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EDITAL de 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO e INTIMAÇÃO com o prazo de 
05 (cinco) dias, extraído dos autos da ação Indenizatória movida por SUEDE 
DE AZEVEDO MOREIRA (Adv. Dr. MARCO ANTONIO FIGUEIRA, 
OAB/RJ 82.878) em face de KEROCASA - COOPERATIVA 
HABITACIONAL LTDA (Adv. Dr. PABLO ALEXANDER MARÇAL 
CERQUEIRA, OAB/RJ 157408), processo n°0021737-05.2015.8.19.0204, 
passado na forma abaixo: 
 
A Dra. ISABELA LOBÃO DOS SANTOS, Juíza de Direito da Vara acima, 
FAZ SABER, a quaisquer interessados, especialmente a KEROCASA - 
COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA, através de seu advogado Dr. 
PABLO ALEXANDER MARÇAL CERQUEIRA, OAB/RJ 157408, que com 
fulcro no art. 689-A do CPC, através do site www.depaulaonline.com.br, a 
Leiloeira Pública Oficial, DANIELE DE LIMA DE PAULA, com escritório 
na Av. Almirante Barroso, 90 Gr. 1105, Centro, Rio de Janeiro - RJ, tel. 
(21)2524-0545, levará a público pregão a alienação, somente via internet, 
em Primeiro Leilão, com lances até o dia 18/03/2019, às 14,20h por valor 
igual ou superior ao daavaliação, enão havendo licitantes, estará 
reaberto para lances pela Melhor Oferta, via internet pelo 
www.depaulaonline.com.br, encerrando-se, o segundo Leilão, pela Melhor 
Oferta, no dia 29/03/2019, às 14,20h, independente da avaliação, não sendo 
aceitos lances que se constituam preço vil, dos bens descritos e avaliados às 
fls. 176/177, constituído de: 01 aparelho de ar condicionado split springer, 
18000btu´s: avaliado em R$1.000,00 (mil reais); 01 microcomputador, 
com monitor Philips, cpu, teclado e mouse: avaliado em R$500,00 
(quinhentos reais); 01 impressora HP laserjet M1120MFP, avaliada em 
R$800,00 (oitocentos reais); 01 microcomputador, teclado, mouse, cpu, 
monitor LG, flatron E1941, avaliado em R$500,00 (quinhentos reais); 01 
impressora Brother Image Center Ads2000, avaliada em R$200,00 
(duzentos reais); 01 mesa de canto acoplada as duas mesas acima descritas, 
avaliada em R$200,00 (duzentos reais); 02 armários com 10 gavetas, tipo 
arquivo, com duas portas pequenas na parte superior, com aparência em 
fórmica, com portas e gavetas revestidas no padrão madeira,avaliados em 
R$1000,00 (mil reais) (cada),total R$2.000,00 (dois mil reais); 01 armário 



