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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS – RJ. 

 

EDITAL DE 1ª e 2ª LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído dos 
autos da Ação de Cobrança proposta por SOCIEDADE CIVIL DE GARATUCAIA 
em face de PAULO CESAR LOPES NETTO E VALÉRIA FRANCISCO NETTO 
(Processo 0022360-66.2010.8.19.0003), na forma abaixo: 

 
O DR. IVAN PEREIRA MIRANCOS JUNIOR, Juiz Titular de Direito, Titular na 2ª 
Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis, FAZ SABER, aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, ESPECIALMENTE AOS 
EXECUTADOS PAULO CESAR LOPES NETTO (CPF nº 497.617.497-20) E 
VALÉRIA FRANCISCO NETTO (CPF nº 952.983.637-68 que no 
dia 15/10/2020 às 14:00 horas que no dia será aberto o 1º leilão Público, 
através da plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, pela Leiloeira 
Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, 
devidamente credenciada no TJRJ, com escritório na Rua República do Líbano nº 
16, salas: 501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a quem 
mais der acima da avaliação, ou no dia 20/10/2020, no mesmo horário e local, a 
partir de 50% do valor da avaliação do imóvel, em consonância ao Art. 891, §único 
do CPC, que estará aberto na “MODALIDADE ONLINE”, obedecendo aos artigos 
879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, o imóvel descrito como segue o: 
AUTO DE AVALIAÇÃO: Do imóvel – Localização e Descrição: Situa-se no 
Loteamento Fazenda de Garatucaia, (SOCIGA) quadra E, lote 25, apto 202.   
Com frente a Rua F e sua respectiva fração ideal de 10,09% da totalidade do 
terreno e partes comuns, designado por lote n° 25, quadra E do loteamento 
Fazenda Garatucaia no 3° Distrito de Angra dos Reis/ RJ, registrado sob a matrícula 
3319 no Cartório do 2° Ofício e cadastro de IPTU N° 03.01.010.0385.001. 2 
MÉTODO DE AVALIAÇÃO – Avaliação indireta em razão de encontrar o imóvel 
fechado e autor não possuir chaves para acesso, considerando uma análise 
comparativa de informações do mercado imobiliário no Município, no próprio 
logradouro e da área de localização. 3 – Dados Coletados: Imóvel localizado em 
área dentro do Condomínio Garatucaia, situado ás margens da BR 101 – Rio 
Santos, limítrofe ao mar, dotado de segurança e manutenção nas áreas comuns; 
Área comum do edifício de três pavimentos em boas condições de manutenção, 
uma vaga na garagem, sem elevador. 4 – Avaliação – Face ao exposto, concluo 
que o valor do ponto de partida para futuras transações imobiliárias do bem imóvel 
apresentado fica estipulado NO MONTANTE DE R$380.000,00 (TREZENTOS E 
OITENTA MIL REAIS). Conforme espelho do IPTU, o imóvel possui 98,33 m2, o 
imóvel encontra-se devidamente registrado em nome dos Réus no Cartório do 2º 
Registro de Imóveis de Angra dos Reis sob a matrícula 3.319. CONFORME SEGUE 
A CERTIDÃO DE ÔNUS REAIS (RGI): Apartamento n° 202 (construção), com 
frente para a Rua F e sua respectiva fração ideal de 10,09% da totalidade do 
terreno e partes comuns designados por lote n° 25, quadra “E” do loteamento 
Fazenda Garatucaia, no 3° distrito deste município medindo de frente para a Rua F 
medindo 15,00 metros; fundos confrontando com o lote 24 da quadra E e mede 
15,00, metros, lado direito confrontando com o lote 23 da quadra E e mede 30 
metros, lado esquerdo confrontando  com o lote 27 da quadra E mede 30 metros – 



PROPRIETÁRIOS, PAULO CESAR LOPES  NETTO  e sua mulher VALÉRIA 
FRANCISCO NETTO, brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de 
bens (na vigência da Lei 6515/77), ele engenheiro civil, portador da carteira de 
identidade expedida pelo CREA/RJ n° 79.1.04608-8-I) e do CIC n° 497.617.497-20, 
ela engenharia civil, portadora de identidade n°86..1.04608-8D, expedida pelo 
