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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA 
Avenida Luis Carlos Prestes, s/nº - 2º Andar – Barra da Tijuca/RJ. 
Telefone: 3385-8807 
E-mail: btj04vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à ANA PAULA MARTINS JUCÁ e à LUIZ MARCELO 
PEIXOTO LUBANCO, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 
0032044-42.2011.8.19.0209) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTA MONICA CONDOMINIUM CLUB 
contra ANA PAULA JUCÁ LUBANCO, na forma abaixo: 
 
   A DRA. ERICA DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA, Juíza de Direito da Quarta Vara Cível Regional da Barra 
da Tijuca - Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, especialmente à ANA PAULA MARTINS JUCÁ e à LUIZ MARCELO PEIXOTO LUBANCO, que 
no dia 06.06.2018, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Luís Carlos Prestes, s/nº - Barra da Tijuca/RJ., pelo 
Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, com sítio na rede de computadores www.portellaleiloes.com.br, 
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 13.06.2018, no mesmo horário e local, 
pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme despacho 
de fls. 268/269, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 237 - tendo sido a executada intimada da 
penhora conforme fls. 239 - descrito e avaliado às fls. 245/246 (em 15/12/2015).- LAUDO DE AVALIAÇÃO 
INDIRETA: IMÓVEL: Apartamento 1005 do Bloco 01 do edifício situado na Rua Desenhista Luiz Guimarães nº 70 
– Edifício Itanhangá, Condomínio Santa Mônica Condominium Club, na Barra da Tijuca – Freguesia de 
Jacarepaguá nesta cidade e correspondente fração ideal de 0,00968 do terreno, com direito a 02 vagas na 
garagem, de acordo com a matrícula nº 201388 do 9º Ofício de Registro de Imóveis e inscrição nº 19950401 na 
Secretaria Municipal de Fazenda (IPTU), conforme certidões anexadas ao mandado por cópias e que passam a 
fazer parte integrante deste laudo. Descrição do Imóvel: Construção moderna, de ocupação residencial, em 
estrutura de concreto armado e alvenaria com a fachada revestida de pastilhas, esquadrias de alumínio. Prédio 
com 10 pavimentos e quatro apartamentos por andar. Edifício com porta de blindex e o hall social com piso de 
lajotas. Possui interfone, playground, piscina, sauna, salão de festas e garagem, dispondo ainda de 03 elevadores. 
Apartamento – Trata-se de um apartamento de cobertura duplex que mede 270m2 de acordo com o talão do 
IPTU. Terreno: Está descrito, caracterizado e confrontado conforme consta nas cópias das certidões do 9º RGI e 
IPTU, já mencionadas acima e que passam a integrar o presente laudo. Assim, avalio indiretamente o imóvel 
acima descrito em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sendo atualizado na data de expedição 
do presente edital para R$ 3.036.524,21 (três milhões, trinta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e 
um centavos).- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 201.388, (R-08) em nome de Servenco – Serviços de Engenharia Continental S/A.; 
constando ainda da referida matrícula: (Av-02) – Memorial de Incorporação: os apartamentos 1001/1006 dos 
Blocos 1 e 3 e 1001/1004 do Bloco 2, tem dependências na cobertura; (R-14) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda 
Pública – Execução Fiscal nº 2001.120.028846-5, movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de Servenco – 
Serviços de Engenharia Continental S/A.; (R-15) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 
2004.120.023275-2, movida pelo Município do Rio de Janeiro; (R-17) – Penhora: 2ª Vara Cível da Barra da 
Tijuca/RJ – Ação nº 0003086-27.2003.8.19.0209, movida pelo Condomínio do Santa Mônica Condominium Club 
em face de Luiz Marcelo Peixoto Lubanco; (R-18) – Promessa de Compra e Venda: Pela escritura de 22/07/96 do 
23º Ofício, livro 6527, fl. 101, prenotada em 16/10/17 com o nº 1770362 à fl. 202 do livro 1-JH, rerratificada pelo 
ofício nº 388/17 de 29/08/17, prenotado em 04/09/17 com o nº 1764365 à fl. 286 do livro 1-JG e ofício nº 483/17 de 
05/10/17, prenotado em 16/10/17 com o nº 1770361 à fl. 202 do livro 1-JH, ambos da 5ª Vara do Trabalho, fica 
registrada a Promessa de Compra e Venda do imóvel, em caráter irrevogável e irretratável, feita por Sogisa – 
Sociedade Geral de Investimentos Imobiliários S/A., hoje Servenco Serviços de Engenharia Continental S/A., em 
favor de Luiz Marcelo Peixoto Lubanco e sua mulher Ana Paula Jucá Lubanco, casados pelo regime da comunhão 
parcial de bens na vigência da Lei 6515/77; (Av-19) – Indisponibilidade: Pelo Aviso nº 467/2007 de 23/08/07 da 
Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, publicado no Diário Oficial de 18/09/07, prenotado em 24/10/17 com o nº 
1771801 à fl. 253vº do livro 1-JH, fica averbada a Indisponibilidade do imóvel, em face de Luiz Marcelo Peixoto 
Lubanco, decidida nos autos da Ação de Arresto nº 2006.001.077360-5, nos termos do Ofício nº 2191/2007/OF de 
15/08/07 da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ (N/Ref Processo nº 2007.207295 CJ); (R-20) – 
Penhora: 5ª Vara do Trabalho – Ação Trabalhista nº 0000428-32.2011.5.01.0005, movida por Cristiane Gonçalves 
de Souza em face de Luiz Marcelo Peixoto Lubanco e Outros.- Conforme Escritura de Compra e Venda acostada 
às fls. 145/148 dos autos, datada de 28/08/2012, consta como Outorgante Vendedora Servenco Serviços de 
Administração Continental Ltda., atual denominação de Servenco Serviços de Engenharia Continental S/A., e 
como Outorgados Compradores Luiz Marcelo Peixoto Lubanco e Ana Paula Martins Jucá, divorciados entre si, na 



Edital Publicado no Site www.portellaleiloes.com.br em 15/05/2018 

proporção de 26,5% para Luiz Marcelo Peixoto Lubanco e 73,5% para Ana Paula Martins Jucá.- Débitos do 
Imóvel: IPTU: R$ 15.239,20 (quinze mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos), referente aos exercícios 
de 2017 e 2018; Taxa de Incêndio: R$ 882,47 (oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), 
referente aos exercícios de 2012 a 2016.- OBS.: Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza 
propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência, conforme prevê o Art. 
908 do NCPC.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIV da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral 
da Justiça, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão.- Ficam os executados intimados dos Leilões por 
intermédio deste edital, na pessoa de seus advogados constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, Parágrafo 
Único, e seus incisos do NCPC.- Condições Gerais da Alienação: Ficam sob encargo dos respectivos 
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da data da 
arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do 
imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante.- E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado através do site de leilões 
on-line: www.portellaleiloes.com.br, de acordo com o Art. 887 § 2º do NCPC, cientes que a arrematação far-se-á à 
vista, acrescida de 3% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido, e, que 
o não pagamento do preço no prazo acima estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em favor do exequente a perda da 
caução, voltando o(s) bem(s) a novo Leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso.- Demais 
informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste 
Edital.- Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos dois dias do mês de Maio do ano de dois mil e 
dezoito.- Eu, Silvestre Afonso Rabelo Neto, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Erica de Paula 
Rodrigues da Cunha - Juíza de Direito. 


