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EXMO.(A) SR.(A) DR.(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 
PINHEIRAL - RJ 
 
 
 
PROCESSO:0001136-24.2013.8.19.0082 
Exequente: ROSEMIRA REIS LOPES BAPTISTA (Adv. Luiz Antônio de 

Oliveira Moraes – OAB/RJ 165694) 
Executado: EMERSON DA SILVA CABRAL (Adv. Carmen Lucia Costa Tubbs 

– OAB/RJ: 028961) 
 
 
 
           ALINE MARQUES, Leiloeira Pública Oficial, em razão da nomeação nos autos do 
processo em epígrafe, em atenção ao que dispõe o NCPC, a Lei 6830/80 e o Decreto-lei 
21.981/32, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência pedir vênia para: 
 
Em atenção ao r. despacho de fls. 166, sugerir as seguintes datas para Leilão: 
 
a) a) De 19.10.2021 às 14:00 horas, até 25.10.2021 às 14:00 horas, para realização do 
1º Leilão Público (Exclusivamente Eletrônico),  
b) De 15:00 horas dia 25.10.2021, às 14:00 horas do dia 26.10.2021 para realização do 
2º Leilão Público (Exclusivamente Eletrônico), encerrando-se nesta data e horário o 
Leilão Público pela melhor oferta (nos termos do art.891 do NCPC), que será apreciada 
pelo Juízo; 
c) Os Leilões Públicos serão realizados exclusivamente por MEIO ELETRÔNICO, de 
forma ininterrupta, nos termos do artigo 882 do CPC, tendo em vista o Ato Normativo 
Conjunto TJ/CGJ nº 25/2020, art. 24, parágrafo único e Aviso 912/2020; através do 
Site www.paulobotelholeiloeiro.com.br, onde os interessados deverão se cadastrar uma 
única vez, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para, a partir do 
cadastro, utilizar a plataforma de Lances Eletrônicos,. 
d) Requerer a V. Exa. FIXAÇÃO do Edital de Leilão que segue em anexo no local de 
costume, para que produza os devidos efeitos legais, bem como sua publicação no 
Diário Oficial; 
e) Requerer a V. Exa. autorização para a divulgação dos editais de leilão no site 
www.alinemarquesleiloeira.lel.br e www.paulobotelholeiloeiro.com.br,  para fins de 
publicação na forma dos artigos 886, IV e 887, §2º, NCPC; 
f) Requerer a V. Exa. que a comissão da leiloeira seja fixada em 5% sobre a 
arrematação ou adjudicação, conforme art. 24, parágrafo único, do Decreto-lei 21.981/32 
(em vigor); 
g) Requerer, em caso de acordo, remição, ajuste, pagamento, perdão e etc., que V. Exa. 
determine o pagamento de indenização à leiloeira , nos termos dos arts. 22, alínea “f”, e 
art. 24, caput, do Decreto-lei 21.981/32, considerando que o comitente é o executado e, 
ainda, por ser devida contraprestação pelo trabalho já efetuado, sob pena de 
enriquecimento sem causa do tomador de serviços/empregador. 
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Assim, requer ainda à V. Exa. a NOTIFICAÇÃO das partes para, querendo, 

exercer seu direito de preferência frente a lances de terceiros (artigo 1.322 do 
Código Civil, e do artigo 843, §1º e 892, §2º do CPC), depositando somente a cota 
parte alheia à sua, nos termos do art. 892, § 1º, CPC; e ainda especialmente em razão 
de fls. 85/86, segundo a qual o imóvel descrito na Escritura (Casa 01, Avenida Pinheiral, 
720, São Jorge, Pinheiral, RJ) não coincide com o da matrícula descrita no final da 
escritura (fls. 85), sob o “R-2 da 68” (a matrícula de número 68 se refere ao imóvel, a 
saber: “Lote de nº 135 da Quadra F”, certidão anexa); vem requerer, portanto, que o 
exequente junte a certidão do imóvel e, caso o imóvel não possua matrícula, 
requer desde já a homologação das datas e do Edital de Leilão infra, levando-se a 
Leilão o “Direito e Ação (quitado, Escritura fls. 85/86)” sobre o imóvel; nos termos 
do art. 889 do CPC, para que tomem ciência do dia, hora e local do leilão, que será 
realizado para excussão do bem penhorado. 

