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

 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo 

de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento 
Cumulado com Cobrança proposta por ELAINE RAQUEL RAMOS 
GONÇALVES em face de JOZINETTE TELLES PEREIRA BATISTA (Processo 
nº 0292712-95.2015.8.19.0001), 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 JOZINETTE TELLES PEREIRA BATISTA, de que no dia 
10/08/2020, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro 
Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro 
Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 13/08/2020, 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. 165 e avaliado às fls. 554 
(18/10/2019). DIREITOS AQUISITIVOS. AUTO DE AVALIAÇÃO: VEÍCULO 
MARCA: FORD; MODELO: KA SE 1.0 HA FLEX; CHASSI: 
9BFZH55L1F8141398; ANO: 2014/2015, PLACA LRP 7097, QUE ESTAVA EM 
BOAS CONDIÇÕES GERAIS, APRESENTANDO PEQUENOS ARRANHÕES, 
KIT SEGURANÇA COMPLETO, PNEUS MEIA VIDA, ESTOFAMENTO EM 
BOAS CONDIÇÕES, AVALIADO NESTA OCASIÃO EM R$ 26.000,00 (VINTE 
E SEIS MIL REAIS). Local do bem: Rua Aranaguá, nº 165, Cosmos / RJ. No 
cadastro do veículo no Detran, consta como proprietária do bem Jozinete 
Telles Pereira Batista. De acordo com o RENAVAM 1023920228, consta 
Alienação Fiduciária à Caixa Econômica Federal. Conforme o site do Detran, 
constam débitos de IPVA, relativos aos exercícios de 2017, 2018 E 2019, no 
valor de R$ 4.390,52. Constam, ainda, multas no valor de R$ 257,85, mais 
acréscimos legais. 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. Os interessados em participar do leilão deverão 
oferecer lances pela internet, através do site www.rymerleiloes.com.br, 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 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. - 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 quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte. - Eu, Simone 
Sleiman Razuck, Mat. 01-28499 – Chefe de Serventia, o fiz datilografar e 
subscrevo. Dr. Mauro Nicolau Junior – Juiz de Direito. 


