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

 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, PRESENCIAL E ELETRÔNICO com 

prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO YACHT FLAT em face de MARCO LUCIO DE 
CARVALHO (Processo nº 0016081-69.2007.8.19.0003 – antigo 2007.003.016005-7), 
na forma abaixo: 

O Dr. IVAN PEREIRA MIRANCOS JUNIOR, Juiz de Direito na Segunda Vara 
Cível da Comarca de Angra dos Reis, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a MARCO LUCIO DE 
CARVALHO e a LUZIA MARIA DE CARVALHO, de que no dia 18/03/19, às 12:00 
horas, serão apregoados e vendidos por valor superior ao da avaliação, através do 
portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER 
(www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente no escritório do mesmo 
leiloeiro público, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 1.111, Castelo/RJ, ou no 
dia 21/03/19, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, 
os imóveis penhorados à fl. 237, descritos e avaliados às fls. 341/342, em 20/02/2017. 
LAUDO DE AVALIAÇÃO: MÉTODO UTILIZADO: Comparativo de vendas. NÍVEL 
DE RIGOR: Normal. OBJETIVO: Constitui objetivo do presente trabalho a 
determinação, para fins de execução, dos valores dos bens ora descritos. DA 
VISTORIA: A vistoria do imóvel deu-se em 30/10/2014, ocasião em que fui 
assessorado pela funcionária do condomínio, Sra. Raquel. DO IMÓVEL: Trata-se do 
“Studio” n° 14 situado na Estrada do Contorno n° 2629, Condomínio Yatht Flat, é 
composto por sala/cozinha conjugados e um banheiro, de frente para o mar, pisos e 
latojão, fechamento em blindex. No momento da vistoria estava em estado regular de 
conservação. Faz parte deste “Studio” uma vaga de barco. DA AVALIAÇÃO: Das 
amostras de imóveis em ofertas no bairro, após todas as considerações estatísticas e 
fatores tais como: localização, estado de conservação, vizinhança, demais fatores que 
pudessem a vir influenciar no valor de mercado do imóvel, encontramos para estes os 
seguintes valores médios de mercado: Para o “Studio”: R$ 280.000,00 (duzentos e 
oitenta mil reais), correspondente 87.502,73 UFIR’S, atualizado em R$ 288.225,26 
(duzentos e oitenta oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e seis 
centavos). Para a vaga de Barco: R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), 
correspondente a 11.562,86 UFIR’S, atualizado em R$ 38.086,91 (trinta e oito mil, 
oitenta e seis reais e noventa e um centavos). TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 
326.312,17 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e doze reais e dezessete 
centavos). De acordo com o Cartório 1º Ofício de Angra dos Reis, o studio, foreiro à 
Marinha, encontra-se matriculado sob o nº 6553, e registrado em nome de Marco 
Lúcio de Carvalho e sua mulher Luzia Maria de Carvalho, constando, no R.11, 
Hipoteca em favor do Banerj Crédito Imobiliário S/A, e no R.12, Penhora oriunda do 
presente feito. De acordo com o Cartório 1º Ofício de Angra dos Reis, a vaga para 
guarda de barco nº 41, foreira à Marinha, encontra-se matriculada sob o nº 6704, e 
registrada em nome de Marco Lúcio de Carvalho e sua mulher Luzia Maria de 
Carvalho, constando, no R.09, Hipoteca em favor do Banerj Crédito Imobiliário S/A, e 
no R.11, Penhora oriunda do presente feito. De acordo com o Demonstrativo de 
Débitos da Prefeitura de Angra de Reis, o Studio 14 apresenta débitos de IPTU nos 
exercícios de 2009 até 2018, no valor de R$ 11.636,46, enquanto que a vaga de 
barco apresenta débitos de IPTU nos exercícios de 2009 até 2018, no valor de R$ 



13.887,31 (Inscrições 01.07.014.0624.049 e 01.07.014.0624.116). Os créditos que 
recaem sobre so imóveis, 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 através 
do portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro: 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do leiloeiro público: 
www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 887, § 2º do CPC 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 sete dias do mês de dezembro 
de dois mil e dezoito. – Eu, Adriana Aparecida de Castro e Silva. Mat. 01-29126, 
Chefe da Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Ivan Pereira Mirancos Junior – 
Juiz de Direito.  
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