 
Nestes termos, 
Pede deferimento e juntada. 
 
Respeitosamente, 
 

ALINE MARQUES 
Leiloeira Pública Oficial 

 
 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021. 
 
 
 

 
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIRAL - RJ  
 
EDITAL DE 1º e 2º Leilões e Intimação, com prazo de 05 (cinco) dias, extraídos dos 
autos da Ação de Inventários e Partilhas Decorrente das Relações de Direito de Família 
que ROSEMIRA REIS LOPES BAPTISTA (Adv. Luiz Antônio de Oliveira Moraes – 
OAB/RJ165694) move a EMERSON DA SILVA CABRAL (Adv. Carmen Lucia Costa 
Tubbs – OAB/RJ: 028961), Proc n. 0001136-24.2013.8.19.0082, na forma abaixo.  
 
A DOUTORA ANNA CAROLINNE LICASALIO DA COSTA, MM. Juíza na Vara Única da 
Comarca de Pinheiral – RJ, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão e 
Intimação, virem ou dele tomarem conhecimento, que o Primeiro Leilão dos bens 
penhorados nestes Autos terá início às 14:00h do dia 19 de outubro do ano de 2021, 
prosseguindo-se ininterruptamente até os 25 dias do mês de outubro de 2021, 
encerrando-se às 14:00h. Não havendo lance igual ou superior à importância da 
avaliação no intervalo dos dias suso mencionados, será dado imediato prosseguimento 
ao 2º Leilão Público. O Segundo Leilão Público será realizado ininterruptamente, 
iniciando-se às 15:00h do dia 25 do mês de outubro de 2021 e se prorrogará até os 
26 dias do mês de outubro do ano de 2021 às 14:00h. O Leilão será realizado 
exclusivamente por MEIO ELETRÔNICO, através do link disponível no Site 
www.alinemarquesleiloeira.lel.br, ou diretamente no site 
www.paulobotelholeiloeiro.com.br, onde os interessados deverão se cadastrar uma 
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única vez, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para, a partir do 
cadastro, com o uso do seu login e senha pessoal e intransferível, utilizar a plataforma 
de Lances Eletrônicos. Os Leilões Públicos serão conduzidos pelo Leiloeiro Público 
Paulo Botelho – Jucerja n° 62, e pela Leiloeira Pública Aline Marques – Jucerja n° 219, 
com endereço físico na Av. Rio Branco, número 151, sala 508, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP 20040-006. O(s) valor(es) mínimo(s) para a venda do(s) bem(ns) em 
segundo Leilão Público será na forma do art. 891, NCPC. Bem a ser leiloado, conforme 
Auto de Penhora e Avaliação, designado como:IMÓVEL: Direito e Ação (quitado, 
Escritura fls. 85/86) sobre a Casa 01, Avenida Pinheiral, 720, São Jorge, Pinheiral, 
RJ. Uma casa de alvenaria com reboco de três pavimentos, com piso frio, sendo o 
primeiro pimento composto de uma sala, um quarto, um banheiro e uma garagem, 
o segundo pavimento composto de dois quartos, com sacada, sendo um deles 
uma suíte, uma cozinha e uma despensa e o terceiro pavimento composto de um 
terraço com banheiro, churrasqueira e uma bancada com tanque e um armário, 
com cobertura de telhas de amianto, avaliada em R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta 
e dois mil reais), conforme index 134 e r. sentença índex 162. Cientes os 
interessados que, nos termos da r. sentença de index 162 e index 134, trata-se do leilão 
do imóvel denominado "Casa 01" e o respectivo terreno sobre o qual a mesma se 
encontra edificada, excluindo-se da hasta pública o restante do terreno, objeto de 
doação. Cientes que o leilão será realizado na forma do artigo 1.322 do Código Civil, e 
do artigo 843, §1º e 892, §2º do CPC. Cientes que consta Escritura do cartório do 2º 
Ofício de Piraí de compra e venda. BEM MÓVEL: 1) Veículo GM ASTRA HATCH 5P 
CD, ANO 2003, COM GNV, PLACA LOT 4674, avaliado em R$ 17.000,00 (dezessete 
mil reais), conforme r. sentença index 162 e art. 871, IV, CPC. 2) Fogão, geladeira 
duplex, mesa, televisores, jogo de sofá, estante, aparelhos de DVD, computador, 
02 camas de casal, jogo de quarto pré-moldado, que juntos estão avaliados em R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme index 003.TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 
353.000,00 (trezentos e cinquenta e três mil reais). Cientes sobre eventuais penhoras 
existentes nos termos do Artigo 886, VI do CPC. O Leilão será procedido na forma do 
parágrafo único do artigo 130 do CTN c/c § 1º do Artigo 908 do NCPC (livre e 
desembaraçado de débitos, inclusive os de natureza propter rem, a sub-rogação ocorre 
sobre o respectivo preço da arrematação) e Artigo 897 do NCPC e Artigos 892 § 2º e § 
3º do NCPC. O auto de arrematação será lavrado na forma do Artigo 901 do NCPC. 
Arrematação com 5% de comissão da Leiloeira (Artigo 884, Parágrafo Único do NCPC), 
custas de cartório até o limite máximo permitido por lei, por conta e risco do arrematante, 
que deve examinar os autos do processo, e ainda reembolso de despesas de até 1%; 
devendo a comissão e o reembolso ser pago à vista, e podendo o lanço ser: à vista, 
facultando-se o pagamento de sinal equivalente a 30% sobre o valor da arrematação, e 
o depósito dos 70% restantes a disposição do juízo no prazo de 15 dias; ou de forma 
parcelada, em caso de imóveis ou veículos, sendo que o arrematante deverá pagar 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista, e o restante parcelado conforme prevê 
o artigo 895 do NCPC, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por 
hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. O lance à vista terá preferência 
sobre o lance a prazo. Caso não haja ofertas à vista será facultado oferecimento de 
lances parcelados. Em caso de pagamento da dívida ou acordo com a parte credora, 
fica o(a) Executado(a) ciente que deverá pagar à Leiloeira, a título de Indenização da 
importância despendida no desempenho de suas funções, o equivalente a 5% sobre o 
valor da avaliação do bem penhorado, nos termos do § 3º do Artigo 7º do Provimento 
236/16 do CNJ, ou 2%, na forma do Art. 22 Letra F c/c Artigo 24 do Dec. Lei 21.981/32; 
Art. 884 CC e Artigos 1º, 4º e 5º da CF 1988. Em caso de adjudicação, os honorários 