CREA/RJ em 09.05.86 e do CIC n°952.983.637-68, residentes e domiciliados na 
Rua Professor  Alfredo Ellis Junior, 190, aptª 302, Jardim Amália, Volta Redonda; 
TRANSMITENTES: GILSON FERREIRA DE CASTRO e sua mulher PATRÍCIA 
LEAL DE ALMEIDA  CASTRO, brasileiros, casados pelo regime da comunhão 
parcial de bens (na vigência da lei 6515/77), ele comerciante, portadora da carteira 
de identidade n° 07064446-3,expedida pelo IFP/RJ em 18.10.83 e do CIC n° 
836.911.707-49, ela do lar, portadora da carteira de identidade n° 072.24398-3 
expedida pelo IFP/RJ em 15.01.85 e do CIC n° 014.847.467-59, residentes e 
domiciliados na Avenida Afonso de Almeida,40, Retiro, Volta Redonda –RJ, WILMA 
LOPES SILVA NETO, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade 
n° 06030897-0, expedida pelo IFP/RJ em 02.07.93 e do CIC n° 068.416.407-
80072, residente e domiciliado na Rua Professor Alfredo Ellis Junior, n° 180 apt° 
101, Normandia, Volta Redonda – RJ; Paulo Cezar  Sigmaringa Silva e sua mulher  
KATIA BERNARDES BOBINS, brasileiros, casados, pelo regime da comunhão 
parcial de bens (na vigência da lei 6515/77), ele médico, portador  da carteira de 
identidade n° 1.035.204, expedida pelo IFP/RJ em 15.12.69 e do CIC n° 
301.991.747-68; ela do lar portadora da Carteira de Identidade n°1133286, 
expedida pelo CRM/RJ em 09.05.91 e do CIC n° 327.267.087-49, residentes e 
domiciliados na Rua Flôrencio de Abreu, 77, Jardim Amália, volta Redonda; Maria 
José Santos de Vasco e seu marido HÉLIO ANTÔNIO DE VASCO, brasileiros, 
casados pelo regime da comunhão de bens (anterior á Lei 6515/77), ela do lar, 
portadora da carteira de identidade n° 05580580-8, expedida pelo IFP/RJ em 
23.11.79 e do CIC 008.9006.817-32,  ele auxiliar de escritório, portador da carteira 
de identidade n° 02267088-3 expedida pelo IFP/RJ em 21.06.79 e do CIC N° 
0127.749.107-06, residentes e domiciliados á Rua Lyses Melgaço, 52; GILSON 
CARLOS RODRIGUES e sua mulher  CLEUZA DOMINGOS RODRIGUES, 
brasileiros, casados pelo regime da comunhão de bens (anterior á Lei 6515/77), ele 
engenheiro civil, portador da carteira de identidade n° 84-1-06943-4D, expedida 
pelo CREA/RJ em 14.11.85 e no CIC n° 177.372.227-15, ela do lar, portadora da 
carteira de identidade n° 81123956-9 expedida pelo IFP em 12.05.93 e do CIC n° 
251.090.497-34, residentes e domiciliados na Rua Oito, 451, San remo, Volta 
Redonda e THOMAS ALBERTO SAKA, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, 
portador da carteira de identidade n°07695144-1, expedida pelo IFP/RJ em 
09.10.85 e do CIC n° 000198637-64, residente e domiciliado na Avenida Savio de 
Almeida Gama 781, apt°303, Retiro – Volta Redonda - RJ. AV.01/3319. HABITE-
SE (CONSTRUÇÃO) – Por requerimento datado de 26.11.98 acompanhado de 
Alvará de habilita-se n° 111/96 expedido pela PMAR em 004.11.96 e da CND do 
INSS, série “H” n° 586279 datada de 28.05.98 foi concedido o habita-se para a 
unidade obejto da matrícula supra a qual se acha inscrito na PMAR sob o n° 
0304.028.0075.006 conforme certidão de cadastro fiscal n° 2402/98- Angra dos 
Reis, 16 de dezembro de 1998. R.02/3319. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO– 
ADQUIRENTE, PAULO CESAR LOPES NETTO e sua mulher VALÉRIA FRANCISCO 
NETTO, brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de bens (na 
vigência da Lei 6515/77), ele engenheiro  civil, portador da carteira de identidade 
expedida pelo CREA/RJ n°79.1.04608-8-D em 04.09.85 e do CIC n° 497.617.497-
20, ela engenheira civil , portadora da carteira de identidade n° 86.1.008990-2 D, 
expedida pelo CREA/RJ em 09.05.86 e do n°952.983.637-68, residentes e 
domiciliados na Rua Professor Alfredo Ellis Junior, 190, apt° 302, Jardim Amália, 
Volta Redonda. Transmitentes, GILSON FERREIRA DE CASTRO e sua mulher 
PATRÍCIA DE ALMEIDA CASTRO, brasileiros, casados pelo regime da comunhão 
