
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 EDIFÍCIO YACHT FLAT em face de CLAUDIO HENRIQUE 
MASCARENHAS DE AZEVEDO (Processo nº 0009553-38.2015.8.19.0003), na forma 
abaixo: 

 O Dr. IVAN PEREIRA MIRANCOS JUNIOR, Juiz de Direito na Segunda Vara 
Cível de Angra dos Reis, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a CLAUDIO HENRIQUE 
MASCARENHAS DE AZEVEDO, 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, o imóvel penhorado à fl. 77, com 
a devida intimação da penhora às fls. 72, descrito e avaliado às fls. 79/80, em 
19/10/2017. LAUDO DE AVALIAÇÃO: MÉTODO UTILIZADO: Comparativo de 
vendas. NÍVEL DE RIGOR: Normal. OBJETIVO: Constitui objetivo do presente 
trabalho a determinação, para fins de avaliação do valor do bem a seguir descrito: 1. 
Imóvel: Apartamento C-3 com área real de 78,59 metros quadrados, no 4° pavimento 
(Deck Rouge), do Edifício Yacht Flat II, com divisões internas próprias, para moradia 
de uma só família e sua correspondente fração ideal de 0,00586 do terreno em que se 
localiza o referido edifício, antes denominado por Gleba “A”, situada na Praia Grande, 
1° distrito deste município, com duas frentes, sendo uma para a Praia Grande e no 
lado oposto para a Estrada do Contorno, com parte alodial e parte de marinha, 
aforada aos proprietários, com direito a uma vaga de garagem,sem lugar pré-
determinado, no sub-solo do Yacht Flat II, cuja vaga corresponde no terreno, a uma 
fração ideal de 0,00408. 2. Documentação: Matrícula n° 6653, Livro n° 2X, Fls: 142 
do Registro Geral de Imóveis do Cartório do 1° Ofício de Justiça de Angra dos Reis. - 
Inscrição na Secretaria Municipal de Angra dos Reis sob n° 01.07.014.0624.584. 
VISTORIA: Não foi possível a vistoria interna do bem, eis que não logrou-se êxito em 
encontrar o ocupante, quando das ocasiões das diligencias empreendidas. DO BEM: 
Trata-se de imóvel residencial unifamiliar com 74,00 metros de área construída, com 
divisões internas próprias (cozinha americana, cômodo e banheiro), correspondente a 
fração ideal de 0,00586 do terreno em que se localiza o referido edifício, sem direito a 
vaga de barco e com direito a uma vaga de garagem, sem lugar pré-determinado, no 
sub-solo do Yacht Flat II, cuja vaga corresponde no terreno a uma fração ideal de 
0,00408, situado em condomínio fechado, que dispõe de vigilância 24h/dia, área de 
acesso pavimentada. MÉTODO DE AVALIAÇÃO E NÍVEL DE RIGOR: O método 
utilizado foi o comparativo de vendas e o nível de precisão o normal, tudo conforme 
determina a NBR 14.653-2. CÁLCULO DO VALOR DO IMÓVEL: Tomando-se por 
alicerce a exposição acima, e tendo em vista quanto ao terreno, localização, formato, 
extensão, na forma descrita na matrícula n° 6653 do livro n° 2-x, fls. 142 do RGI do 1° 
Ofício de Angra dos Reis, com 74,00 m² de área construída e condições de 
aproveitamento, características da zona, padrão do logradouro, situação e serviços 



públicos, seu tipo, idade da construção, distribuição das peças e fins de utilização, 
qualidade dos materiais empregados em seu acabamento, estado geral de 
conservação e o valor de mercado praticado na região para imóvel do mesmo padrão, 
avaliamos o imóvel quanto ao valor de comercialização em R$ 220.00,00 (duzentos e 
vinte mil reais), correspondente a 68.752,15 UFIR’S, atualizado em R$ 226.462,70 
(duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta 
centavos). De acordo com o 1º Ofício de Angra dos Reis, o ref. imóvel, foreiro à 
Marinha, encontra-se matriculado sob o nº 6653 e registrado em nome de Claudio 
Henrique Mascarenhas de Azevedo, constando no R-15, penhora oriunda do presente 
feito. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos 
exercícios de 2015 até 2018, no valor de R$ 4.147,2, mais acréscimos legais 
(Inscrição: 01.07.014.0624.584). 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. Os interessados em 
participar do leilão terão a opção de oferecer lances pela internet, através do site 
www.rymerleiloes.com.br, em tempo real e em igualdade de condições dos 
participantes presentes, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e 
habilitados para participar deste leilão. 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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