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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 
E-mail: ang01vara@tjrj.jus.br 

 
 

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à ANDERSON CLAYTON MACHADO DE 
ALMEIDA e aos Condôminos MÁRIO TEIXEIRA MACHADO FILHO s/m. ROSÂNGELA BATISTA  
TEIXEIRA MACHADO, MARILÚ MACHADO INÁCIO s/m. ADERBAL INÁCIO, CLÁUDIO HENRIQUE 
OLIVEIRA MACHADO s/m. ANDRÉA DA SILVA GRAZIEL MACHADO, EDSON DE OLIVEIRA MACHADO, 
e MARILENE MACHADO DE ALMEIDA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação 
Sumária (Processo nº 0001704-83.2013.8.19.0003) proposta por CONDOMÍNIO GERAL DO BRACUHY 
contra ANDERSON CLAYTON MACHADO DE ALMEIDA, 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 ANDERSON CLAYTON 
MACHADO DE ALMEIDA e aos Condôminos MÁRIO TEIXEIRA MACHADO FILHO s/m. ROSÂNGELA 
BATISTA TEIXEIRA MACHADO, MARILÚ MACHADO INÁCIO s/m. ADERBAL INÁCIO, CLÁUDIO 
HENRIQUE OLIVEIRA MACHADO s/m. ANDRÉA DA SILVA GRAZIEL MACHADO, EDSON DE OLIVEIRA 
MACHADO, e MARILENE MACHADO DE ALMEIDA, que no dia 23.02.2018, 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.portellaleiloes.com.br, será apregoado e 
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 02.03.2018, 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, o “Direito e Ação” ao imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 84 - 
tendo sido o executado e os condôminos intimados da penhora conforme fls. 74 e 85/89 - descrito e 
avaliado às fls. 117 (em 10/06/2016).- CERTIDÃO: O Apartamento de 63m2 situado no Edifício Península 
Bracuhy III, Bloco 2, Apartamento 108 é um imóvel de frente para a praia com 1 quarto, 1 pequena 
varanda, 1 banheiro, 1 sala e 1 cozinha. O imóvel não está reformado, possuindo, inclusive, danificações 
no piso de estilo “cerâmica-barro”, modelo antigo. Na cozinha estão faltando também alguns azulejos da 
parede. Obtendo informações quanto ao local, fui informada, por mais de uma pessoa, que a rua de  
acesso às Penínsulas, o que abrange o Edifício Península Bracuhy III, apesar de não ser constante,  
inunda em alguns horários de maré alta do mar. Em consulta à imobiliária local (Bertram Imóveis) quanto 
ao preço de apartamentos dentro do condomínio que guardassem semelhança com o apartamento a ser 
avaliado, encontrou-se um valor médio de mercado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para 
apartamentos não reformados, e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). ASSIM, tomando por base todos 
os fatores acima relatados, em especial as condições reais do imóvel, AVALIO o bem em R$ 310.000,00 
(trezentos e dez mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 330.403,02 
(trezentos e trinta mil, quatrocentos e três reais e dois centavos).- OBS.: A referida avaliação será 
atualizada na data do Leilão.- Conforme Certidão do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de  
Angra dos Reis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 3093, (R-01) em nome da 
Construtora Presidente S/A.; constando ainda da referida matrícula: (R-05) – Promessa de Compra e 
Venda: Promitente Comprador: Mário Teixeira Machado, casado pelo regime da comunhão de bens em 
19/11/1950 com Thereza Oliveira Machado. Promitente Vendedor: Construtora Presidente S/A.; (R-07) – 
Formal de Partilha: Adquirentes: 1) Mário Teixeira Machado Filho, casado no regime da comunhão parcial 
de bens com Rosângela Batista Teixeira Machado; 2) Marilú Machado Inácio, casada pelo regime da 
comunhão de bens com Aderbal Inácio; 3) Cláudio Henrique Oliveira Machado, casado pelo regime da 
comunhão parcial de bens com Andréa da Silva Graziel Machado; 4) Edson de Oliveira Machado, solteiro; 
e, 5) Marilene Machado de Almeida, viúva; na proporção de 20% do imóvel para cada um dos adquirentes; 
Transmitente: Espólio de Mario Teixeira Machado.- Conforme Contrato Particular de Promessa de Cessão 
de Direitos, acostada às fls. 50/51, consta que a Outorgante Marilene Machado de Almeida, viúva, promete 
vender 60% do imóvel ao Outorgado Anderson Clayton Machado de Almeida, divorciado.- Conforme 
Certidões da Secretaria do Patrimônio da União – SPU, acostadas às fls. 129/130, o referido imóvel 
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encontra-se inscrito no RIP sob o nº 5801 0108989-95, cujo valor do Laudêmio importa em R$ 7.714,48 
(sete mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos).- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 42.179,75 
(quarenta e dois mil, cento e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), referente aos exercícios de 
2004 a 2017; Taxa de Incêndio: R$ 434,77 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), 
referente aos exercícios de 2012 a 2016; Condomínio do Edifício Península do Bracuhy III: R$ 84.118,00 
(oitenta e quatro mil, cento e dezoito reais), conforme planilha datada de 05/12/2017.- Débito exequendo: 
R$ 55.917,39 (cinquenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), conforme 
planilha datada de 06/12/2017.- 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 doze dias do mês de Dezembro do ano de dois 
mil e dezessete.- 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. 


