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COMARCA  DA  CAPITAL 

JUÍZO  DE  DIREITO  DA  3ª  VARA  CÍVEL 

 

Edital de 1º e 2º Leilão Público Presencial e Online e Intimação  à  GUSTAVO 

FREDERICO GROTH, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação 

Monitória,  movida por ASSOCIAÇÃO BRITANICA DE EDUCAÇÃO  contra 

GUSTAVO FREDERICO GROTH, CPF nº 270.405.697-87, processo nº 0022145-

38.2006.8.19.0001, na forma abaixo:  

A Dra. PRISCILA FERNANDES MIRANDA BOTELHO DA PONTE, Juíza de Direito  

da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER, aos que o presente Edital de leilão, 

virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente o executado, que 

no dia 25/11/2020, às 14:00 horas, na Av. Erasmo Braga, 227 Gr. 704, Centro/RJ., nas 

modalidades acima mencionada e através do site de leilões : 

www.machadoleiloes.com.br, pela leiloeira pública NORMA MARIA MACHADO, será 

apregoado e vendido em 1º leilão, a quem mais der acima do valor da avaliação e, caso 

não haja licitantes, fica desde já designado o 2º leilão no dia  02/12/2020, às 14:00 horas, 

no mesmo horário e local, para a venda a quem mais der independente do valor da tabela 

Fipe, nos termos do artigo 886 do CPC, dos bens descritos  fls 447/449., dos veículos: I) 

PLACA LAG9225, MARCA/MODELO FORD/FIESTA, ANO/MODELO 1996/1996, 

CHASSI 9BFZZZFDATB053499, GASOLINA, COR BRANCA –  Valor R$5.924,00. 

II)  PLACA IDQ5582, MARCA /MODÊLO IMP/BMW 540IA SC4 REGINO, ANO 

FABRICAÇÃO 1994/1994, CHASSI WBAC40A4RRBB00182, COR PRETA, 

CIDADE PORTO ALEGRE/RS, valor R$ 21.589,00; base tabela Fipe de 06/10/2020. 

Cientes os interessados: I) O leilão na modalidade presencial, no endereço acima e  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 2º andar, salas 201, 203, 205  , corredor D, 

à Av. Erasmo Braga, 115 / RJ, CEP.20210-030, Castelo/RJ, tel. 2588-2243. 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 sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte. Eu, Eliane 

Beyer Faller, Mat. 01/25891, o fiz digitar e o subscrevo. (as.), PRISCILA FERNANDES 

MIRANDA BOTELHO DA PONTE, Juíza de Direito. 

http://www.machadoleiloes.com.br/

