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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA NONA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 301 / 303 / 305 – A – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-3227 / 3133-3227 
E-mail: cap39vciv@tjrj.jus.br 
 

    
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à VELOZ TRANSRIO LTDA., na pessoa de seu 
representante legal, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Indenização (Processo nº 0187121-
57.2009.8.19.0001) proposta por VELOZ TRANSRIO LTDA contra LUIZ FERNANDO ABRANTES e SULAMÉRICA 
SEGUROS LTDA, na forma abaixo: 
 
   O DR. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz de Direito da Trigésima Nona 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 VELOZ TRANSRIO LTDA., na pessoa de seu representante legal, que no dia 18.09.2018, 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 26.09.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, 
conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o bem, penhorado, descrito e avaliado às fls. 297 e encontrado na Rua do 
Bonfim, nº 155 – São Cristóvão/RJ - tendo sido a exequente/reconvinda intimada da penhora no mesmo ato.- AUTO DE 
AVALIAÇÃO: Automóvel marca/modelo Volkswagen Novo Gol TL MBV, ano 2016/2017, placa LSO9856, que avalio em 
R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). RJ, 25/01/2018.- Fica a exequente/reconvinda intimada 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 (quando 
existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante; A arrematação deverá ser à vista, 
acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido. Decorridos os 
prazos 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, assim como a perda da caução, voltando o(s) bem(s) a novo 
Leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, 
passou-se o presente Edital, aos vinte e sete dias do mês de Agosto de 2018.- O presente Edital será afixado no local de 
costume e publicado através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do 
Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Rosely Rodrigues Antunes, Chefe da Serventia, o fiz digitar. 
(as.) Luiz Antonio Valiera do Nascimento - Juiz de Direito. 


