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

 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 30 

dias, extraído dos autos da falência de PORTO MARINA DE ANGRA LTDA (Processo 
nº 0003290-15.2000.8.19.0003 - antigo 2000.003.003249-0), na forma abaixo: 
 A Dra. ANDREA MAURO DA GAMA LOBO D'ECA DE OLIVEIRA, Juíza de 
Direito na Primeira Vara Cível da Cidade de Angra dos Reis, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente aos falidos, credores e interessados da MASSA FALIDA DE PORTO 
MARINA DE ANGRA LTDA, MARK-UP CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, MARINA SHOPPING DE ANGRA LTDA e MARINA FLAT 
DE ANGRA LTDA, de que no dia 26/11/19, às 14:00 horas, no Átrio do Fórum de 
Angra dos Reis, na Avenida Oswaldo Neves Martins, nº 32, Centro – Angra dos Reis / 
RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais 
der acima da avaliação, ou no dia 29/11/19, no mesmo horário e local, a quem mais 
der superior ao preço mínimo, o bem imóvel descrito e avaliado, às fls. 4766/4841. 
LAUDO TÉCNICO: C. O Imóvel: O Imóvel Avaliado, onde foi realizada a vistoria se 
situa ao lado das duas margens da Rodovia Governador Mario Covas, BR-101, Km 
102,8, Município de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, junto à Bahia de 
angra dos Reis, e segundo os RGI’s está composto pelas seguintes áreas e 
construções: a) ÁREA “A”, possuindo as seguintes características e confrontações: 
Mede 105,80m (cento e cinco metros e oitenta centímetros) de frente se confrontando 
com a Rua “A”, 84,56m (oitenta e quatro metros e cinquenta e seis centímetros) de 
fundos se confrontando também com a Rua “A”, 17,30m (dezessete metros e trinta 
centímetros) em arco, mais 53,00m (cinquenta e três metros) em linha reta, mais 
31,82m (trinta e um metros e oitenta e dois centímetros) em arco pelo lado esquerdo 
se confrontando com a Rua “A”, pelos fundos mede 59,00m (cinquenta e nove 
metros) em curva se confrontando com a Rua “A”, mais 43,00m (quarenta e três 
metros) se confrontando com a Servidão Interna, perfazendo uma área total de 
7.741,00m² (sete mil setecentos e quarenta e um metros quadrados); b) ÁREA “B-1”, 
possuindo as seguintes características e confrontações: Mede 120,00m (centos e 
vinte metros) de frente para o mar acompanhando a sinuosidade da linha de 
vegetação; 33,00m (trinta e três metros) pela lateral direita em Faixa de Marinha, 
confrontando com Área B-2; 120,00m (cento e vinte metros) na linha de fundos ao 
longo da Faixa de Domínio do DNER; 33,00m (trinta e três metros) pela lateral 
esquerda, confrontando com Lote Nº 4, perfazendo uma área total de 3.960,00m² 
(três mil novecentos e sessenta metros quadrados) em faixa de marinha. A referida 
área possui um empreendimento voltado principalmente para o estacionamento e 
guarda de veículos automotores com área equivalente de construção de 1.169,00m² 
(mil cento e sessenta e nove metros quadrados), partes comuns com área equivalente 
de construção com 458,00m² (quatrocentos e cinquenta e oito metros quadrados), 
compreendendo rampas e vias de circulação e acesso; partes privativas com área 
equivalente de construção de 711,00m² (setecentos e onze metros quadrados), 
compreendendo o prédio da administração; c) LOTE DE TERRENO Nº. 3, possuindo 
as seguintes características e confrontações: Mede 138,00m (cento e trinta e oito 
metros) de frente se confrontando com a Faixa Patrimonial da Estrada de Rodagem 
BR 101, 63,50m (sessenta e três metros e cinquenta centímetros pelo lado direito se 



confrontando com o Lote 02, 79,00m (setenta e nove metros) pelo lado esquerdo se 
confrontando em parte com a Área Remanescente e em parte com o mar, 109,50m 
(cento e nove metros e cinquenta centímetros) pelos fundos se confrontando com o 
mar, perfazendo uma área total de 8.165,50m² (oito mil cento e sessenta e cinco 
metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados). A referida área possui um 
empreendimento compreendendo um Complexo Náutico, Comercial e Turístico 
possuindo um Shopping Center com 34 lojas comerciais, área destinada a guarda de 
embarcações em vagas secas, piscina para operação de travel lift, rampa e cais 
