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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 Execução de Título Extrajudicial proposta por PAZOS MAREQUE 
& ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de CAM - CENTRO DE AUXÍLIO À 
MATERNIDADE EIRELL (Processo nº 0172683-74.2019.8.19.0001), 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 CAM - CENTRO DE 
AUXÍLIO À MATERNIDADE EIRELL, através de seu representante legal, de que no dia 
21/09/20, 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 24/09/20, no 
mesmo horário e portal de leilões, a quem mais der independente da avaliação, o 
veículo penhorado à fl. 96 e avaliado às fls. 132. VEÍCULO: I/FORD RANGER XL CD4 
22H, Ano Fabricação: 2013. Ano Modelo: 2014. Placa: KPY6E80 Chassi: 
8AFAR23N4EJ203710, RENAVAM: 01002254970. Avaliado conforme tabela Fipe em 
R$ 67.076,00 (sessenta e sete mil e setenta e seis reais). Localização do bem: Rua 
Candido Mendes, nº 36, Glória/RJ. De acordo com o cadastro de veículos emitido pelo 
Detran-RJ, o carro encontra-se registrado em nome de CAM Centro de Auxilio a 
Maternidade Ltda, constando restrição judicial. Constam débitos de IPVA referentes ao 
exercício de 2020 no valor total de R$ 3.221,38, e multas relativas ao ref. veículo, no 
valor de R$ 2.436,17. 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. Cientes de que impedir, perturbar ou fraudar 
arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de 
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, incorre em Violência ou 
fraude em arrematação judicial, prevista no art. 358 do Código Penal, sob pena de 
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 
– E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que 
será publicado e afixado no local de costume, cientes de que a arrematação, 
adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo 
arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de 
acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 
1% até o máximo permitido. – Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos   
vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte. – Eu, Simone Sleiman Razuck, 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Mauro Nicolau Junior – Juiz de 
Direito. 
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