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

 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO e PRESENCIAL, 

com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
proposta por CONDOMÍNIO VILLAGE PORTO FRADE em face de IONARA 
TEIXEIRA DA SILVA (Processo nº 0012364-73.2012.8.19.0003), 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 IONARA TEIXEIRA 
DA SILVA, LUIZ ANTÔNIO SOARES PEREIRA, ORLANDO DIAS DUARTE e ILKA 
TEIXEIRA DA SILVA DUARTE, de que no dia 19/03/19, às 12:00 horas, 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 1.110, Castelo/RJ., pelo 
Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação, ou no dia 22/03/19, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado às fls. 230, descrito e avaliado às fls. 
242 (em 09/10/2018). Imóvel situado no Condomínio Porto Frade, situado na Rodovia 
Procurador Haroldo Fernandes Duarte, Km 513,5, s/nº, Angra dos Reis. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: Imóvel situado no condomínio Porto Frade, localizado dentro do 
subcondomínio Village do Porto 1, sito na rua do Campo, casa 7, com hall de entrada, 
cozinha em conceito aberto com a sala, despensa, área de serviço, dependência de 
empregada, 4 (quatro) quartos, sendo 4 (quatro) suítes, mais um espaço social com 
churrasqueira na área externa, de frente para a Marina Porto Frade e vaga para 2 
(dois) carros na frente da casa. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.800.000,00 (um 
milhão e oitocentos mil reais); equivalente a 546.464,67 Ufir’s, atualizado em R$ 
1.869.510,20 (um milhão, oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e dez 
reais e vinte centavos). De acordo com o Cartório do 1º Ofício de Angra dos Reis, o 
ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 5591, constando as seguintes anotações: 
1) Av.13: O terreno é acrescido de Marinha, sendo Foreiro ao Domínio Útil da União 
Federal; 2) R.15: Compra e Venda, constando como adquirente Ionara Teixeira da 
Silva Pereira, casada com Luiz Antônio Soares Pereira; 3) R.17: Dação em 
Pagamento, constando como adquirente, Orlando Dias Duarte, casado com Ilka 
Teixeira da Silva Duarte, e como transmitentes, Ionara Teixeira da Silva e Luiz 
Antonio Soares Pereira; 4) Av. 18: Bloqueio Judicial, nos termos do ofício nº 
768/2006/OF, datado de 28.12.2006, extraído do Processo nº 2006.007.008817-3, de 
ação de arresto, expedido pela 4ª Vara Cível da Comarca de Barra Mansa-RJ, 
figurando como autor, José Álvaro Santiago, e como réu, Luiz Antonio Soares Pereira; 
5) R.19: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de 
Barra Mansa, exequente: José Álvaro Santiago, executado: Luiz Antonio Soares 
Pereira, Processo nº 0008773-04.2006.8.19.0007 (2006.007.008684-0); 6) R.20: 
Penhora determinada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Real - 
Quatis, exequente: Maria do Carmo da Silva Hayashi, executado: Limpex Vale Sul – 
Produtos de Limpeza Ltda, Processo nº 0000392-72.2007.8.19.0071 
(2007.071.000412-9). De acordo com a Certidão Positiva Imobiliária, existem débitos 
de IPTU nos exercícios de 2009, 2010, e de 2013 até 2018, no valor de R$ 20.421,53, 
mais acréscimos legais (Inscrição: 02.04.002.0991.003). Os débitos condominiais 
referentes ao presente feito equivalem, na data da expedição deste edital, ao valor de 
R$ 278.569,51. De acordo com planilha apresentada, consta débito condominial junto 



ao Condomínio Geral Porto Frade, na data da expedição do presente edital, no valor 
de R$ 211.944,86. 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 através do site de leilões on line: 
www.rymerleiloes.com.br, de acordo com o art. 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 fevereiro de 
dois mil e dezenove. – 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.  

http://www.rymerleiloes.com.br/