flutuante. No subsolo possui área equivalente de construção de 3.019,56m² (três mil e 
dezenove metros quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados), sendo parte 
da área comum acessos, rampas, galerias, circulação, escadas de serviço, banheiros 
e unidades de serviço, e parte da área privativa seis lojas, cais e unidade de garagem 
5 destinadas à guarda de embarcações. No primeiro pavimento possui área 
equivalente de construção de 1.519,62m² (mil quinhentos e dezenove metros 
quadrados e sessenta e dois centímetros quadrados) sendo parte da área comum 
serviço, circulação e escadas, e parte da área privativa vinte e duas lojas e unidades 
de garagem 1 destinadas à guarda de embarcações. No segundo pavimento possui 
área equivalente de construção de 1.954,94m² (mil novecentos e cinquenta e quatro 
metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) sendo parte da área 
comum unidade de serviço, circulação e escadas, e parte da área privativa seis lojas, 
sendo uma delas destinada à Fitness Club e unidades de garagem 2 destinadas à 
guarda de embarcações. A Cobertura possui área equivalente de construção de 
2.036,67m² (dois mil e trinta e seis metros quadrados e sessenta e sete decímetros 
quadrados) sendo parte da área comum casa de máquinas, cobertura das 
plataformas de carga, circulação e escadas, e parte da área privativa possui área 
complementar do Fitness Club, terraços, bar, piscina, playground e unidade de 
garagem C destinada à guarda de embarcações. O imóvel ora avaliado possui uma 
Área Total de Terreno de 19.866,50m² (dezenove mil oitocentos e sessenta e seis 
metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), e uma Área Total Construída 
de 9.699,79m² (nove mil seiscentos e sessenta e nove mil metros quadrados e 
setenta e nove decímetros quadrados). O acesso ao local se faz principalmente, pela 
Rodovia Federal Governador Mário Covas (BR-101), e o imóvel está localizado em 
uma área de grande valorização, e vizinho a um Posto de Barreira Fiscal, provisório, 
localizado no seu lado esquerdo. Situada do outro lado da rodovia BR-101, existe 
uma área desabitada, onde estão construídos alguns prédios pertencentes a um 
antigo projeto executado para o local. O local onde está instalado o imóvel é provido 
de implementos urbanos, como, energia elétrica, telefonia, água potável, rede de 
coleta de águas pluviais, e coleta de lixo. Os serviços públicos municipais como 
hospital, e outros como agência dos correios, bancos, farmácia, supermercado, mais 
próximos estão a aproximadamente quatro quilômetros de distância, no Bairro 
Japuiba. De acordo coma Lei do Zoneamento Municipal nº 2.091 de 23/01/2009, o 
imóvel em questão encontra-se na UT-04, e está classificado como ZONA de 
INTERESSE TURÍSTICO III (ZIT 3), bem como disposto na Lei Municipal nº. 2.092, 
de 23 de janeiro de 2009 – Que dispõe sobre o Uso de Ocupação do Solo do 
Município de Angra dos Reis. C. Valor Avaliado do Imóvel: Levando-se em conta os 
cálculos avaliatórios efetuados neste Laudo Técnico, realizados através do Método 
Evolutivo, no qual o imóvel foi avaliado ao se conjugar dois métodos distintos, ou seja, 
o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado para o Terreno, e o Método de 
Quantificação do Custo para as Benfeitorias, e também tendo como base o campo de 



arbítrio do Perito que o subscreve, pode-se considerar que o justo valor de avaliação 
do imóvel ora avaliando, nos dias atuais, é de R$ 11.089.000,00 (onze milhões e 
oitenta e nove mil reais), correspondente a 3.693.501,65 UFIR’S, atualizado em R$ 
12.635.838,49 (doze milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e 
oito reais e quarenta e nove centavos). De acordo com o 1º Ofício de Angra dos 
Reis, o imóvel correspondente a Área “A”, encontra-se matriculado sob o nº 13.868 e 
registrado em nome de Marina Flat de Angra Ltda. De acordo com o 1º Ofício de 
Angra dos Reis, o imóvel correspondente a Área B-1, foreiro à União, encontra-se 
matriculado sob o nº 12.677 e registrado em nome de Porto Marina de Angra Ltda, 
constando os seguintes gravames: 1) R.07: hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A. 
