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EDITAL de 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – LEILÃO ELETRÔNICO 

 

Excelentíssima Senhora Doutora Carla Faria Bouzo, Juíza Titular da 02º 

Juizado Especial Cível da Comarca da Nova Iguaçu/RJ, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, FAZ SABER a todos quantos virem, ou dele 

tiverem conhecimento especialmente aos executados, na forma estabelecida no 

artigo 887 do CPC, que foram designadas as datas de 22.07.2021 às 14h30min, 

para a PRIMEIRA PRAÇA, com lances a partir da avaliação e, na ausência de 

interessados, a SEGUNDA PRAÇA no dia 29.07.2021 às 14h30min, pela melhor 

oferta desde que não seja vil (art. 891 NCPC), a ser realizado pelo Leiloeiro 

Público Edgar De Carvalho Junior, matrícula JUCERJA nº 032, estabelecido na 

Avenida Treze de Maio, nº 47, sala 912, Centro – Rio de Janeiro/RJ, Tel: (21) 

2240-7858, e-mail: edgarcarvalholeiloeiro@gmail.com,  

www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br, sob as condições adiante descritas:  

 

Informações Gerais 

 

Processo de nº: 0084590-58.2018.8.19.0038 

Autor: Anderson Da Silva Cunha 

Réu: Auto Escola Via Rio Ltda 

Advogados das Partes:  

OAB/RJ131988 - Angela Cristina Da Costa Ruiz 

Leilão online: www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br 

1º Leilão: 22.07.2021 às 14h30min 

2º Leilão: 29.07.2021 às 14h30min 

 

 

 

mailto:edgarcarvalholeiloeiro@gmail.com
http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/
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Laudo de Avaliação (Fls. 116) 

 

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de 2020, o Sr. Oficial de Justiça, 

procedeu a penhora do seguinte veículo:  

 

1. Uno Mille Economy 2011, placa KVK 7474, RENAVAM 00304924466, 

avaliado em R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).  

 

O veículo possui três penhoras RENAJUDs nos autos de nº 

01014305120175010226 em trâmite na 6ª Vara do Trabalho de Niterói, 

00444287920164025120 em trâmite na 2ª Vara Federal de Nova Friburgo e 

00761791420178190021 em trâmite no 6º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Duque de Caxias.  

 

Encontra-se em aberto os IPVAS dos anos de 2019, 2020 e 2021 totalizando 

R$2.226,75 (dois mil duzentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos).  

 

O veículo foi depositado em mãos do Sr. Sílvio Martins Gonzaga, portador do 

CPF de nº 026.124.627-59, representante da parte executada.  

 

O valor de execução é de R$9.388,16 (nove mil trezentos e oitenta e oito reais 

e dezesseis centavos).  

 

Das Condições do Leilão 

 

1) Os horários considerados neste edital são sempre os horários de 

Brasília/DF;  
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2) O leilão será online de forma que todos os lances ofertados serão 

computados na plataforma de lances. Os interessados em participar do leilão 

devem se cadastrar no site do leiloeiro (www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br) e 

solicitar habilitação com 24 horas de antecedência da data do leilão, sujeito à 

aprovação após comprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação 

exigida; 

3) O usuário é responsável por todos os lances registrados em seu nome. Os 

lances ofertados são irretratáveis e irrevogáveis, não podendo ser anulados ou 

cancelados sob-hipótese alguma;  

4) A arrematação deverá ser à vista acrescida de 5% de comissão do Leiloeiro e 

custa de Cartório de 1% até o máximo permitido;  

5) O preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito 

judicial do Banco do Brasil S.A, obtida através do site www.tj.jus.br e enviada 

para o e-mail do leiloeiro, que deverá comprovar o pagamento nos autos, no prazo 

de 24 horas, bem como deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a 

comissão do leilão, à vista, no prazo de 24 horas do término do leilão, através de 

depósito bancário, DOC ou TED. A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada 

ao arrematante através e-mail ou contato telefônico;  

6)  Decorridos os prazos sem que o(s) arrematante(s) tenha(m) realizado o(s) 

depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a 

aplicação das medidas legais cabíveis, voltando o(s) bem(ns) a novo Leilão, não 

sendo admitido participar o arrematante remisso;  

7) Fica ressaltado que eventuais interessados na aquisição do bem através de 

pagamento em prestações deverão apresentar propostas por escrito nos autos 

com a devida antecedência, na forma preconizada pelo art. 895 do CPC. A 

apresentação das propostas não importará na suspensão do leilão e serão 

avaliadas pelo Juízo, conforme os critérios legais aplicáveis à espécie;  

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/
http://www.tj.jus.br/
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8) A publicação do presente edital supre a intimação pessoal dos requerentes e 

requeridos, indicados, bem como de seus advogados constituídos nos autos do 

processo em comento;  

9) Nos casos de adjudicação, remição, acordo, pagamento espontâneo ou 

parcelamento, após o início dos procedimentos e antes das datas designadas, 

além do valor das despesas, será incluído nos cálculos a comissão do Leiloeiro 

correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação do bem;  

10) Deverá ser observado, para o segundo leilão, que não serão aceitos lances 

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao bem na 

avaliação/reavaliação; 

11) Em caso de remição ou qualquer ato por conta do devedor ou credor que 

obste a consumação da alienação da hasta pública, caberá o pagamento de 

comissão no equivalente 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;  

12) Correrão por conta do arrematante todos os ônus inerentes à transferência 

da propriedade em seu favor;  

13) 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 130 do Código 

Tributário Nacional. Os créditos que recaem sobre o bem, de natureza propter 

rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de preferência, atendendo-

se ainda ao que consta no artigo 908 §1º do CPC;  

14) Cientes os interessados 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;  
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15) Se não houver expediente forense na data designada, o leilão será realizado 

no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e sítio eletrônico. 

 

Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, 

qualquer omissão porventura existente neste edital.  E para que chegue ao 

conhecimento dos interessados foi expedido o presente, que será publicado 

através do site de leilões online: www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br e do Sindicato 

dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, 

de acordo com o art. 887 § 2º do CPC e afixado no local de costume. Dado e 

passado na cidade de Rio de Janeiro/RJ, vinte e cinco dias do mês de maio do 

ano de dois mil e vinte e um, eu, Carla Faria Bouzo, Juíza Titular da 02º Juizado 

Especial Cível da Comarca da Nova Iguaçu/RJ, o fiz datilografar e subscrevo.  

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/
http://www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br/

