
 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL 

7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL – REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ 
 

A Dr.(a) ANDREIA FLORENCIO BERTO – Juiz(a) de Direito da vara acima, FAZ SABER, por esse Edital 

de Leilão Eletrônico (online), com prazo de 05 dias, a todos os interessados e em especial aos 

devedores, que por força da AÇÃO INDENIZATÓRIA Nº 0046722-75.2014.8.19.0203 que tramita na 

7ª Vara Cível da Comarca da Capital – Regional de Jacarepaguá, proposta por VANDERLEIA 

MARTINS TAVARES em face de TRANSPORTES SANTA MARIA LTDA., será realizado pelo Leiloeiro 

SERGIO LUIS REPRESAS CARDOSO o público Leilão na MODALIDADE ELETRÔNICA (ON-LINE), 

onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual ou superior ao da avaliação estará aberto para 

lances a partir do dia 21/01/2020 às 16:30h, com término previsto para o dia 28/01/2020 às 

16:30h, e não alcançando o lanço superior ao da avaliação, iniciará o Segundo Leilão no dia 

28/01/2020 às 16:31h, para venda pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor superior 

a 50% da avaliação com término no dia 30/01/2020 às 16:30h, logo após a confirmação do lance 

vencedor ou de leilão negativo, sendo certo que os lances serão realizados através do portal: 

www.sergiorepresasleiloes.com.br, e os interessados deverão se cadastrar previamente no site do 

leiloeiro com antecedência mínima de quarenta e oito horas. DO BEM OBJETO DE LEILÃO: 

Conforme Auto de penhora e avaliação de Fls. 286, será leiloado o seguinte bem: ÔNIBUS 

CARROCERIA NEOBUS, APARENTEMENTE EM ESTADO REGULAR DE CONSERVAÇÃO, PLACA 

KWT3834, RENAVAM 332974774, COMBUSTÍVEL: DIESIEL, ANO/MODELO 2011, COR BRANCA  

sendo avaliado em 30/01/2019 no valor de R$ 28.512,07 (Vinte e oito mil quinhentos e doze reais 

e sete centavos). O bem está localizado na Estrada Coronel Pedro Corrêa, 140, Curicica, Rio de 

Janeiro, RJ. DOS DÉBITOS SOBRE O BEM OBJETO DE LEILÃO: Cientes os interessados que constam 

os seguintes débitos em aberto: 1) Total de infrações de trânsito (GRM): R$ 2.750,46; 2) Total dos 

IPVA dos anos de 2019 e 2020: R$ 4.394,02. Cientes os interessados que constam as seguintes 

restrições sobre o bem objeto de leilão: 1) Restrição Judicial, RENAJUD de Circulação, referente ao 

Processo: TRT010113100110444620155010031; 2) Restrição Judicial, RENAJUD de Circulação, 

referente ao Processo: TRT01012650100487262017; 3) Restrição Judicial, RENAJUD de Circulação, 

referente ao Processo: TRT010105101015926420165010005; 4) Restrição Judicial, RENAJUD de 

Reg. Penhora, referente ao Processo: TRT010105101015926420165010005; 5) Restrição Judicial, 

RENAJUD de Circulação, referente ao Processo: TJRJ 0970500294413820168190203. DO 

PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A arrematação far-se-á mediante o pagamento 

imediato do preço pelo arrematante (art. 892 do CPC); 2. Parcelado: Por escrito na forma do Art. 

895 do NCPC e seguintes. 3. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre 

as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). O arrematante deverá 

pagar ao Leiloeiro, o valor correspondente a 5% a título de comissão ao Leiloeiro. E para que 

chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de 

estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública por intermédio deste Edital na forma 

do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado na rede mundial de 

computadores através do site do Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br. Rio de Janeiro, 20 

de janeiro de 2020. Eu _________________________ T.J.J. datilografei e Eu 

_________________________ , titular subscrevo. (ass) ANDREIA FLORENCIO BERTO – Juiz(a) de 

Direito.  
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