2) R.09: cédula de crédito comercial em favor do Banco do Brasil S/A. 3) R.14: 
penhora, por determinação do Juízo de Direito da 38ª Vara Cível do Rio de Janeiro, 
extraída dos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo nº 
2000.001.164637-7, movido por Erevan Engenharia S/A em face de Marina Shopping 
de Angra Ltda e outros. 4) R.15: penhora, por determinação do Juízo de Direito da 16ª 
Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, extraída dos autos da ação de execução 
de título extrajudicial, processo nº 1999.0001.021522-1, movido por Banco do Brasil 
S/A em face de Marina Shopping de Angra Ltda. 5) R.16: penhora, por determinação 
do Juízo de Direito da 20ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, extraída dos 
autos do processo nº 1999.0001.021520-8, movido por Banco do Brasil S/A em face 
de Marina Shopping de Angra Ltda e outras. 6) AV.17: arrecadação oriunda do 
presente feito. 7)  AV.18: indisponibilidade oriunda do presente feito. De acordo com o 
1º Ofício de Angra dos Reis, o imóvel correspondente ao Lote nº 3, foreiro à União, 
encontra-se matriculado sob o nº 12.727 e registrado em nome de Marina Shopping 
de Angra, constando os seguintes gravames: 1) R.05: hipoteca em favor do Banco do 
Brasil S/A. 2) R.06: cédula de crédito comercial em favor do Banco do Brasil S/A. 3) 
R.11: penhora, por determinação do Juízo de Direito da 38ª Vara Cível do Rio de 
Janeiro, extraída dos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo nº 
2000.001.164637-7, movido por Erevan Engenharia S/A em face de Marina Shopping 
de Angra Ltda e outros. 4) R.12: penhora, por determinação do Juízo de Direito da 16ª 
Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, extraída dos autos da ação de execução 
de título extrajudicial, processo nº 1999.0001.021522-1, movido por Banco do Brasil 
S/A em face de Marina Shopping de Angra Ltda e outros. 5) R.13: penhora, por 
determinação do Juízo de Direito da 20ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, 
extraída dos autos do processo nº 1999.0001.021520-8, movido por Banco do Brasil 
S/A em face de Marina Shopping de Angra Ltda e outros. Consta ação demolitória 
proposta pelo DNER/União em face de Marina Shopping de Angra dos Reis sob o nº 
0013158-56.2000.4.02.5101, onde se reclama a existência de construção em áreas 
non aedificandi, cuja sentença de procedência foi confirmada pelo E. Tribunal Federal 
da 2ª Região e a apuração das áreas a serem demolidas, será evidenciado em 
ulterior etapa de liquidação de sentença; constando ainda, recurso especial sob o nº 
1748766/RJ (2018/0081313-3) pendente de julgamento. A venda será realizada livre 
de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, 
inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as 
decorrentes de acidentes de trabalho, na forma do art. 141, II, da Lei 11.101 / 2005.    
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. O 
interessado em adquirir o bem em prestações deverá apresentar ao Juízo, por escrito, 
até o início do primeiro ou do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma 
do art. 895 do CPC. – 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; ou no prazo de, até, 10 (dez) dias, mediante sinal de 20%; 
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 dezoito dias do mês de outubro de 
dois mil e dezenove. – Eu, Quedina 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. 
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