*Publicado no site: www.sergiorepresasleiloes.com.br no dia 14/01/2019
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
XVII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL – REGIONAL DE BANGU/RJ
A Dr.(a) ISABELA LOBÃO DOS SANTOS – Juiz(a) de Direito da vara acima, FAZ SABER, por esse
Edital de Leilão presencial e eletrônico, com prazo de 05 dias, a todos os interessados e em
especial aos devedores, que por força da Ação Indenizatória Nº 0036842-85.2016.8.19.0204,
proposta por MAZONI FERNANDES PAPERA em face de FUNERÁRIA SAUDADE ETERNA – CNPJ
03.232.724/0001-59, será realizado pelo Leiloeiro SERGIO LUIS REPRESAS CARDOSO o público
Leilão nos dias 18/03/2019 às 14:00h, para venda pelo valor da avaliação, e no dia 20/03/2019 às
14:00h, para venda pela melhor oferta, com lanço inicial de 50% da avaliação. O leilão será
realizado na forma presencial no Auditório do Leiloeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 255, Sala
202, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e na forma eletrônica através do site:
www.sergiorepresasleiloes.com.br, sendo certo que os lances On-Line ocorrerão de forma
simultânea com os lances da modalidade presencial. DO BEM OBJETO DE LEILÃO: Conforme
penhora e avaliação de Fls. 129, serão leiloados o(s) seguintes bem(ns): 01 URNA FUNERÁRIA
SUPER GORDA COM VISOR, avaliada em 25/05/2018 pelo valor de R$ 6.464,24 (Seis mil
quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos. 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 se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste
Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado na rede
mundial de computadores (site do Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com). Rio de Janeiro, 14
de janeiro de 2019. Eu _________________________ T.J.J. datilografei e Eu
_________________________ , titular subscrevo. (ass) ISABELA LOBÃO DOS SANTOS – Juiz(a) de
Direito.
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