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EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e INTIMAÇÃO - Eu, RODRIGO LOPES PORTELLA, Leiloeiro 
Público Oficial, comunico ao público que, devidamente autorizado pela COMISSÃO DE 
REPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL LAGUNA PARK, 
constituída na AGE realizada em 10/08/2016, registrada no Cartório do 3º Ofício de 
Títulos e Documentos sob o nº 1129672 - representada neste ato por sua bastante 
procuradora CONSTRUTORA MR2 LTDA., nos termos da Procuração Pública lavrada 
em 15/02/2017, junto ao 18º Ofício de Notas do Estado do Rio de Janeiro (ato 140, fls. 
165, livro 1936-PR), no dia  03/10/2018, às 12:00 hs., realizarei no escritório, à Av. Nilo 
Peçanha nº 12 - Gr. 810 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ., o 1º Leilão  Público, por preço 
não inferior ao previsto no § 2º do Art. 63 da Lei nº 4.591/64, no valor de R$ 602.431,14 
(seiscentos e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quatorze centavos), ou no dia 
23/10/2018, no mesmo horário e local, o 2º Leilão Público, da fração ideal do terreno e 
respectiva benfeitoria, constituída pela unidade designada por Apartamento nº 109, com 
direito a 01 vaga de garagem, e sua fração ideal de 0,040184 do respectivo terreno (lote 
01 do PAL 48.485), do Empreendimento RESIDENCIAL LAGUNA PARK, em construção, 
na Avenida Jarbas de Carvalho nº 355 – Recreio dos Bandeirantes/RJ. – Tudo nos 
termos da Carta/Notificação datada de 31/07/2018, entregue em mãos, na data de 
07/08/2018 à proprietária: Construtora MR2 Ltda., inscrita no CNPJ. sob o nº 
07.528.592/0001-68, e, do Mandado de Notificação entregue em 30/07/2018 à detentora 
do direito e ação da unidade: ALESSA TIEFEL QUINTELLA – CPF. nº 107.931.067-37, 
conforme certidão anexada às fls. 96 dos autos da Ação de Notificação ajuízada no 
Cartório da 7ª. Vara Cível Regional da Barra da Tijuca/RJ. (Proc. nº 0036905-
95.2016.8.19.0209). - O imóvel encontra-se transcrito no Cartório do 9º Ofício de 
Registro de Imóveis/RJ., sob a matrícula nº: 415361 (R-2), em nome de Construtora MR2 
Ltda.  – Constando ainda da referida matrícula, que da certidão do 9º Ofício de 
Distribuição, referente a inscrição nº 1841568-7, constam débitos ajuizados relativos ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano de 1990 a 1994. – Consta com referência a unidade 
(acima citada), Recibo de Reserva para Aquisição de Fração de Terreno Vinculado a 
Contrato de Construção de Imóvel Residencial, datado de 12/10/2013, constando como 
Ofertante: Construtora MR2 Ltda., e como Proponente Interessado: Alessa Tiefel 
Quintella. – Ficam cientes os interessados na aquisição do imóvel, que no ato da 
arrematação, adjudicação ou remição, serão efetuados os seguintes pagamentos: 
arrematação à vista, acrescida da comissão ao Leiloeiro de 5%, as despesas efetuadas 
c/os leilões, e honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor arrematado; ficando 
ainda por conta do arrematante, as despesas com transferência (ITBI’s., RGI’s., 
Escrituras, Certidões, IPTU., e demais impostos ou qualquer outra inerente a unidade 
arrematada). – Ficam por este edital intimadas dos Leilões, a proprietária e a adquirente 
detentora do direito e ação do imóvel, e, também convocados os condôminos a 
comparecerem à Assembléia Geral que se instalará em 1ª. convocação após 15 min. do 
1º Leilão, e em 2ª. convocação após 15 min. do 2º Leilão, para como integrantes do 
Condomínio, manifestarem seus votos nas referidas Assembléias, sobre o exercício do 
direito de preferência garantido ao Condomínio pelo § 3º do Art. 63 da Lei 4.591/64. - 
Ficam cientes de que a decisão dos condôminos presentes à Assembléia obrigará a 
todos os demais, mesmo os ausentes. – RJ, 19/09/2018. (as.) Rodrigo Lopes Portella - 
Leiloeiro Público. 
 
 
 


