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COMARCA DE ANGRA DOS REIS – RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 
Rua Coronel Carvalho, nº 443 – 2º Andar – Centro – Angra dos Reis/RJ. 
Telefone: (24) 3367-2195 / 3377-5913 
E-mail: ang01vara@tjrj.jus.br 

 
 

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO ao Espólio de DEOCLÉCIO E SOUZA, na 
pessoa de seu representante CARLOS ALBERTO DE SOUZA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído 
dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0000185-11.1992.8.19.0003) proposta por Espólio de 
SYLVIO FERNANDO MEANDA contra DEOCLECIO DE SOUSA, na forma abaixo: 

 
A DRA. ANDREA 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 ao Espólio de DEOCLÉCIO E 
SOUZA, na pessoa de seu representante CARLOS ALBERTO DE SOUZA, que no dia 26.01.2018, às 
13:00 horas, no Átrio do Fórum, à Rua Coronel Carvalho, nº 443 - Centro - Angra dos Reis/RJ., pelo 
Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, com sítio na rede de computadores 
www.rodrigoportella.lel.br, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 
02.02.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% 
(cinquenta por cento) da avaliação, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, os “Direitos de posse e 
ocupação” sobre o imóvel inscrito na SPU/RJ – Secretaria do Patrimônio da União sob o nº de RIP 
5801.0000324-99, em questão no supramencionado autos - descrito e avaliado às fls. (em 10/07/2015).- 
LAUDO DE AVALIAÇÃO: DO IMÓVEL: Situa-se na Praia do Pouso, Enseada das Palmas – Ilha Grande 
– Angra dos Reis. O terreno é de frente para a praia onde mede aproximadamente 150m e 
aproximadamente 30m nas laterais, é plano em sua maior parte. No momento da vistoria havia duas 
pequenas edificações que estavam fechadas. Área Territorial total de 126.350,00m2 (conforme consta na 
SPU) TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), sendo atualizado na 
data de expedição do presente edital para R$ 1.415.937,16 (hum milhão, quatrocentos e quinze mil, 
novecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos).- OBS.: A referida avaliação será atualizada na 
data do Leilão.- O referido imóvel apresenta débitos com IPTU no valor total de R$ 457.978,05 
(quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e cinco centavos), referente aos 
exercícios de 1998 a 2017.- Conforme petição de fls. 1254 dos autos, o referido imóvel é objeto de Ação 
de Usucapião, proposta pelo peticionante Celso Fontes da Rocha Vianna em face de Carlos Alberto de 
Souza e Outros, Processo nº 0167130-54.2016.4.02.5111, em curso na 1ª Vara Federal de Angra dos 
Reis/RJ.- OBS.: Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam- 
se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência, conforme prevê o Art. 908 do NCPC.- 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.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi 
expedido o presente, que será publicado através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.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.- Dado e passado nesta cidade de Angra dos  
Reis - Estado do Rio de Janeiro, aos nove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezessete.-  
Eu, Quedina de Almeida Mendes, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Andrea Mauro da 
Gama Lobo D'eça de Oliveira - Juíza de Direito. 


