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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 JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO FILHO, com o 
prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Ordinária (Processo nº 0002253-74.2005.8.19.0003 – 
JUSTIÇA GRATUITA) proposta por MARIA APARECIDA PEREIRA contra JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO 
FILHO, 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 JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO FILHO, 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 bem imóvel penhorado no supramencionado autos - descrito e avaliado às fls. 309 (em 
06/07/2016).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: Objeto: Embarcação denominada “Verão em Angra”. Número de inscrição 
(Del. Cap. dos Portos de Angra dos Reis): 3820092137. Construtor: Navatec. Ano de construção: 1980. 
Comprimento total: 8,50. Mat. construção casco: fibra de vidro. Tipo Bote-Small Boat. Propulsão Motor 3XN0652. 
Potência total de 115,00 (HP). Arqueação Bruta 5,90. Calado carregado de 0,80. Boca 2,65; TPB 1,90. Qtd. de 
tripulantes: 01. Qtd. de passageiros: 09. Avaliação: Considerando o seu estado regular de uso e conservação, o 
preço médio praticado no mercado, atribuo à embarcação, supra identificada, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 21.942,51 (vinte e um mil, novecentos e 
quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos).- 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 
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 treze 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. 


