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   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à AUGUSTO SILVA FELIPPE, com o prazo 
de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Alimentos (Processo nº 0104750-61.1994.8.19.0001 - 
JUSTIÇA GRATUITA) proposta por RENATA LOIS FELIPPE e RAFAELA LOIS FELIPPE contra 
AUGUSTO SILVA FELIPPE, na forma abaixo: 
 
   A DRA. MÔNICA POPPE DE FIGUEIREDO FABIÃO, Juíza de Direito da Décima Quinta Vara de 
Família da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente à AUGUSTO SILVA FELIPPE, que no dia 10.04.2018, 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, 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 18.04.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 
891, § único do NCPC, o bem penhorado às fls. 225/226 - tendo sido o executado intimado da penhora 
no mesmo ato - descrito e avaliado às fls. 263 (em 08/03/2009) e encontrado na Avenida Dom Hélder 
Câmara, nº 8763 - Apto. 102 - Quintino Bocaiúva/RJ.- AUTO DE AVALIAÇÃO: AUTOMÓVEL de marca 
VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.0, fabricado no ano de 2005, movido à GASOLINA, ÁLCOOL E GÁS 
NATURAL, QUATRO portas, placa LPJ 1068, chassi 9BWCA05X15T145656, taxi convencional, de cor 
amarela com faixa azul, apresentando avarias nas duas portas do lado direito, sem condições de uso, 
por estar com o sistema de arrefecimento do motor danificado e sem bateria, sendo ainda informado pelo 
proprietário do veículo que o mesmo está com aproximadamente quatrocentos e cinquenta mil km 
rodados e o sistema de GNV inoperante. Assim pelo exposto, AVALIO o referido veículo em R$ 7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 
12.752,55 (doze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).- Débitos do 

Veículo: IPVA: R$ 390,04 (trezentos e noventa reais e quatro centavos), referente aos exercícios de 2017 
e 2018.- OBS.: Os créditos que recaem sobre o bem, 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, 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 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, 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, ao primeiro dia do mês de Março do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Sandra da Silva 
Lessa, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Mônica Poppe de Figueiredo Fabião - Juíza de 
Direito. 


