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COMARCA DE ANGRA DOS REIS-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 
Rua Oswaldo Neves Martins, nº 142 – Sala 206 – Centro - Angra dos Reis/RJ. 
Telefone: (24) 3364-6085 / 3364-6084  
E-mail: ang01vara@tjrj.jus.br 

 
 
      EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à RENATA MENEZES DE OLIVEIRA e ao Condômino 
NESTOR HENRIQUE MONTEIRO SILVA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária 
(Processo nº 0012547-10.2013.8.19.0003) proposta por CONDOMÍNIO GERAL DO BRACUHY contra RENATA 
MENEZES DE OLIVEIRA, 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 RENATA MENEZES DE OLIVEIRA e ao Condômino 
NESTOR HENRIQUE MONTEIRO SILVA, que no dia 26.10.2018, às 13:00 horas, no Átrio do Fórum, à Rua Oswaldo 
Neves Martins, nº 142 - 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, e, não havendo licitantes, reabrir-se-á o pregão às 13:30 horas, para a venda pela melhor oferta, 
conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 92 - tendo sido 
a executada intimada da penhora conforme fls. 89 - descrito e avaliado às fls. 99 (em 13/06/2016).- CERTIDÃO: Rua 
Boulevard Marazul – Bloco 04 – Apto. 102 – Porto Bracuhy – Angra dos Reis/RJ. O apartamento de 63m2 situado no 
Condomínio Piccola Marina, Bloco 04, Apto. 102 é um imóvel com 1 suíte, 1 pequena varanda, 1 banheiro, 1 sala, 1 
cozinha e 1 pequena área de serviço. O imóvel encontra-se reformado na suíte (apesar do lavatório não estar 
devidamente instalado), bem como no banheiro social e no piso da cozinha. O piso da sala e da varanda precisa de 
pequena reforma. 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$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para apartamentos não reformados e R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) para apartamentos reformados. Os valores paradigmas, segundo informações colhidas na 
própria imobiliária, são influenciados pela localização do Condomínio Piccola Marina que, em comparação a todos os 
outros existentes dentro do Condomínio Geral do Bracuhy, é o mais próximo à Rio Santos. 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$ 340.108,92 (trezentos e 
quarenta mil, cento e oito reais e noventa e dois centavos).- 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 8164, (R-05) em nome de 
Bracuhy Agrícola e Pastoril Ltda.; constando ainda da referida matrícula: (R-8) – Mandado de Penhora: 1ª Vara Cível 
desta Comarca – Processo nº 0005719-03.2010.8.19.0003, Ação movida por Condomínio Geral do Bracuhy contra 
Renata Menezes de Oliveira e Nestor Henrique Monteiro Silva; certificado, finalmente, que sobre o imóvel objeto da 
presente matrícula, foi determinado o Gravame da Enfiteuse Federal, nos termos do Ofício SPU/RJ/COCAP nº 
3454/2014, ratificado pelo Ofício SPU/RJ/CPCAP nº 413/2015, expedidos pela Secretaria do Patrimônio da União – 
SPU/RJ em 03/07/2014 e 27/01/2015 respectivamente, devendo este Serviço Registral abster-se de praticar qualquer 
ato definitivo, translativo de domínio sobre o mencionado imóvel, até posterior legalização junto à Secretaria do 
Patrimônio da União – SPU/RJ, conforme consta da Av-27 às folhas 274 do Livro 2-BN em 18/03/2015.- Conforme 
Instrumento Particular de Compra e Venda, datado de 13/04/2005, acostado às fls. 86/88, consta como Outorgante 
Vendedora, Bracuhy Agrícola e Pastoril Ltda., e como Outorgados Compradores, Renata Menezes de Oliveira e 
Nestor Henrique Monteiro Silva, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, após a vigência da Lei 6.515/77.- 
Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 24.422,31 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), 
referente os exercícios de 1998 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 456,33 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e 
três centavos), referente aos exercícios de 2013 a 2017; Condomínio do Edifício Piccola Marina: R$ 10.782,90 (dez 
mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), conforme planilha datada de 03/09/2018.- Débito 
exequendo: R$ 46.185,17 (quarenta e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), conforme planilha 
datada de 03/09/2018.- Conforme consulta junto ao site da Secretaria do Patrimônio da União – SPU, o referido 
imóvel inscrito no RIP 5801.0109004-85, apresenta débitos no valor total de R$ 6.542,56 (seis mil, quinhentos e 
quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), referente ao Laudêmio, Multa de Transferência e Taxa de 
Ocupação.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 908, § 
1º do NCPC e do Art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso 



 

XXIII 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.- 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; 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 seis dias do mês de Setembro 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, 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. 