 

www.a l i n em a rq ues l ei l oei r a . lel .b r      www.p a u l obo tel h o le i l oe i r o.co m .b r  
a l i n em a rquesfb@h ot m a i l .co m     ( 21 )  2508 -700 7 / 2509 -21 47 

Av. R io  B r a n co, 151, sa l a  50 2, Cen t ro, R i o d e Ja ne i ro -  RJ 

correm por conta do adjudicante. O credor que não requerer adjudicação do bem 
perante o Juízo da execução antes da publicação deste Edital, só poderá adquiri-lo no 
leilão na condição de arrematante, e sem a exigência de exibição de preço, 
respondendo, porém, pelo pagamento da comissão da leiloeira, ainda que o valor da 
arrematação seja inferior ao crédito. Se a arrematação se der pelo credor e caso o valor 
do lance seja superior ao do crédito, deverá depositar a diferença em 03 (três) dias 
contados do leilão, sob pena de se tornar sem efeito a arrematação, conforme o artigo 
892, § 1º, do NCPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o 
presente Edital, que será publicado e afixado no local de costume, ficando o(a) 
Executado(a) intimado do Leilão se não encontrado, suprida assim a exigência contida 
no parágrafo único do art. 889 do Código de Processo Civil. Qualquer que seja a 
modalidade de leilão, nos termos do art. 903, CPC, assinado o auto pelo juiz, pelo 
arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e 
irretratável, ainda que embargos venham a ser julgados procedentes. Eu, PRISCILA 
NOVAIS RABELO GARCIA. Matr. 01/32195, Responsável pelo Expediente, mandei 
digitar e subscrevo. ANNA CAROLINNE LICASALIO DA COSTA, MM. Juíza na Vara 
Única da Comarca de Pinheiral – RJ. 
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EXMO.(A) SR.(A) DR.(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 
PINHEIRAL - RJ 
 
