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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 318/320/322 - C – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2224 
E-mail: cap47vciv@tjrj.jus.br 

 
 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ON LINE e INTIMAÇÃO à COMPANHIA DE EXPANSÃO 
TERRITORIAL, na pessoa de seu representante legal, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Carta 
Precatória (Processo nº 0221194-74.2017.8.19.0001 – JUSTIÇA GRATUITA) oriunda do Juízo de Direito da 2ª 
Vara da Comarca de Seropédica/RJ., nos autos da Ação de Indenização (Processo nº 0000533-63.2013.8.19.0077) 
proposta por FRANCISCO JOSÉ HONÓRIO contra COMPANHIA DE EXPANSÃO TERRITORIAL, na forma abaixo: 
 
   A DRA. MARCIA CORREIA HOLLANDA, Juíza de Direito da Quadragésima Sétima 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 COMPANHIA DE EXPANSÃO TERRITORIAL, na pessoa de seu representante legal, que no dia 
13.08.2018, às 13:30 horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, matrícula nº 55 da 
JUCERJA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ., e simultaneamente 
através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br; serão apregoados e vendidos a quem mais der acima 
da avaliação, ou no dia 23.08.2018, no mesmo horário e local, presencial e através do site, pela melhor oferta, 
conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, os bens penhorados, descritos e avaliados às fls. 57/60 (em 
01/12/2017), encontrados na Rua Visconde de Inhaúma, nº 134 – Salas 418/419 – Centro/RJ. - tendo sido a 
executada intimada da penhora no mesmo ato.- AUTO DE AVALIAÇÃO: 8 arquivos em aço com 4 gavetas – R$ 
400,00; Um arquivo em aço com 3 gavetas – R$ 50,00; Uma mesa em madeira grande com cadeira em madeira – 
R$ 900,00; Mesa em fórmica com seis cadeiras em metal acolchoada – R$ 600,00; Uma estante em MDF com duas 
portas com quatro prateleiras – R$ 150,00; Uma papeleira em madeira com uma porta e outra de correr – R$ 
300,00; Uma TV de tubo – R$ 50,00 – LG 21”; Ar condicionado Brastemp branco – R$ 100,00; Armário baixo com 
duas portas e prateleiras em MDF – R$ 50,00; 4 Armários em aço com 4 gavetas – R$ 200,00; Um armário 
pequeno em MDF, com 2 portas – R$ 50,00; Uma mesa em fórmica com cadeira em madeira – R$ 150,00; 
Impressora Laser Jet 100 Color HP – R$ 250,00; Um sofá em couro ecológico preto com 3 lugares – R$ 200,00; 
Duas cadeiras de metal acolchoadas – R$ 50,00; Uma bancada em L em fórmica – R$ 80,00; Um bebedouro de 
garrafa – R$ 40,00; Um computador Samsumg com visor antigo, digo, monitor – R$ 100,00; Um telefone Intelbrás 
de tecla branco – R$ 20,00; Um ar condicionado Springer Silentia – R$ 100,00; Mesa em L de MDF – R$ 100,00; 
Um armário em aço com 4 gavetas – R$ 50,00; Um armário em aço com 7 gavetas; Um armário em aço com 6 
gavetas – R$ 50,00. Total da avaliação: R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais), sendo atualizado na data de 
expedição do presente edital para R$ 4.158,68 (quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e oito 
centavos). No local encontrei um cofre aberto e vazio de valores apenas com documentos antigos. Ressalto outros 
bens encontrados não estão em bom estado, assim bem como todos os bens usados. Os bens todos foram 
relacionados.- 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; Os horários considerados neste edital são sempre os horários de Brasília/DF; Para 
participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do inicio do 
pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site do Leiloeiro (www.portellaleiloes.com.br) e também solicitar sua 
habilitação para participar do Leilão na modalidade online, sujeito à aprovação após comprovação dos dados 
cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e no prazo previsto no Contrato de Participação em 
Pregão Eletrônico (disponível no site do Leiloeiro); Todos os lances efetuados por usuário certificado não são 
passíveis de arrependimento; A arrematação deverá ser 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. Caso o lanço vencedor seja do arrematante que ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá ser 
depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site www.tjrj.jus.br) e 
enviada p/e-mail do leiloeiro, a qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser 
depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do termino do 
Leilão, através de depósito bancário, DOC ou TED; A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante 
através e-mail ou contato telefônico. Decorridos o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) 
depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, 
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assim como 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.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-se o presente 
Edital, aos doze dias do mês de Julho de 2018.- O presente Edital será afixado no local de costume e publicado 
através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Raphael Caldas Santos, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. 
(as.) Marcia Correia Hollanda - Juíza de Direito. 


