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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL REGIONAL DE CAMPO GRANDE 
Rua Carlos da Silva Costa, nº 141 – 4º Andar – Campo Grande/RJ. 
Telefone: 3470-9644 
E-mail: cgr02vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO à MÁRIO OTSUKA, com o prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0000104-77.1988.8.19.0205), proposta por UNILEVER 
BRASIL LTDA contra MÁRIO OTSUKA, na forma abaixo: 
 
   A DRA. PAULA REGINA ADORNO COSSA, Juíza de Direito da Segunda Vara Cível Regional de Campo Grande, 
Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente à MÁRIO OTSUKA e à MARIA OLGA DE ABREU OTSUKA, que no dia 29.10.2019, às 14:00 
horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – 
Grupo 810 – Castelo/RJ., e simultaneamente através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br; será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 05.11.2019, no mesmo horário e local, presencial 
e através do site, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, 
conforme prevê o Art. 891, § único do CPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 222 - tendo sido o 
executado intimado da penhora conforme fls. 180 - descrito e avaliado às fls. 262 (em 27/09/2015) com ratificação às 
fls. 352 (em 28/09/2016).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
quinze, domingo, em cumprimento ao mandado extraído do processo acima citado, após diligências, compareci na 
Estrada Imperial, Bairro Graminha, EPF, contando este OJA com a colaboração do Sr. Sebastião Barandim, 
comerciante na venda de bananas e morador na localidade há cerca de 55 anos e após as formalidades legais, procedi 
à avaliação do seguinte bem imóvel. Área de terra, denominada Sítio Leandro, com 387.000,00m2, (38,7 hectares), 
conforme informação de cópias em anexo. Sempre com a indicação do Sr. Sebastião Barandim, que disse ser profundo 
conhecedor da geografia local, constatei que a antiga entrada está totalmente tomada pela vegetação. Ressalto que 
não existe numeração indicativa, ou seja, nº 1765. O imóvel localiza-se abaixo do nível da Estrada Imperial, em 
declive, aparentemente com pouca área ampla, com vegetação variada, o que dificulta o acesso, sendo grande parte 
com mata fechada. Está localizada dentre vários morros. Ressalto que não há como saber seus limites, pois não existe 
em grande parte e ao redor, cerca; muro; morador que indicasse e outros meios para indicação, salvo um marco, 
sentido interior da Estrada Imperial, que se não fosse pela informação do Sr. Sebastião Barandim, passaria 
despercebido. Quanto à edificação, mencionada na escritura lavrada no Cartório do Ofício Único – RGI de EPF, como 
casa sede coberta com telhas francesas, forrada e assoalhada, dividida em uma sala, dois quartos, uma cozinha e um 
banheiro e em mau estado de conservação, segundo informou o Sr. Sebastião Barandim, (não mais existe), devido a 
ação do tempo e que foi tomada por vegetação. A casa ou o local onde a mesma existia, não foi avistada por este OJA, 
devido à vegetação que praticamente não permite adentrar a área de terra nua. Quanto ao acesso para o imóvel, se for 
pela Estrada Imperial, que se inicia na RJ 129, esta asfaltada e servida por linha de ônibus e na altura do nº 9500, 
Bairro Graminha, EPF. A Estrada Imperial, possui cerca de 1 quilometro de asfalto, possuindo em frente ao imóvel 
apenas rede de energia elétrica da Light, estando em estado ruim de conservação. A distância do imóvel até a RJ 129 
e se for pela Estrada Imperial é de aproximadamente 2000 (dois mil) metros. Quanto ao acesso para o imóvel, se for 
pela Travessa Imperial, que se inicia na RJ 129, na altura do nº 8200, Bairro Graminha, EPF, não possuindo qualquer 
infraestrutura, estando em estado ruim de conservação, com uma extensão de aproximadamente 1000 (mil) metros. A 
distância do imóvel até a RJ 129 e se for pela Travessa Imperial é de aproximadamente 1300 (mil e trezentos) metros. 
A cerca de 300 (trezentos) metros antes do imóvel, Estrada Imperial e Travessa Imperial se encontram. Para finalizar, o 
imóvel está em área predominante rural, de acesso não muito fácil, a uma distância aproximada de 9600 (nove mil e 
seiscentos) metros do Bairro Centro, EPF e de 7800 (sete mil e oitocentos) metros do Distrito de Sacra Família, EPF se 
o acesso for pela Estrada Imperial. Está a uma distância aproximada de 7700 (sete mil e setecentos) metros do Bairro 
Centro, EPF e de 8300 (oito mil e trezentos) metros do Distrito de Sacra Família, EPF se o acesso for pela Travessa 
Imperial. Que avalio por estimativa em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo atualizado na data de 
expedição do presente edital para R$ 205.108,75 (duzentos e cinco mil, cento e oito reais e setenta e cinco centavos), 
apenas a área de terra nua, sendo preço de mercado para venda à vista.- Conforme Certidão do Ofício Único de 
Registro de Imóveis de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 141A, (R-
5) em nome de Mario Otsuka, casado pelo regime da comunhão de bens com Maria Olga de Abreu Otsuka; constando 
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ainda da referida matrícula: (Av-4) – Averbação de Desmembramento: Procedo a esta averbação, a requerimento do 
proprietário, Mário Otsuka, para constar que da área objeto do imóvel acima matriculado foram desmembradas duas 
áreas, à saber: Área nº 1 - 444,00m  (em curva) de frente para a Estrada Imperial; 70,00m + 65,81m + 71,09m + 
92,20m + 170,00m confrontando com terras de José R. Dias Maciel, com área total de 23.469,17m2; Área nº 2 – 
78,19m de frente para a Estrada Imperial; 476,00m pelo direito confrontando com terras de José R. Dias Maciel; 
573,00m pelo lado esquerdo confrontando com a área remanescente e 612,00m nos fundos confrontando com terras 
de Francisco C. Lima, com área total de 152.862,34m2 – Ficando a Área Remanescente com: 386,81m (em curva) de 
frente para a Estrada Imperial; 573,00m pelo lado direito com a área nº 2.355,00m pelo lado esquerdo com o Sítio 
Serra D’água; 662,00m nos fundos com o Sítio Serra D’água e 65,00m também nos fundos com o Espólio de Manoel 
da R. Pereira, com área total de 210.868,49m2; (R-7) – Transcrição de Compra e Venda: Transmitente: Mário Otsuka e 
sua mulher Maria Olga de Abreu Otsuka, casados pela comunhão de bens. Adquirente: Edson Accioli Lins, solteiro. 
Objeto do Contrato: A área nº 02, averbada no Av-4-141.- Débitos do Imóvel: INCRA (inscrição nº 519.014.270.733-2): 
R$ 9,15 (nove reais e quinze centavos), referente ao exercício de 2019.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos 
e taxas, de acordo com o 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 CPC.- Condições Gerais da 
Alienação: 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 início do pregão) efetuar o seu 
cadastro pessoal no site do Leiloeiro (www.portellaleiloes.com.br) e 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 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. Podendo haver proposta, por 
escrito, de venda do referido bem em parcelas, mediante sinal à vista do valor equivalente a 25% do lance, nos termos 
do Art. 895, I e II do CPC. 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 do Leiloeiro, a qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como 
deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do término 
do Leilão, através de depósito bancário, DOC ou TED; A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante 
através e-mail ou contato telefônico. Decorridos os prazos sem que o(s) arrematante(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(ns) 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 
dezenove dias do mês de Setembro de 2019.- 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, Flávio Vinícius de Campos, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as) 
Paula Regina Adorno Cossa - Juiz de Direito. 


