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COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
Avenida Luis Carlos Prestes, s/nº - 2º Andar – Barra da Tijuca/RJ.
Telefone: 3385-8779
E-mail: btj01vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à COMPEL COMPUTADORES E ELETRÔNICOS
LTDA., na pessoa de seu representante legal, e à ALESSANDRE GIGANTE DA SILVA, com o prazo de 05
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0009380-27.2005.8.19.0209) proposta por
SÃO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra COMPEL COMPUTADORES E
ELETRÔNICOS LTDA., e ALESSANDRE GIGANTE DA SILVA, na forma abaixo:

O DR. ARTHUR EDUARDO MAGALHAES FERREIRA, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível Regional da
Barra da Tijuca - Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, especialmente à COMPEL COMPUTADORES E ELETRÔNICOS LTDA., na pessoa
de seu representante legal, e à ALESSANDRE GIGANTE DA SILVA, que no dia 23.03.2018, às 13:00 horas, no
Átrio do Fórum da Comarca de Araruama/RJ., à Avenida Presidente Getúlio Vargas, 59 – Centro, pela Leiloeira
Pública FABÍOLA PORTO 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 06.04.2018, 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, o bem penhorado conforme termo de penhora às fls. 266 - tendo sido o executado
intimado da penhora conforme fls. 286/287 - descrito e avaliado às fls. 562 (em 19/02/2016), e encontrado na
Rua Lago Di Garda, nº 41 – Condomínio Village Italia – Praia Seca – Araruama/RJ.- AUTO DE AVALIAÇÃO:
Automóvel marca Honda, modelo Accord EXR, ano 1996/1996, placa LAZ 7565, Chassi 1HGCD5669TA660032,
cor preta. O veículo em questão encontrava-se estacionado na rua, em local descoberto e apresentava várias
manchas na lataria, os pneus estavam vazios, o banco do motorista encontrava-se parcialmente avariado, a
pintura como um todo necessita de reparos. No momento da diligência fui recebida no local pela senhora Anne
Rodrigues, que procedeu a abertura do veículo, o qual aparentemente não está funcionando. Referida senhora
informou ainda que a documentação do veículo encontra-se atrasada, não tendo sido feita nenhuma vistoria no
mesmo desde o ano de 2003 e que o veículo encontra-se estacionado no mesmo lugar, sem uso há mais de três
anos, isto posto, AVALIO o automóvel acima descrito em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo atualizado na de
expedição do presente edital para R$ 8.777,00 (oito mil, setecentos e setenta e sete reais).- Débitos do Veículo:
IPVA: R$ 390,04 (trezentos e noventa reais e quatro centavos), referente aos exercícios de 2017 e 2018; 03
Multas: R$ 383,07 (trezentos e oitenta e três reais e sete centavos).- OBS.: Os créditos que recaem sobre o
bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de
preferência, conforme prevê o Art. 908 do NCPC.- 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.- Condições Gerais da Alienação: Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos
os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas as
despesas do bem, passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante.- 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,
acrescida de 3% de comissão à Leiloeira e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido, e, que o não
pagamento do preço no prazo acima estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em favor do exequente a perda da caução,
voltando o(s) bem(s) a novo Leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso.- Demais informações
serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital.-
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e um dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e
dezoito.- Eu, Bianca Orosco Bullaty, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Arthur Eduardo
Magalhaes Ferreira - Juiz de Direito.
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