em prestações deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro 
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ou do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. 
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. – E, para que chegue ao 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 um 
dias do mês de outubro de dois mil e vinte. – Eu, Magali Nogueira dos Santos Araujo, 
Mat. 01-27894 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Debora Maria 
Barbosa Sarmento - Juíza de Direito. 
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