 
 
PROCESSO:0001136-24.2013.8.19.0082 
Exequente: ROSEMIRA REIS LOPES BAPTISTA (Adv. Luiz Antônio de 

Oliveira Moraes – OAB/RJ 165694) 
Executado: EMERSON DA SILVA CABRAL (Adv. Carmen Lucia Costa Tubbs 

– OAB/RJ: 028961) 
 
 
 
           ALINE MARQUES, Leiloeira Pública Oficial, em razão da nomeação nos autos do 
processo em epígrafe, em atenção ao que dispõe o NCPC, a Lei 6830/80 e o Decreto-lei 
21.981/32, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência pedir vênia para: 
 
Em atenção ao r. despacho de fls. 166, sugerir as seguintes datas para Leilão: 
 
a) a) De 19.10.2021 às 14:00 horas, até 25.10.2021 às 14:00 horas, para realização do 
1º Leilão Público (Exclusivamente Eletrônico),  
b) De 15:00 horas dia 25.10.2021, às 14:00 horas do dia 26.10.2021 para realização do 
2º Leilão Público (Exclusivamente Eletrônico), encerrando-se nesta data e horário o 
Leilão Público pela melhor oferta (nos termos do art.891 do NCPC), que será apreciada 
pelo Juízo; 
c) Os Leilões Públicos serão realizados exclusivamente por MEIO ELETRÔNICO, de 
forma ininterrupta, nos termos do artigo 882 do CPC, tendo em vista o Ato Normativo 
Conjunto TJ/CGJ nº 25/2020, art. 24, parágrafo único e Aviso 912/2020; através do 
Site www.paulobotelholeiloeiro.com.br, onde os interessados deverão se cadastrar uma 
única vez, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para, a partir do 
cadastro, utilizar a plataforma de Lances Eletrônicos,. 
d) Requerer a V. Exa. FIXAÇÃO do Edital de Leilão que segue em anexo no local de 
costume, para que produza os devidos efeitos legais, bem como sua publicação no 
Diário Oficial; 
e) Requerer a V. Exa. autorização para a divulgação dos editais de leilão no site 
www.alinemarquesleiloeira.lel.br e www.paulobotelholeiloeiro.com.br,  para fins de 
publicação na forma dos artigos 886, IV e 887, §2º, NCPC; 
f) Requerer a V. Exa. que a comissão da leiloeira seja fixada em 5% sobre a 
arrematação ou adjudicação, conforme art. 24, parágrafo único, do Decreto-lei 21.981/32 
(em vigor); 
g) Requerer, em caso de acordo, remição, ajuste, pagamento, perdão e etc., que V. Exa. 
determine o pagamento de indenização à leiloeira , nos termos dos arts. 22, alínea “f”, e 
art. 24, caput, do Decreto-lei 21.981/32, considerando que o comitente é o executado e, 
ainda, por ser devida contraprestação pelo trabalho já efetuado, sob pena de 
enriquecimento sem causa do tomador de serviços/empregador. 
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Assim, requer ainda à V. Exa. a NOTIFICAÇÃO das partes para, querendo, 

exercer seu direito de preferência frente a lances de terceiros (artigo 1.322 do 
Código Civil, e do artigo 843, §1º e 892, §2º do CPC), depositando somente a cota 
parte alheia à sua, nos termos do art. 892, § 1º, CPC; e ainda especialmente em razão 
de fls. 85/86, segundo a qual o imóvel descrito na Escritura (Casa 01, Avenida Pinheiral, 
720, São Jorge, Pinheiral, RJ) não coincide com o da matrícula descrita no final da 
escritura (fls. 85), sob o “R-2 da 68” (a matrícula de número 68 se refere ao imóvel, a 
saber: “Lote de nº 135 da Quadra F”, certidão anexa); vem requerer, portanto, que o 
exequente junte a certidão do imóvel e, caso o imóvel não possua matrícula, 
requer desde já a homologação das datas e do Edital de Leilão infra, levando-se a 
Leilão o “Direito e Ação (quitado, Escritura fls. 85/86)” sobre o imóvel; nos termos 
do art. 889 do CPC, para que tomem ciência do dia, hora e local do leilão, que será 
realizado para excussão do bem penhorado. 

