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EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(A) DA 4ª VARA EMPRESARIAL DA 

COMARCA DO RIO DE JANEIRO – RJ  

 

 

Processo nº 0056571-90.2017.8.19.0001 

 

 

 

 RUI GALDINO FILHO, já qualificado nos autos do processo em 

epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, por seus advogados que essa 

subscrevem (procuração nos autos), e na condição de arrematante do Tambaú 

Hotel de João Pessoa – PB, requerer COM URGÊNCIA a suspensão dos 

efeitos do leilão realizado em 4.2.2021, ante os equívocos apontados. 

 

 O Peticionário arrematou o Hotel Tambaú de João Pessoa na hasta 

ocorrida em 29/10/2020. Entretanto, após uma série de petições, agravo de 

instrumento, pedidos de reconsideração, restou decidido que: 

 

“6. Fls. 16087/16123: Nada a ser reconsiderado. Ao contrário 

do que argumenta o requerente, não vislumbro nenhum 

prejuízo, uma vez que lhe será conservada a oportunidade de 

ofertar a mesma proposta aqui apresentada, sendo necessário, 

no entanto, que seja formalizada através do leilão, conforme 

determinado às fls. 15060/15062.” 

 

 Assim agiu o Peticionário, pois realizou seu cadastro para participar do 

leilão, realizou o depósito dos R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e iniciou seu 

lance de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões) à vista, feito às 19:54:53. Eis o 

resumo na tela: 
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 Observe que após o lance inicial, houve outro lance a prazo no valor de 

R$ 40.200.000,00 (quarenta milhões e duzentos mil). 

 

 Entretanto, para não deixar de sair vencedor do leilão, o Peticionário 

reforçou seu lance, tendo às 10:01:53 de hoje (4.2.2021) apresentado o lance 

de R$ 40.400.000,00 (quarenta milhões e quatrocentos mil reais), a prazo. 

 

 O Peticionário estava atento minuto a minuto na tela do leilão, tendo 

visto um lance de R$ 40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos), que 

imediatamente sumiu do sistema. Apareceu e saiu como um relâmpago.   

 

 Confiante na lisura do processo de leilão, bem como que seria 

impossível a existência de lance oculto ou posterior ao fechamento do leilão, 

previsto em edital para as 14h, o Peticionário decidiu entrar em contato com o 

leiloeiro logo após o desaparecimento do “lance” e indagou se existia lance 

fora do sistema e um lance no valor de R$ 40.600.000,00 (quarenta milhões e 

seiscentos). 

 

 Prontamente o leiloeiro respondeu que: 
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“te venderam o peixe errado, não teve nunca nenhum valor de R$ 

4.600,00 ou R$ 40.600.000,00, conversa fiada”  

 

Link de acesso ao áudio: https://drive.google.com/file/d/1LaRLRez9W-

GUswv6tAwPif0BxKrOxjTs/view?usp=sharing 

 

 Mesmo não confiante, o Peticionário tentou ofertar lance superior aos 

R$ 40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos), no montante de R$ 

41.000.000,00 (quarenta e um milhões), bem como sinalizou que chegaria até 

R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões). 

 

 Entretanto, para surpresa do Peticionário segundos antes do 

encerramento, o sistema não permitiu o envio do lance. 

 

 Finalizado o leilão, o Peticionário tirou um print da tela, onde mostrava 

que não conseguiu mandar o lance de R$ 41.000.000,00 (quarenta e um 

milhões), bem como que até às 14h, horário previsto no edital para o 

encerramento do leilão, não havia outra proposta. Eis o edital: 
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Portanto, até o encerramento do cronometro constava como proposta 

final àquela feita no valor de R$ 40.400.000,00 (quarenta milhões e 

quatrocentos), como se observa do print: 
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 Importante pontuar que segundos antes o sistema não permitia lance e o 

painel ficou offline, tendo voltado após o encerramento: 

 

 

 

 Observe, que 14:01 segundo não constava qualquer lance de auditório 

ou no valor R$ 40.600.000,00, sendo que constava como último lance e 
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vencedor aquele formulado pelo Peticionário. Isso resta demonstrado em vídeo 

feito da tela do celular com o horário e a atualização da página. 

 

Link de acesso ao vídeo: https://drive.google.com/file/d/1QpXD-

NfRs5f58aIvevktjEEMn-6Zz7gF/view?usp=sharing 

 

 A questão está tão nebulosa que o lance “conversa fiada” apareceu após 

o horário do leilão, tendo sido o valor de R$ 40.600.000,00 (quarenta 

milhões e seiscentos) registrado às 14:04:26: 

 

 

 

 

 Com efeito, no mínimo pode se dizer que está nebulosa a maneira como 

foi conduzido o leilão, podendo afirmar também que foi quebrado o princípio 

da isonomia e afastada totalmente a paridade de armas. 

 

Eis o resumo do que aconteceu: 

1 – O leilão não foi isonômico, pois ocorreu lance oculto e após o 

horário previsto para encerramento do leilão em edital; 
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2 – O sistema parou de aceitar lance segundos antes do encerramento 

do cronometro; 

 

3 –Foi permitido lance presencial posterior ao horário de 

encerramento; 

 

4 – O leiloeiro afirmou inexistir qualquer lance no valor de R$ 

40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos), valor exato do 

suposto lance vencedor; 

 

 Portanto, o Peticionário novamente restou prejudicado, pois terminou o 

leilão às 14h sendo vencedor e foi surpreendido com um lance posterior. Como 

poderia após o encerramento do leilão fazer nova oferta no sistema para 

concorrer de maneira justa? Não poderia, pois o sistema não permitia mais 

qualquer lance. 

III – DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer: 

a) Declarar a nulidade do lance formulado após o encerramento do horário 

do leilão, consoante previsão em edital; 

b) Declarar o peticionário arrematante tendo em vista que até o horário 

final do leilão (14h) SEU LANCE SAGROU-SE VENCEDOR; 

c) Caso seja aceito lance posterior ao horário de encerramento do leilão 

que seja aceito o lance ofertado através da presente manifestação de R$ 

45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões) a prazo, nos moldes do edital; 

d) Que seja intimado o Peticionário para realizar o depósito do sinal e da 

comissão do leiloeiro, nos termos do edital; 

e) Após a realização do deposito judicial, que seja expedido a carta de 

arrematação, bem como expedição de mandado de imissão na posse em 
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favor do arrematante, ora requerente conforme preceitua o artigo 901 §1 

do CPC. 

Termos em que pede e espera deferimento. 

Brasília, 4 de fevereiro de 2021. 

 

Ricardo Rodrigues Figueiredo 

OAB/DF 15.050 

 

Bruna Ribeiro 

OAB/DF nº.59.971 

 

 