suspenso, parte superior com duas portas, aparência de fórmica, com portas 
padrão madeira, avaliado em R$500,00 (quinhentos reais); 01 cômoda com 
três gavetas, 01 grande e 02 pequenas, com cerca de 1m; avaliada em 
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais); 03 cadeiras com rodas, encosto 
mediano, com braços, estofado cinza: avaliadas em R$100,00 (cem reais). 
Total R$300,00 (trezentos reais); 04 cadeiras, com pés em aço, estofado 
cinza, avaliadas em R$50,00 (cinqüenta reais) (cada), total R$200,00 
(duzentos reais); 02 cadeiras, encosto alto, com braços e rodinhas, estofado 
azul, avaliadas em R$100,00 (cem reais) (cada). Total R$200,00 (duzentos 
reais); 01 balcão com 09 escaninhos, aparência de mdf, avaliado em 
R$800,00 (oitocentos reais); 01 mesa, aparência em fórmica, cor gelo, pés 
revestidos em fórmica, avaliada em R$150,00 (cento e cinquenta reais); 01 
arquivo com 04 gavetas, padrão madeira avermelhada, avaliado em 
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais); 01 armário de duas portas pequenas 
em baixo e 02 prateleiras, aparência mdf, padrão madeira clara, avaliado em 
R$400,00 (quatrocentos reais); 01 armário, aparência mdf, padrão madeira, 
avaliado em R$300,00 (trezentos reais); 01 impressora HP laser jet 
1536dnf, cor preta, avaliada em R$800,00 (oitocentos reais); 01 arquivo 
com 4 gavetas, padrão madeira clara, avaliado em R$250,00 (duzentos e 
cinquenta reais); 01 microcomputador, cpu, mouse, teclado, monitor AOC, 
avaliado em R$500,00 (quinhentos reais);01 microcomputador, cpu, 
mouse, teclado, monitor LG, flatron E1941: avaliado em R$500,00 
(quinhentos reais);02 cômodas pequenas com 04 gavetas pequenas, padrão 
madeira caramelo, avaliadas em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
(cada). Total R$500,00 (quinhentos reais); 01 mesa com 02 gavetas, 
padrão madeira caramelo, avaliada em R$150,00 (cento e cinquenta reais); 
01 impressora HP Office jet J4660 (sem estar em uso, na prateleira): 
avaliada em R$200,00 (duzentos reais); 01 geladeira continental 270L, 
avaliada em R$450,00 (quatrocentos reais); 01 microondas eletrolux, 
avaliado em R$200,00 (duzentos reais); 01 filtro de água soft, cor branca, 
avaliado em R$500,00(quinhentos reais); 02 bancos em metal, avaliados 
em R$50,00 (cinquenta reais) (cada). Total R$100,00 (cem reais); 01 
aparelho de ar condicionado split Carrier, avaliado em R$1.000,00 (mil 
reais); 04 cadeiras com estofado cinza, avaliadas em R$50,00 (cinquenta 
reais) (cada). Total R$200,00 (duzentos reais); 02 cadeiras de encosto alto 
em tela e rodinhas, avaliadas em R$200,00 (duzentos reais) (cada). Total 
de R$400,00 (quatrocentos reais); 02 mesas ligeiramente curvas, padrão 
caramelo, avaliadas em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) (cada). 
Total de R$500,00 (quinhentos reais); 02 microcomputadores, cpu, 
teclados e mouse e monitor LG e AOC, respectivamente, avaliados em 
R$500,00 (quinhentos reais). Total de 1.000,00 (mil reais); 01 TV 
Samsung, tela plana, avaliada em R$2.000,00 (dois mil reais); 02 cômodas 
com duas portas e 04 gavetas, padrão caramelo, avaliadas em R$250,00 



(duzentos e cinquenta reais) (cada). Total de R$500,00 (quinhentos reais). 
Avaliação Total em R$18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais). Os bens 
encontram-se na Avenida Rio Branco, n° 151, sala 604, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ. O executado foi intimado da penhora, conforme fls. 177. Edital na 
íntegra no Fórum, publicado no site www.depaulaonline.com.br e no site 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, ficando o executado e demais 
interessados intimados do leilão pela publicação deste. Regras de 
Participação On-line: 1) realizar cadastro prévio no site: 
www.depaulaonline.com.br, sujeito à aprovação após comprovação dos dados 
cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e no prazo previsto 
no Contrato de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site dos 
leiloeiros); 2)aceitar os termos e condições do contrato; 3)criar uma senha, 
pessoal, intransferível e de sigilo obrigatório, mediante a qual será realizada a 
certificação eletrônica e obtidos lances que serão de responsabilidade 
exclusiva do usuário-licitante; e 4) Instalar proteção antivírus e firewall e 
adotar todos os mecanismos de segurança contra invasões. 5) A participação 
no leilão, por meio da formulação de lances, implica na aceitação integral e 
irretratável dos termos e condições do Contrato de Participação em Pregão 
Eletrônico.6) Todos os lances efetuados por usuário certificado não são 
passíveis de arrependimento. 7) Ficam cientes os interessados que assumem 
os riscos naturais inerentes às falhas técnicas relacionadas à falta de conexão, 
de energia e erro de sistema operacional, ou outras circunstâncias, que possam 
vir a inviabilizar a sua participação no leilão. Arrematação à vista ou a prazo 
de sete dias mediante caução, 5% de comissão à Leiloeira, Custas de Cartório 
de 1% até o limite máximo permitido de R$455,10, na arrematação, 
ouadjudicação, e 2% de comissão a leiloeira no caso de remição da execução. 
Ciente os interessados que o não pagamento do preço no prazo acima 
estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em favor do exequente, a perda da caução, 
voltando os bens a novoleilão, não sendo admitido participar o arrematante 
remisso. Rio de Janeiro, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil 
e dezenove. KELLER ANTONIO SAO JOSE DE MENEZES, Chefe de 
Serventia, matr. 01-29957.  ISABELA LOBÃO DOS SANTOS – Juíza 
Titular. 