parcial de bens (na vigência da lei 6515/77), ele comerciante, portadora da carteira 
de identidade n° 07064446-3, expedida pelo IFP/RJ em 18.10.83 e do CIC N° 
836.911.707-49, ela do lar, portadora da identidade n° 072.24398-3 expedida pelo 
IFP/RJ em 15.01.85 e do CIC n° 014.847.467-59,  expedida pelo IFP/RJ em 



15.01.85 e do CIC n° 014.847.467-59, residentes, identidade n°072.24398-3, 
WILMA LOPES DA SILVA NETO, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de 
identidade n° 06030897-0, expedida  pelo IFP/RJ em 02.07.93 e do CIC n° 
063.416.407-80072, residente e domiciliada na Rua Professor Alfredo Ellis Junior, 
n°180, aptº 101, Normandia, Volta Redonda – RJ. PAULO CEZAR SIGMARINGA 
SILVA e sua mulher KATIA BERNARDES BIBINS, brasileiros, casados pelo 
regime da comunhão parcial de bens (na vigência da lei 6515/77), ele médico, 
portador da carteira de identidade n° 1035.204, expedida pelo IFP/RJ em 15.1269 
e do CIC n° 301.991.747-68; ela do lar, portadora da Carteira de identidade n° 
1133286, expedida pelo CRM/RJ em 09.05.91 e do CIC  n° 327.267.087-49, 
residentes e domiciliados na Rua Florêncio de Abreu, 77, Jardim Amália, Volta 
Redonda, MARIA JOSÉ SANTOS DE VASCO e seu marido HELIO ANTONIO DE 
VASCO, brasileiros, casados, pelo regime da comunhão de bens (anterior á Lei 
6515/77), ela do lar, portadora da carteira de identidade n°05580580-8, expedida 
pelo IFP/RJ em 23.1179 e do CIC n° 008.906.817-32, ele auxiliar de escritório de 
escritório, portador da Carteira de identidade n°02267088-3 expedida pelo IFP/RJ 
em  21.06.79  e do CIC  n° 0127.749.107-06, residentes e domiciliados á Rua 
Lyses Melgaço, 52, GILSON CARLOS RODRIGUES,  e sua mulher CLEUZA 
DOMINGOS RODRIGUES, brasileiros, casados pelo regime  da comunhão de bens 
(anterior á lei 6515/77), ele engenheiro civil, portador da carteira de identidade 
n°84-1-06943-4-D, expedida pelo CREA/RJ em 14.11.85 e do CIC n°177.372.227-
15, ELA DO LAR, portadora da carteira de identidade n° 81123956-9 expedida  pelo 
IFP em 12.05.93 e do CIC n°251.090.497-34, residentes e domiciliados na Rua 
Oito, 451, San remo, Volta Redonda e THOMAS ALBERTO SAKA, brasileiro, 
solteiro, maior, comerciante portador da carteira de identidade n° 07695144-1, 
expedida pelo IFP/RJ em 09.10.85 e do CIC n° 000.198.637-64, residente e 
domiciliado na Avenida Savio de Almeida Gama, 781, apt° 303, Retiro – Volta 
Redonda – RJ – FORMA DO TÍTULO – Escritura pública declaratória de instituição 
de condomínio, lavrada em Notas do 2° Ofício de Justiça desta Comarca, no livro 
107, fls, 108/114, ato 037 de 17.11.98. Valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) ITBI, 
isento conforme guia n°1277/98 expedida pela PMAR. Angra dos Reis, 16 de 
dezembro de 1998. O oficial. DÉBITOS DO IMÓVEL: 1) IPTU: De acordo com a 
Prefeitura de Angra dos Reis, o imóvel encontra-se inscrito sob o nº 45488, 
apresentando débitos no valor de R$ 21.390,14 (vinte e um mil e trezentos e 
noventa reais e quatorze centavos) mais os acréscimos legais. . 2)TAXA DE 
INCÊNDIO  - Conforme certidão expedida pelo FUNESBOM, (Nº CBMERJ: 3304017-
1), o imóvel apresenta débitos relativos a Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção 
e Extinção de Incêndios, no valor de   R$ 565,75 (Quinhentos e sessenta e cinco 
reais e setenta e cinco centavos), mais os acréscimos legais.  Os créditos que 
recaem sobre o imóvel, inclusive de natureza Propter Rem serão sub-rogados sobre 
o preço da alienação, sendo observada a ordem de preferência legal nos termos do 
art. 130 do CTN, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, 
consoante o art. 908 § 1º do Código de Processo Civil. Sendo o imóvel vendido livre 
e desembaraçado. As certidões exigidas pela Consolidação das Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça, e os débitos atualizados de IPTU e Taxas serão lidos 
