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EDITAL de PRIMEIRO e SEGUNDO LEILÃO e intimação, extraído dos autos da ação nº 

0368024-19.2014.8.19.0001 requerida por FRANKLIN VICTOR DAS GRAÇAS (Adv. 

Agamenon Souza de Mesquita – OAB/RJ 136.385) em face de BANCO SANTANDER S/A 

(Adv. Edmundo Nogueira Coelho – OAB/RJ 21.504) ALOHA NAKANAU VEÍCULOS LTDA 

(Adv. Milton Moraes Martins – OAB/RJ 16.185 e Márcio César da Costa Bittencourt – 

OAB/RJ 95.160), na forma abaixo: 

 

A EXMª Drª CAMILLA PRADO, Juíza de Direito da 41ª Vara Cível da Comarca da 

Capital/RJ, FAZ SABER a todos, especialmente às partes acima, na forma do art. 886 do 

CPC, QUE SERÁ REALIZADO LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO do(s) bem(ns) descrito(s) 

abaixo pelo Leiloeiro Público ONILDO BASTOS (www.onildobastos.com.br), estabelecido 

na Rua da Assembléia, nº 10, 11° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, celular: 96687-6276. O 

PRIMEIRO LEILÃO marcado para o dia 19/11/2020, às 13H, estará disponível no site do 

leiloeiro 15 dias antes desta data para lances não inferiores ao valor da avaliação dos bens. 

Se não houver licitantes terá início, automaticamente, o SEGUNDO LEILÃO, que se 

encerrará no dia 26/11/2020, às 13H e não será aceito lance inferior a 50% (cinquenta por 

cento) da avaliação, conforme prevê o art. 891, § único do CPC. O veículo se encontra 

depositado na Estrada do Monteiro, n° 384, Loja A, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ e 

é descrito como: LOTE – Veículo marca Ford, modelo Explorer XLT 4x4, 4.0 GAS/GNV, ano 

de fabricação/modelo 1997/1998, cor vermelha, placa LCF-9369 do Rio de Janeiro, Chassi 

1FMZU34XXVUA93885, Renavam 696735059, com 7 multas (valor total - R$ 1.074,43). 

AVALIAÇÃO: R$ 20.550,00 (em 23/08/19, fls. 286/290). DÍVIDA DA AÇÃO: R$ 20.533,79 

(em 20/07/15, fls. 80/Id. 86). DEPOSITÁRIO: Sr. Marcelo Maximo Moreira, RG 09.323.531-

5, CPF 055.356.607-52, representante legal do segundo réu. CONDIÇÕES DO LEILÃO: 1) 

Em razão da pandemia Covid-19, o leilão será exclusivamente on line, portanto, o 

interessado precisará habilitar seus dados, no site www.onildobastos.com.br 

preferencialmente 24h antes do seu encerramento; 2) O primeiro leilão estará disponível 

para lances no site do leiloeiro 15 dias antes da data marcada; 3) Encerrado o primeiro leilão 

sem licitantes, automaticamente, o segundo leilão estará disponível para receber ofertas, até 

a data e horário de seu encerramento; 4) Se, nenhum lance for oferecido, o leilão será 

encerrado nas datas estabelecidas; 5) Oferecido algum lance, será iniciada contagem 

regressiva de 3 minutos a partir do horário estabelecido para o seu encerramento; 6) Não 

havendo outro lance neste prazo de 3 minutos o leilão será finalizado; 7) Se outro lance for 

ofertado, a contagem inicial será interrompida e nova contagem regressiva será iniciada, e 



assim sucessivamente, até que o último lance permaneça 3 minutos inalterado; 8) O 

pagamento será integral e à vista (art. 892 do CPC); 9) A comissão do leiloeiro é de 5% 

sobre o valor da arrematação; 10) A comissão do leiloeiro será de 2,5% sobre o valor da 

dívida (e não do acordo) em caso de perdão, pagamento voluntário ou acordo; 11) Será 

admitida proposta nos termos do art. 895 CPC, caso em que também será devida comissão 

de 5% ao Leiloeiro. 12) Em qualquer hipóstese, o Leiloeiro será ressarcido das despesas 

comprovadamente realizadas; 13) A alienação do bem será feita ad corpus, retirada do(s) 

bem(ns) é de responsabilidade do arrematante e ocorrerá após determinação judicial. E 

para que chegue ao conhecimento de todos o presente Edital foi expedido e será publicado 

e afixado no local de costume, ficando intimado da hasta pública o Executado caso não 

encontrado, suprida assim a exigência contida no do art. 889, parágrafo único do CPC. 

Dado e passado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em 07/10/20. Eu, ___ Laurindo Francisco 

da Costa Neto (matr. 01/19923), Responsável do Expediente, mandei digitar e subscrevo. 


