
COMARCA DE NITERÓI / RJ 
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO, extraído dos autos da Execução Judicial nº 0026838-

13.2016.8.19.0002, em que RODRIGO ALBERTO DE ALMEIDA (OAB/RJ 165.647), move 

em face de SIMTV (Adv.  ANDRE ALVES DE ALMEIDA CHAME 093240 OAB/RJ)  na forma 

abaixo: 

 

Exm° Dr. JERÔNIMO DA SILVEIRA KALIFE, Juiz de Direito do 2° Juizado Especial da 

Comarca de Niterói/RJ, FAZ SABER a todos, especialmente aos representantes legais da 

executada supra mencionada, na forma estabelecida pelo art. 886 do CPC, de QUE FORAM 

DESIGNADAS  AS DATAS DE 09/09/21 e 16/09/21 pelo Leiloeiro Público MARCOS 

COSTA, para realizar SOMENTE NA MODALIDADE ELETRÔNICA no site (WWW. 

MARCOSCOSTALEILOEIRO.COM)  O PRIMEIRO LEILÃO marcado para o dia 09/09/21, 

às 12h, estará disponível no site do leiloeiro para lances não inferiores ao valor da avaliação 

do bem. Caso não haja licitantes terá início, o SEGUNDO LEILÃO, no dia 16/09/21, às 12h 

e não será aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme prevê o 

art. 891, § único do CPC, do bem aqui penhorado, avaliado e que conforme laudo de fl. 265, 

encontra-se depositado na Rua A, n° 69 lote 5/b – Maceió - Niterói / RJ CEP 24.310-120, 

sendo descritos(s) como: 

 

LOTE 1 –– Ar condicionados york 60.000 btu’s, avaliado em R$ 4.398,75; 

 

TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 4.398,75 (em 22/05/19). 

DÍVIDA DO PROCESSO: R$ 4.398,75 (em 24/04/19 – fl. 266). 

DEPOSITÁRIO: Evando Mendonça do Cauto CPF nº 106.144.237-32. 

CONDIÇÕES DO LEILÃO: Em razão da pandemia de Covid-19, o leilão será 

exclusivamente on line, portanto, o interessado precisará habilitar seus dados, no site 

www.marcoscostaleiloeiro.com preferencialmente 48h antes do início do leilão.  

Havendo alguma dificuldade, envie e-mail para marcoscostaleiloeiro@gmail.com com os 

dados e telefones do futuro participante, para que o leiloeiro possa prestar auxílio; 

1) O pagamento do lance vencedor, será feito de imediato, mediante guia de depósito 

judicial (art. 892 do CPC). 

2) Os leilões estarão disponíveis para participação, no dia e hora marcados neste edital 

público, ocorrendo de forma on line, no site do leiloeiro. 

3) A comissão do leiloeiro é de 5% sobre o valor da arrematação, paga à vista diretamente 

ao Leiloeiro. 



4) Em caso de acordo, perdão ou pagamento voluntário, a comissão do leiloeiro será de 

2,5% sobre o valor da dívida (e não do acordo). 

5) Será admitida proposta nos termos do art. 895 CPC, caso em que também será devida 

comissão de 5% ao Leiloeiro. 

6) O Leiloeiro será ressarcido das despesas necessárias para a realização do leilão desde 

que comprovadas nos autos. 

7) Em caso de desfazimento do leilão sem culpa do leiloeiro ou erro do edital, a comissão 

será devida pelo serviço realizado. 

8) É encargo do arrematante retirar o(s) bem(ns) que se encontra(m) no endereço do 

Executado.  

E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital, que será 

publicado e afixado no local de costume, ficando o Executado intimado do Leilão se não 

encontrado, suprida assim a exigência contida no art. 889 do CPC.  

Dado e passado nesta Cidade de Niterói/RJ, em 07/07/2021. Eu, _Alzira de Fátima Tuxi 

Lopes__ (matr. 90.716), Responsável do Expediente, mandei digitar e subscrevo por 

autorização do  Exm°  Dr. Juiz de Direito. 


