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JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA NONA 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 B 
CORPORATE TRAVEL LTDA em face de SEALAND SERVIÇOS AUXILIARES DE 
TRANSPORTE AÉREO, GERSON FONSECA DA SILVA e ALESSANDRA COSTA 
DA SILVA (Processo nº 0188164-24.2012.8.19.0001), na forma abaixo: 

 A Dra. ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO, Juíza de Direito na Décima Nona 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 SEALAND 
SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO, na pessoa de seu 
representante legal, GERSON FONSECA DA SILVA e ALESSANDRA COSTA DA 
SILVA, de que no dia 25/01/2021, 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 28/01/2021, no mesmo horário e portal de leilões, a quem mais 
der, a partir do preço mínimo fixado em 50% (cinquenta por cento) do valor da 
avaliação, os bens móveis penhorados às fls. 235, com a devida intimação da 
penhora às fls. 307, descritos e avaliados às fls. 334. VEÍCULOS: 1) 
RENAULT/MASTER EUROLAF P, Ano Modelo: 2011/2012, placa KOP7830, avaliado 
em R$ 77.851,00, conforme tabela FIPE à fl.331, RENAVAM: 419558012, Chassi: 
93YADCUL6CJ866560. 2) RENAULT/DUSTER 20 D 4X2A, placa KRI2030, Ano 
Modelo: 2012, avaliado em R$ 38.455,00, conforme tabela FIPE à fl.331, RENAVAM 
459497847, Chassi: 93YHSR2LACJ142303. 3) I/KIA CARNIVAL GS TDI 7, placa 
LNX9706, Ano Modelo: 2001, avaliado em R$ 23.931,00, conforme tabela FIPE à 
fl.331, RENAVAM: 779925726, Chassi: KNAUP751316068570. Referente veículo 
RENAULT/MASTER EUROLAF P, de acordo com o cadastro de veículos emitido pelo 
Detran-RJ, o veículo encontra-se registrado em nome de Sealand Serviços Auxiliares 
de Transporte Aéreos Ltda, constando alienação fiduciária ao Banco do Brasil e 
restrições judiciais nos TJSP087810019151-21.2015 e 
TJRJ0909101881642420128190001. Não constam débitos de IPVA e multas relativas 
ao ref. veículo. Referente ao veículo RENAULT/DUSTER, de acordo com o cadastro 
de veículos emitido pelo Detran-RJ, o veículo encontra-se registrado em nome de 
Sealand Serviços Auxiliares de Transporte Aéreos Ltda, constando alienação 
fiduciária ao Banco do Brasil e restrições judiciais nos TJSP087810019151-21.2015 e 
TJRJ0909101881642420128190001. Constam débitos de IPVA referentes aos 
exercícios de 2019 e 2020 no valor total de R$ 3.844,45, e multas relativas ao ref. 
veículo, no valor de R$ 4.448,00. Constam ainda, débitos referentes ao seguro 
DPVAT, relativo ao exercício de 2017, no valor de R$ 68,10. Referente ao veículo 
I/KIA CARNIVAL, de acordo com o cadastro de veículos emitido pelo Detran-RJ, o 
veículo encontra-se registrado em nome de Sealand Serviços Auxiliares de 
Transporte Aéreos Ltda, constando alienação fiduciária ao Banco do Brasil e 
restrições judiciais nos TJSP087810019151-21.2015 e 
TJRJ0909101881642420128190001. Não constam débitos de IPVA e constam multas 
relativas ao ref. veículo, no valor de R$ 523,40. Constam ainda, débitos referentes ao 
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seguro DPVAT, relativos aos exercícios de 2017 até 2018, no valor de R$ 113,82. 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, 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. Caso haja proposta, por escrito, de venda do 
referido bem em parcelas, nos termos do art. 895, I e II do CPC, fica 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 junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90 dias contados 
da data do leilão ficando o bem penhorado até que o adquirente quite integralmente o 
preço ofertado (cf. art. 895, § 1º do CPC). 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). – 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. Na forma do artigo 892, caput, do NCPC, fica 
autorizado que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 
30% (trinta por cento) do valor lançado, com a complementação no prazo de 15 
(quinze) dias. Conforme deferido, às fls. 340, será devida a comissão do leiloeiro no 
valor de 2,5% sobre o valor da dívida (e não do acordo) para o caso de acordo, 
pagamento voluntário do débito, remissão ou adjudicação, acrescido do valor das 
despesas comprovadamente realizadas em todos os casos. Tal pagamento, além de 
ser justificado pelo trabalho exercido pelo leiloeiro, visa não incentivar a 
procrastinação da execução pelo executado até o último momento possível, sem 
qualquer ônus. Isso vem a atender justamente o ideal do novo CPC, que tem como 
uma das bandeiras evitar ou tornar sem atrativos atos de procrastinação, impondo 
sempre severa reprimenda. Assumindo o devedor conduta que visa procrastinar o 
pagamento, com remição tardia, há de arcar com as consequências. – Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos sete dias do mês de dezembro de dois 
mil e vinte. – Eu, Solange dos Santos Garcia. Mat. 01-24156 - Chefe de Serventia, o 
fiz datilografar e subscrevo. Dra. Ana Lucia Vieira do Carmo – Juíza de Direito. 
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