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EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO e INTIMAÇÃO a executada LAIS 

FEITOSA PEREIRA – CPF 010.858.417-82, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos 

autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida pelo CENTRO DE EDUCAÇÃO 

E TECNOLOGIA DO GRANDE RIO contra LAIS FEITOSA PEREIRA, processo nº 

0030036-36.2013.8.19.0205, na forma abaixo:  

 

A Doutora ERICA BATISTA DE CASTRO, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível Regional de Campo 

Grande, FAZ SABER, aos que o presente Edital de leilão, virem ou dele conhecimento tiverem 

e interessar possa, especialmente o executado, que no dia 18/11/2020, às 13:10 horas, 

através do site de leilões eletrônico: www.machadoleiloes.com.br, pela leiloeira pública 

NORMA MARIA MACHADO, matrícula nº 036 da JUCERJA, será apregoado e vendido em 1º 

leilão, na forma eletrônica, a quem mais der acima do valor da avaliação e, caso não haja 

licitantes, fica desde já designado o 2º leilão no dia 25/11/2020, às 13:10 horas, para a 

venda a quem mais der acima de 50% do valor da avaliação, nos termos do artigo 886 do 

CPC, do bem descrito no Auto de Penhora, Avaliação e Depósito de fls. 205., constituído do 

veículo: I) VW GOL SPECIAL, PLACA LNW0395, ANO 2000, COR CONZA GRAFITE , EM 

REGULAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). O bem é 

encontrado na Rua Irapuru, entrada 15, nº 135, Senador Vasconcelos / RJ. Cep. 23010-390. 

Cientes os interessados: I) que os horários considerados neste Edital são sempre os horários 

de Brasília/DF; II) que para participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão 

previamente no prazo de 24 horas antes do início do pregão efetuar o seu cadastro pessoal 

no site do leiloeiro (www.machadoleiloes.com.br); III) que o ICMS devido pela arrematação 

será de responsabilidade do arrematante; IV) que a arrematação far-se-á à vista na forma 

do art. 892 do CPC, acrescida de 5% (cinco por cento) de comissão ao Leiloeiro (parágrafo 

único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32) sobre o valor da arrematação e custas de cartório 

de 1% até o máximo permitido. O lanço vencedor deverá ser depositado através de guia de 

depósito judicial obtida no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (www.tjrj.jus.br), no 

prazo previsto acima, bem como deverá ser pago ou depositado na conta corrente do Sr. 

Leiloeiro a comissão do leilão, à vista em dinheiro, no prazo de 24 horas do termino do leilão, 

através de depósito bancário, Doc ou Ted. A conta corrente do Sra. Leiloeira será informada 

ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. Decorridos o prazo sem que o(s) 

arrematantes(s) tenha(m) realizado(s) o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao 

Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis; e V) que esta Secretaria 

funciona no 5º andar, à Rua Carlos da Silva Costa, 141, Campo Grande / RJ, CEP.23050-230, 

tel. 2416-8868. E para que chegue ao conhecimento dos interessados foi expedido o 

presente Edital que será publicado e afixado no local de costume na forma da lei. Dado e 

passado na Cidade do Rio de Janeiro, aos 15 dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

vinte. Eu, Lindenberg de Souza Gonçalves Mat. 01/30708, Responsável pelo Expediente 

Judicial, o fiz digitar e o subscrevo. (as.), ERICA BATISTA DE CASTRO, Juíza de Direito. 
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