
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANGRA DOS 
REIS 

 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por CONDOMÍNIO GERAL 
PORTO FRADE em face de CEZAR SIQUEIRA ASSREUY (Processo nº 0019257-
75.2015.8.19.0003), na forma abaixo: 
 A Dra. ANDREA MAURO DA GAMA LOBO D'ECA DE OLIVEIRA, Juíza de 
Direito na Primeira Vara Cível de Angra dos Reis, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
CEZAR SIQUEIRA ASSREUY, de que no dia 13/12/17, às 15:00 horas, no Átrio do 
Fórum de Angra dos Reis, na Rua Coronel Carvalho, nº 443, Centro – Angra dos 
Reis/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem 
mais der acima da avaliação, ou no dia 15/12/17, no mesmo horário e local, a quem 
mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 53, com a devida 
intimação da penhora às fls. 52, descrito e avaliado às fls. 66/67. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: MÉTODO UTILIZADO: Comparativo de vendas. NÍVEL DE RIGOR: 
Normal. OBJETIVO: Constitui objetivo do presente trabalho a determinação, para fim 
de avaliação, do bem penhorado. DA VISTORIA: A vistoria do bem se deu em julho 
de 2017. DOS IMÓVEIS: 1 - LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO: Trata-se de um 
apartamento do Condomínio Fra-Domênico, BLOCO 3, APTº 302, dentro do 
Condomínio Geral do Porto Frade. 2 – DOS BENS IMÓVEIS: 2.1 O imóvel é 
composto por 1 sala, 1 lavabo, 2 suítes, 1 pequena cozinha e 1 vaga de garagem. A 
sala e uma das suítes tem vista para o mar e a Marina do Condomínio Porto Frade. O 
apartamento é todo de porcelanato. 3 – MÉTODO DE AVALIAÇÃO E NÍVEL DE 
RIGOR: O método utilizado será o comparativo de vendas e o nível de precisão o 
normal tudo conforme determina a NBR 14.653-2. 4 – CÁLCULO DO VALOR DO 
BEM. Das amostras de imóveis encontradas à venda naquele bairro e com alguma 
semelhança com o ora descrito, após serem considerados todos os atributos que 
pudessem influenciar o valor médio de mercado, encontra-se o seguinte valor para o 
imóvel: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), correspondente a 312.509,76 UFIR’S. 
De acordo com o 1º Ofício de Justiça de Angra dos Reis, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 1694 e registrado em nome de Cezar Siqueira Assreuy, 
constando no R.03, penhora por determinação do Juízo de Direito da Primeira Vara 
Cível de Angra dos Reis, extraída do processo nº 0002055-85.2015.8.19.0003, 
movido por Condomínio Fra Domênico em face de Cezar Siqueira Assreuy; e, no 
R.04, penhora oriunda do presente feito. De acordo com o Demonstrativo de Débito 
de IPTU, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2013 até 2017, no valor de R$ 
7.679,20, mais acréscimos legais (Inscrição: 02.04.002.1221.028). Conforme Certidão 
Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos relativos à 
Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 
431,09, referentes aos exercícios de 2012 a 2016 (Nº CBMERJ: 3289418-0). De 
acordo com planilha apresentada pelo Condomínio Fra Domênico, a unidade 
apresenta débitos, no período de 09/2014 a 10/2017, no valor de R$ 137.156,77. Os 
créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza propter rem, serão sub-
rogados sobre o preço da alienação, sendo observada a ordem de preferência, 
conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do Código de Processo Civil. As certidões 
exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, bem 



como o presente edital e o débito atualizado de IPTU, serão lidos pelo Sr. 
Leiloeiro no ato do pregão. Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o 
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada e o promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. 
Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta pública, suprindo, 
assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. Não havendo expediente forense na 
data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local. Cientes de que impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; 
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, incorre em Violência ou fraude em 
arrematação judicial, prevista no art. 358 do Código Penal, sob pena de detenção, de 
dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. – E, para 
que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será 
publicado e afixado no local de costume, cientes de que a arrematação, adjudicação 
ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo 
arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, 
de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de 
cartório de 1% até o máximo permitido. – Dado e passado nesta cidade do Rio de 
Janeiro, aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezessete. – Eu, 
Quédina de Almeida Mendes de Araujo. Mat. 01-24388, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra. Andrea Mauro da Gama Lobo D'Eca de Oliveira – Juíza 
de Direito. 
 