 
Nestes termos, 
Pede deferimento e juntada. 
 
Respeitosamente, 
 

ALINE MARQUES 
Leiloeira Pública Oficial 

 
 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021. 
 
 
 

 
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIRAL - RJ  
 
EDITAL DE 1º e 2º Leilões e Intimação, com prazo de 05 (cinco) dias, extraídos dos 
autos da Ação de Inventários e Partilhas Decorrente das Relações de Direito de Família 
que ROSEMIRA REIS LOPES BAPTISTA (Adv. Luiz Antônio de Oliveira Moraes – 
OAB/RJ165694) move a EMERSON DA SILVA CABRAL (Adv. Carmen Lucia Costa 
Tubbs – OAB/RJ: 028961), Proc n. 0001136-24.2013.8.19.0082, na forma abaixo.  
 
A DOUTORA ANNA CAROLINNE LICASALIO DA COSTA, MM. Juíza na Vara Única da 
Comarca de Pinheiral – RJ, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão e 
Intimação, virem ou dele tomarem conhecimento, que o Primeiro Leilão dos bens 
penhorados nestes Autos terá início às 14:00h do dia 19 de outubro do ano de 2021, 
prosseguindo-se ininterruptamente até os 25 dias do mês de outubro de 2021, 
encerrando-se às 14:00h. Não havendo lance igual ou superior à importância da 
avaliação no intervalo dos dias suso mencionados, será dado imediato prosseguimento 
ao 2º Leilão Público. O Segundo Leilão Público será realizado ininterruptamente, 
iniciando-se às 15:00h do dia 25 do mês de outubro de 2021 e se prorrogará até os 
26 dias do mês de outubro do ano de 2021 às 14:00h. O Leilão será realizado 
exclusivamente por MEIO ELETRÔNICO, através do link disponível no Site 
www.alinemarquesleiloeira.lel.br, ou diretamente no site 
www.paulobotelholeiloeiro.com.br, onde os interessados deverão se cadastrar uma 



 

www.a l i n em a rq ues l ei l oei r a . lel .b r      www.p a u l obo tel h o le i l oe i r o.co m .b r  
a l i n em a rquesfb@h ot m a i l .co m     ( 21 )  2508 -700 7 / 2509 -21 47 

