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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DO I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA 
Avenida Luis Carlos Prestes, s/nº - 1º Andar – Barra da Tijuca/RJ. 
Telefone: 3385-8739 / 3385-8737 / 3385-8739 
E-mail: btj01jeciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ON LINE e INTIMAÇÃO à PAN 2007 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S/A., à AGENCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A., e à BOA VISTA IMOBILIÁRIA LTDA., na 
pessoa de seus representantes legais, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Ordinária 
(Processo nº 0018860-24.2008.8.19.0209) proposta por WAGNER ANDRADE DOS SANTOS e ELAINE 
THEOPHILO BRUNO PINTO contra PAN 2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., AGENCO 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A., e BOA VISTA IMOBILIÁRIA LTDA., na forma abaixo: 
 
   O DR.  MARCELO ALMEIDA DE MORAES MARINHO, Juiz de Direito do I Juizado Especial Cível - Regional da 
Barra da Tijuca - Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente à PAN 2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., à AGENCO 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A., e à BOA VISTA IMOBILIÁRIA LTDA., na pessoa de seus representantes 
legais, que no dia 25.06.2018, às 13:00 horas, no escritório da Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, 
matrícula nº 127 da JUCERJA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ., 
e simultaneamente através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br; será apregoado e vendido a quem 
mais der acima da avaliação, ou no dia 09.07.2018, no mesmo horário e local, presencial e através do site, pela 
melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 
396 - descrito e avaliado às fls. 446 (em 17/10/2017).- AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL situado na Rua 
Projetada 3 – atual Avenida Claudio Besserman Vianna, número 3 – Bloco 07 – Apartamento 605, registrado sob a 
matrícula 290687 no 9º Ofício do Registro de Imóveis e inscrição na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro sob o 
número 31035520 (conforme cópias dos documentos que instruem o presente Mandado e passam a fazer parte 
integrante deste Auto) em virtude de não ter logrado êxito em adentrar no imóvel, encontrando o apartamento 
fechado. A referida unidade pertence à Vila do Pan, empreendimento composto por diversos edifícios de 
apartamentos contando com guarita 24 horas, portaria, garagem, elevadores e área de lazer contendo 
churrasqueira, piscina, sauna, games, salão de festas, parquinho infantil e outros. O apartamento em questão 
possui área edificada de 77m2, se constituindo de 2 quartos. Tais informações foram obtidas no local através da 
Administração do Condomínio. Assim, avalio o imóvel em questão em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 
reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 360.281,57 (trezentos e sessenta mil, 
duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos).- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de 
Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 290687, em nome de Pan 2007 Empreendimentos 
Imobiliários S/A.; constando ainda da referida matrícula: (Av-1) – Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal; 
(Av-2) – Memorial de Incorporação: fica assegurado aos proprietários e/ou titulares dos direitos aquisitivos de 
qualquer das unidades, o direito de uso indistinto de uma vaga de garagem; (R-11) – Penhora: 3ª Vara Cível da 
Barra da Tijuca/RJ. – Processo nº 0020824-47.2011.8.19.0209, Ação movida por Condomínio Grandes Lagos em 
face de Pan 2007 Empreendimentos Imobiliários S/A.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 270.465,72 (duzentos e setenta 
mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente aos exercícios de 2008 a 2018; 
Taxa de Incêndio: R$ 360,60 (trezentos e sessenta reais e sessenta centavos), referente aos exercícios de 2013 a 
2016; Condomínio: R$ 170.843,62 (cento e setenta mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e dois 
centavos), conforme planilha emitida pela administradora do condomínio, na data de 26/01/2017.- 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 pela Sra. Leiloeira 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.- 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, em especial os tributos, as cotas 
condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira 
responsabilidade do respectivo arrematante; Os horários considerados neste edital são sempre os horários de 
Brasília/DF; Para participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas 
antes do inicio do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site da Leiloeira (www.portellaleiloes.com.br) e 
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também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade online, sujeito à aprovação após 
comprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e no prazo previsto no Contrato 
de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site do Leiloeiro); Todos os lances efetuados por usuário 
certificado não são passíveis de arrependimento; A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até quinze dias 
mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão à Leiloeira e custas de Cartório de 1% até 
o limite máximo permitido; Caso o lanço vencedor seja do arrematante que ofertou pela internet, o preço da 
arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do 
site www.tjrj.jus.br) e enviada p/e-mail da leiloeira, a qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, 
bem como deverá ser depositada na conta corrente da Sra. Leiloeira a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 
horas do termino do Leilão, através de depósito bancário, DOC ou TED; A conta corrente da Sra. Leiloeira será 
informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. 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.- Cientes os Srs. interessados que o não pagamento do preço no prazo acima 
estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em favor do exequente 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 dezessete dias do mês de Maio de 2018.- O presente Edital será 
publicado através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br.- Eu, Mauricia Modesta de Souza Alves, 
Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Marcelo Almeida de Moraes Marinho - Juiz de Direito. 


