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   EDITAL DE 1º., 2º LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à CARLOS AUGUSTO PEREIRA VAZ, com o prazo de 05 
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0044647-60.2009.8.19.0002) proposta por BANCO 
BRADESCO S/A contra CARLOS AUGUSTO PEREIRA VAZ, na forma abaixo: 
 
   A DRA. MIRELLA CORREIA DE MIRANDA ALCÂNTARA PEREIRA, Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da 
Comarca de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente à CARLOS AUGUSTO PEREIRA VAZ, que no dia 25.09.2018, às 14:00 
horas, no Átrio do Fórum, à Rua Visconde de Sepetiba, nº 519 - Centro - Niterói/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, ou no dia 02.10.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 
891, § único do NCPC, o bem penhorado conforme termo de penhora às fls. 68 - tendo sido o executado intimado da 
penhora conforme fls. 77/78 - bem encontrado na Rua Geraldo Martins, nº 63 – Apto. 904 – Icaraí – Niterói/RJ – 
constituído por Veículo VW – Volkswagem, Golf GTi, 1.8, gasolina, ano 2002, placa LNU 9331, RENAVAM 776117904, 
com gravame de transferência e de propriedade de Carlos Augusto Pereira Vaz, brasileiro, separado, Diretor de 
Empresas, portador da carteira de identidade de nº 073361099 e inscrito no CPF sob o nº 053.253.957-50; valor R$ 
21.457,00 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais).- Débitos do Veículo: IPVA: R$ 1.232,13 (hum mil, 
duzentos e trinta e dois reais e treze centavos), referente aos exercícios de 2017 e 2018; 39 Multas: R$ 5.872,85 (cinco 
mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco 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 (quando 
existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante; A arrematação deverá ser à vista ou a 
prazo de até 15 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.- Decorridos os prazos 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.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-se o presente Edital, aos vinte  
dias do mês de Agosto de 2018.- O presente Edital será afixado no local de costume e publicado através do site de 
leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Ana Maria Barcelos Andrade, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. 
(as.) Mirella Correia de Miranda Alcântara Pereira - Juíza de Direito. 


