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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 217 e 219 - A – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2391 
E-mail: cap04vciv@tjrj.jus.br 

 
 

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 
DE BARÃO DE PETRÓPOLIS, na pessoa de seu representante legal, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído 
dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0137799-20.1999.8.19.0001) proposta por ADELINO RIBEIRO 
ALVES contra IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DE BARÃO DE PETRÓPOLIS, na forma abaixo: 

 
A DRA. FERNANDA GALIZZA DO AMARAL, Juíza de Direito da Quarta Vara Cível da Cidade do Rio de 

Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente à IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DE BARÃO DE PETRÓPOLIS, na pessoa de 
seu representante legal, que no dia 20.02.2018, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115 
- térreo (hall dos elevadores) – Castelo/RJ., pelo Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, com sítio na 
rede de computadores www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 28.02.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 
50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, os bens penhorados às 
fls. 226/227 - tendo sido a executada intimada da penhora no mesmo ato - descritos e avaliados às 207 (em 
24/06/2011) e encontrados na Rua Barão de Petrópolis, nº 743 – Rio Comprido/RJ.- LAUDO DE AVALIAÇÃO: 
Dez-10 bancos de madeira de três-3 metros, envernizados. Avalio em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 
Trinta e seis-36 bancos de madeira com dois-2 metros, envernizados. Avalio em R$ 5.400,00 (cinco mil e 
quatrocentos reais); Sete-7 aparelhos da marca Solaster, próprios para ventilação de salão (ventiladores).  
Avalio em R$ 700,00 (setecentos reais); Trinta e quatro-34 cadeiras de púlpito em madeira e com estofamento 
vermelho. Avalio em R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais); Veículo marca Chevrolet Opala 4.1, placa LJL 3737. 
Ano de fabricação 1991. Avalio em R$ 8.000,00 (oito mil reais). AVALIO o total dos bens móveis acima descritos 
em R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital 
para R$ 32.520,53 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e três centavos).- OBS.: A referida 
avaliação total será atualizada na data do Leilão.- Débitos do Veículo: IPVA: R$ 552,65 (quinhentos e cinquenta 
e dois reais e sessenta e cinco centavos), referente aos exercícios de 2016 e 2017; 02 Multas: R$ 148,96 (cento 
e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).- Ficam os executados intimados dos Leilões por intermédio 
deste edital, na pessoa de seus advogados constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, Parágrafo Único, e 
seus incisos do NCPC.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que 
será publicado através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, de acordo com o Art. 887 § 2º do 
NCPC, cientes que a arrematação far-se-á à vista ou a prazo de até quinze dias mediante caução de 30% da 
arrematação, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo 
permitido.- Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos treze dias do mês de Dezembro do ano de dois 
mil e dezessete.- Eu, Sheila Simões Cardoso, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Fernanda 
Galliza do Amaral - Juíza de Direito. 