Av. R io  B r a n co, 151, sa l a  50 2, Cen t ro, R i o d e Ja ne i ro -  RJ 

única vez, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para, a partir do 
cadastro, com o uso do seu login e senha pessoal e intransferível, utilizar a plataforma 
de Lances Eletrônicos. Os Leilões Públicos serão conduzidos pelo Leiloeiro Público 
Paulo Botelho – Jucerja n° 62, e pela Leiloeira Pública Aline Marques – Jucerja n° 219, 
com endereço físico na Av. Rio Branco, número 151, sala 508, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP 20040-006. O(s) valor(es) mínimo(s) para a venda do(s) bem(ns) em 
segundo Leilão Público será na forma do art. 891, NCPC. Bem a ser leiloado, conforme 
Auto de Penhora e Avaliação, designado como:IMÓVEL: Direito e Ação (quitado, 
Escritura fls. 85/86) sobre a Casa 01, Avenida Pinheiral, 720, São Jorge, Pinheiral, 
RJ. Uma casa de alvenaria com reboco de três pavimentos, com piso frio, sendo o 
primeiro pimento composto de uma sala, um quarto, um banheiro e uma garagem, 
o segundo pavimento composto de dois quartos, com sacada, sendo um deles 
uma suíte, uma cozinha e uma despensa e o terceiro pavimento composto de um 
terraço com banheiro, churrasqueira e uma bancada com tanque e um armário, 
com cobertura de telhas de amianto, avaliada em R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta 
e dois mil reais), conforme index 134 e r. sentença índex 162. Cientes os 
interessados que, nos termos da r. sentença de index 162 e index 134, trata-se do leilão 
do imóvel denominado "Casa 01" e o respectivo terreno sobre o qual a mesma se 
encontra edificada, excluindo-se da hasta pública o restante do terreno, objeto de 
doação. Cientes que o leilão será realizado na forma do artigo 1.322 do Código Civil, e 
do artigo 843, §1º e 892, §2º do CPC. Cientes que consta Escritura do cartório do 2º 
Ofício de Piraí de compra e venda. BEM MÓVEL: 1) Veículo GM ASTRA HATCH 5P 
CD, ANO 2003, COM GNV, PLACA LOT 4674, avaliado em R$ 17.000,00 (dezessete 
mil reais), conforme r. sentença index 162 e art. 871, IV, CPC. 2) Fogão, geladeira 
duplex, mesa, televisores, jogo de sofá, estante, aparelhos de DVD, computador, 
02 camas de casal, jogo de quarto pré-moldado, que juntos estão avaliados em R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme index 003.TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 
353.000,00 (trezentos e cinquenta e três mil reais). Cientes sobre eventuais penhoras 
existentes nos termos do Artigo 886, VI do CPC. O Leilão será procedido na forma do 
parágrafo único do artigo 130 do CTN c/c § 1º do Artigo 908 do NCPC (livre e 
desembaraçado de débitos, inclusive os de natureza propter rem, a sub-rogação ocorre 
sobre o respectivo preço da arrematação) e Artigo 897 do NCPC e Artigos 892 § 2º e § 
3º do NCPC. O auto de arrematação será lavrado na forma do Artigo 901 do NCPC. 
Arrematação com 5% de comissão da Leiloeira (Artigo 884, Parágrafo Único do NCPC), 
custas de cartório até o limite máximo permitido por lei, por conta e risco do arrematante, 
que deve examinar os autos do processo, e ainda reembolso de despesas de até 1%; 
devendo a comissão e o reembolso ser pago à vista, e podendo o lanço ser: à vista, 
facultando-se o pagamento de sinal equivalente a 30% sobre o valor da arrematação, e 
o depósito dos 70% restantes a disposição do juízo no prazo de 15 dias; ou de forma 
parcelada, em caso de imóveis ou veículos, sendo que o arrematante deverá pagar 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista, e o restante parcelado conforme prevê 
o artigo 895 do NCPC, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por 
hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. O lance à vista terá preferência 
sobre o lance a prazo. Caso não haja ofertas à vista será facultado oferecimento de 
lances parcelados. Em caso de pagamento da dívida ou acordo com a parte credora, 
fica o(a) Executado(a) ciente que deverá pagar à Leiloeira, a título de Indenização da 
importância despendida no desempenho de suas funções, o equivalente a 5% sobre o 
valor da avaliação do bem penhorado, nos termos do § 3º do Artigo 7º do Provimento 
236/16 do CNJ, ou 2%, na forma do Art. 22 Letra F c/c Artigo 24 do Dec. Lei 21.981/32; 
Art. 884 CC e Artigos 1º, 4º e 5º da CF 1988. Em caso de adjudicação, os honorários 
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correm por conta do adjudicante. O credor que não requerer adjudicação do bem 
perante o Juízo da execução antes da publicação deste Edital, só poderá adquiri-lo no 
leilão na condição de arrematante, e sem a exigência de exibição de preço, 
respondendo, porém, pelo pagamento da comissão da leiloeira, ainda que o valor da 
arrematação seja inferior ao crédito. Se a arrematação se der pelo credor e caso o valor 
do lance seja superior ao do crédito, deverá depositar a diferença em 03 (três) dias 
contados do leilão, sob pena de se tornar sem efeito a arrematação, conforme o artigo 
892, § 1º, do NCPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o 
presente Edital, que será publicado e afixado no local de costume, ficando o(a) 
Executado(a) intimado do Leilão se não encontrado, suprida assim a exigência contida 
no parágrafo único do art. 889 do Código de Processo Civil. Qualquer que seja a 
modalidade de leilão, nos termos do art. 903, CPC, assinado o auto pelo juiz, pelo 
arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e 
irretratável, ainda que embargos venham a ser julgados procedentes. Eu, PRISCILA 
NOVAIS RABELO GARCIA. Matr. 01/32195, Responsável pelo Expediente, mandei 
digitar e subscrevo. ANNA CAROLINNE LICASALIO DA COSTA, MM. Juíza na Vara 
Única da Comarca de Pinheiral – RJ. 
 