pela Srª. Leiloeira no ato do pregão. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será 
publicado em jornal de ampla circulação com antecedência mínima de 5 dias e 
afixado em local de costume em  consonância ao art. 887, §3º, do CPC. DA 
PARTICIPAÇÃO/CADASTRAMENTO: Os interessados em oferecer lances deverão 
com antecedência de 24 horas do leilão, realizar o cadastro pessoal na plataforma 
(www.facanhaleiloes.com.br), anexando os documentos exigidos no contrato de 
participação (disponível no site), ficando sujeito à aprovação e habilitação. A 
plataforma estará disponível ao recebimento dos lances com no mínimo, 5 (cinco) 
dias de antecedência do início do leilão. Os interessados poderão previamente 
enviar seus lances, não sendo passível de desistência após oferecido o lance. 
CONDIÇÕES DE VENDA: O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no 
estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado, 
verificar suas condições, antes das datas designadas para a alienação. As despesas 
e os custos (ITBI, registros e o que mais se fizer necessário) relativos à 



transferência patrimonial dos bens correrão por exclusiva conta do arrematante. 
DO PAGAMENTO À VISTA: (artigo 892 do NCPC). O arrematante deverá 
efetuar o pagamento de 30% caução em 24 horas após o encerramento do leilão e 
o restante em até 15 dias através de guia de depósito judicial a ser emitida pela 
Leiloeira Oficial em favor do Juízo sob pena de se desfazer a arrematação com as 
penalidades da Lei. DO PAGAMENTO PARCELADO (artigo 895 do NCPC): Os 
interessados em adquirir o bem penhorado em prestações poderão apresentar: (I) 
até o início do primeiro leilão, proposta para aquisição do bem por valor não inferior 
ao da avaliação; (II) até o início do segundo leilão, proposta para aquisição do bem 
por valor que não seja considerado vil, ou seja acima de 50% da avaliação. A 
proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 
(trinta) meses, com as devidas correções monetárias, por hipoteca do próprio bem, 
quando se tratar de imóveis (art. 895, §1º, do CPC). As propostas deverão ser 
encaminhadas por escrito para o e-mail: contato@facanhaleiloes.com.br e ou 
anexada aos autos.   A apresentação de proposta não suspende o leilão (art. 895, 
§6º, do CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o 
parcelado, ainda que mais vultoso (art. 895, §7º, do CPC). DA COMISSÃO DA 
LEILOEIRA E DE SEU PAGAMENTO: O arrematante deverá pagar no ato da 
arrematação o percentual de 5% a leiloeira a título de comissão sobre o preço da 
arrematação do imóvel a qual não esta incluída no valor do lance, por meio de cheque, 
transferência ou outro meio a ser indicado pela própria Leiloeira. Passado os prazos sem 
que o arrematante tenha realizado os pagamentos acima informados, esta leiloeira 
comunicará de imediato ao juízo, para que sejam aplicadas as devidas sanções, ficando 
impedido o arrematante de participar dos leilões realizados pela plataforma desta 
leiloeira. Faço constar que o art. 358 do Código Penal tipifica como fraude a 
arrematação judicial qualquer um 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.. DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: 
Ficam as partes em especial o executado INTIMADO por intermédio do 
presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a exigência contida 
no artigo 889, I do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 24 (vinte e 
quatro) dias do mês de setembro de dois mil e vinte. Para que produza seus efeitos 
legais, o presente Edital encontra-se devidamente assinado pela Sra. Leiloeira 
Pública Cristina Façanha _____, pela Responsável pela Expediente – Adriana 
Aparecida de Castro e Silva (Mat. 01/29126) ________, e pelo MM. Dr. Ivan 
Pereira Mirancos Junior________ Juiz Titular. 


