
Edital publicado no Site www.portellaleiloes.com.br em 23/07/2018 
 

COMARCA DE ANGRA DOS REIS-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 
Rua Oswaldo Neves Martins, nº 142 – Sala 206 – Centro - Angra dos Reis/RJ. 
Telefone: (24) 3364-6085 / 3364-6084  
E-mail: ang01vara@tjrj.jus.br 

 
 
      EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à DENIS SALGADO FIGUEIRA, à ROBERTO DA 
CRUZ SENNA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0000754-
70.1996.8.19.0003) proposta por BANCO DO BRASIL S/A., contra DENIS SALGADO FIGUEIRA e ROBERTO DA 
CRUZ SENNA, na forma abaixo:  
 
   A DRA. ANDRÉA MAURO DA GAMA LOBO D’EÇA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da 
Comarca de Angra dos Reis - Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente à DENIS SALGADO FIGUEIRA, à ROBERTO DA CRUZ 
SENNA, e à ADALGEISA COSTA DE ALMEIDA FIGUEIRA, que no dia 10.08.2018, às 13:00 horas, no Átrio do 
Fórum, à Rua Oswaldo Neves Martins, nº 142 - Centro - Angra dos Reis/RJ., pelo Leiloeiro Público RODRIGO 
LOPES PORTELLA, com sítio na rede de computadores www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e vendido a 
quem mais der acima da avaliação, e, não havendo licitantes, reabrir-se-á o pregão às 13:30 horas, para a venda 
pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora 
às fls. 135 - tendo sido os executados intimados da penhora conforme fls. 136 - descrito e avaliado às fls. 239 (em 
05/04/2017).- AUTO DE AVALIAÇÃO POSITIVO: Avenida Geremário Dantas, nº 580 – Bloco 16 – Apto. 301 – 
Pechincha/RJ. Diligenciei no endereço e não encontrei ninguém e casa, razão pela qual procedo à AVALIAÇÃO 
INDIRETA do imóvel. De acordo com a documentação aqui disponibilizada, avalio o bem em R$ 170.000,00 (cento 
e setenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 174.993,91 (cento e setenta 
e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e um centavos).- Conforme Certidão do 9º Ofício do 
Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 74.760, (R-18/Av-19/Av-20) em nome 
de Denis Salgado Figueira e Adalgeisa Costa de Almeida Figueira, casados pelo regime da comunhão de bens; 
constando ainda da referida matrícula: (R-21) – Hipoteca Cedular de 1º Grau em favor do Banco do Brasil S/A.- 
Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 81,71 (oitenta e um reais e setenta e um centavos), referente ao exercício de 2018 
(01ª e da 06ª a 10ª cota); Taxa de Incêndio: os débitos serão apresentados na data do leilão.- OBS.: O imóvel será 
vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 908, § 1º do NCPC e do Art. 130, 
parágrafo único do Código Tributário Nacional.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIV da Consolidação 
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão.- Ficam os executados 
intimados dos Leilões por intermédio deste edital, na pessoa de seus advogados constituídos nesses autos, na 
forma do Art. 889, Parágrafo Único, e seus incisos do NCPC.- Condições Gerais da Alienação: Ficam sob encargo 
dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da data 
da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança 
do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante.- E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será afixado no local de costume e 
publicado através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio 
de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, de acordo com o Art. 887 § 2º do NCPC, cientes que a arrematação 
far-se-á à vista ou a prazo de até quinze dias mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de 
comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido. Caso haja proposta, por escrito, de 
venda do referido bem em parcelas, nos termos do Art. 895, I e II do CPC, que seja permitido o parcelamento, 
mediante sinal à vista do valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance, devendo o 
remanescente ser pago em até 30 (trinta) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, 
mediante depósitos em conta judicial vinculada a este feito e Juízo, junto ao Banco do Brasil, em dias contados a 
partir da data do leilão, ficando o imóvel 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 (cf. Art. 895, § 4º do CPC) podendo ainda 
ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda da caução (Art. 897). Ressalte-se que a oferta para aquisição 
à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado consoante disposto no Art. 895 § 7º do 
CPC. Decorridos o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será 
encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução, 
voltando o(s) bem(s) a novo Leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso.- Demais informações 



 

serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital.- Dado 
e passado nesta cidade de Angra dos Reis - Estado do Rio de Janeiro, aos três dias do mês de Julho do ano de 
dois mil e dezoito.- Eu, Quedina de Almeida Mendes de Araújo, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) 
Andréa Mauro da Gama Lobo D’eça de Oliveira - Juíza de Direito. 


