
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL DA 
COMARCA DA CAPITAL 

 
EDITAL DE 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO E PRESENCIAL, 

com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Indenização por Dano 
Material proposta por SUELI DO CARMO DAMASIO em face de 
TRANSPORTES AMERICA LTDA  (Processo nº 0233491-84.2015.8.19.0001), 
na forma abaixo: 

O Dr. MAURO NICOLAU JUNIOR, Juiz de Direito na Quadragésima 
Oitava Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a TRANSPORTES AMERICA LTDA, na pessoa de sua 
representante legal, ou quem fizer em suas vezes, de que no dia 05/03/2018, 
às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público: 
www.rymerleiloes.com.br, bem como concomitantemente no escritório do 
Leiloeiro JONAS RYMER, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 1.111, 
Castelo/RJ, serão apregoados e vendidos a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 08/03/2018, no mesmo horário e local, a quem mais der a 
partir do preço mínimo fixado em 50% (cinquenta por cento) do valor da 
avaliação, o bem móvel penhorado às fls.395 e avaliado às fls. 413 (DIREITOS 
AQUISITIVOS). AUTO DE AVALIAÇÃO: VW/MASCA GRAN, MIDI U 
2011/2011, placa KVP8930, em péssimo estado de conservação, alguns 
amassados na lataria, parte do parabrisa dianteiro trincado, bancos em ruim 
estado de conservação e, conforme informação recebida no local, o veículo 
não se encontra em funcionamento. QUE AVALIO EM R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais). Local do bem: Estrada da BR 465, KM 42/43, Bairro Vera Cruz, 
Jardim das Acácias - Seropédica/RJ. No cadastro do veículo no Detran, consta 
como proprietário do bem Transportes América Ltda. RENAVAM 452727987, 
constando Alienação Fiduciária ao Banco Bradesco. Consta inscrição na Dívida 
Ativa, referente a débitos de IPVA no valor de R$ 5003,50, bem como débitos 
de IPVA no exercício de 2017, no valor de R$ 3.119,32 e IPVA complementar 
de 2016, no valor de R$ 189,45. Constam, ainda, multas no valor de R$ 
4.776,28, mais acréscimos legais. Os interessados em participar do leilão terão 
a opção de oferecer lances pela internet, através do site 
www.rymerleiloes.com.br, em tempo real e em igualdade de condições dos 
participantes presentes, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e 
habilitados para participar deste leilão. A venda será efetuada à vista, podendo 
ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por 
cento) do valor lançado, com a complementação no prazo de 15 (quinze) dias, 
na forma do artigo 892, caput, do NCPC. Caso haja proposta, por escrito, de 
venda dos referidos bens em parcelas, nos termos do art. 895, I e II do NCPC, 
será permitido o parcelamento, mediante sinal à vista do valor equivalente a 
50% (cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o remanescente ser 
pago em até 03 (três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente 
atualizadas, mediante depósito em conta judicial vinculada a este feito e Juízo 
(48ª Vara Cível) junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90 dias contados da 
data do leilão. No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá 
multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as 
parcelas vincendas (art. 895, §4º do CPC), podendo, ainda, ocorrer o 
desfazimento da arrematação com a perda da caução (art. 897). A oferta para 
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aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento 
parcelado, consoante disposto no artigo 895 §7º do NCPC. O valor da 
comissão de leiloeiro, correspondente a 5% da arrematação, de acordo com o 
parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32, e deverá ser pago 
diretamente a ele pelo arrematante. Será devida comissão ao leiloeiro no valor 
de 2,5% sobre o valor da dívida (e não do acordo) para o caso de acordo, 
adjudicação, remição ou pagamento voluntário do débito, acrescido em ambos 
os casos do valor das despesas comprovadamente realizadas. A venda se 
dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em 
especiais as tributárias, no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos 
que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se 
sobre o preço, observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que 
consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN. Caso o devedor, não seja 
encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, fica pelo presente edital intimado da 
hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. - E, 
para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, 
que será publicado e afixado no local de costume. Dado e passado nesta 
cidade do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e 
dezoito. - Eu, Simone Sleiman Razuck, Mat. 01-28499 – Chefe de Serventia, o 
fiz datilografar e subscrevo. Dr. Mauro Nicolau Junior – Juiz de Direito. 


