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COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
Rua Professora Francisca Piragibe, nº 80 – Sala 308 – Taquara/RJ.
Telefone: 2444-8127 / 2444-8125
E-mail: jpa04vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à PAULO SÉRGIO NUNES LOMENHA e à
NEYDE MARIA COSTA RIBEIRO LOMENHA, com o prazo de 15 (quinze) dias, extraído dos autos da Ação
Sumária (Processo nº 0000099-26.2009.8.19.0203) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE
DAS FIGUEIRAS contra PAULO SÉRGIO NUNES LOMENHA, na forma abaixo:

A DRA. LÍSIA CARLA VIEIRA RODRIGUES, Juíza de Direito da Quarta Vara Cível Regional de
Jacarepaguá - Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, especialmente à PAULO SÉRGIO NUNES LOMENHA e à NEYDE MARIA
COSTA RIBEIRO LOMENHA, que no dia 12.06.2018, às 13:30 horas, no Átrio do Fórum, à Rua Professora
Francisca Piragibe, nº 80 – Taquara/RJ., pela Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO 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 19.06.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance
inferior a 60% (sessenta por cento) da avaliação, conforme despacho de fls. 409/411, o imóvel penhorado
conforme termo de penhora às fls. 184 - tendo sido o executado intimado da penhora conforme fls. 187vº -
descrito e avaliado às fls. 301 (em 06/09/2016).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: O IMÓVEL – Estrada do Gabinal,
número 1801, Bloco 01, Apartamento 303, bairro da Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, encontra-se
devidamente dimensionado, caracterizado e registrado sob a matrícula de nº 96.370 do 9º RGI (Capital),
com a inscrição 16422636, tudo conforme cópia da certidão que instrui o presente mandado e que faz parte
integrante desse Laudo. O CONDOMÍNIO – Encontra-se no alinhamento da via pública e existem 10 blocos
com quatro andares e cada andar existindo 4 apartamentos em um total de 16 apartamentos por bloco. Que
possui salão de festa, playground para crianças, quadra compartilhada poliesportiva, churrasqueira, tem
piscina, não tem academia, não tem elevadores, porteiro 24 horas, com porteiro eletrônico, existem 160
apartamentos no condomínio para o total de 84 vagas de garagem. O APARTAMENTO 303 – O bloco 01
tem a posição de frente para a entrada do condomínio e tem dois quartos, com tábua corrida e portas de
madeira; sala com tábua corrida, com janelas de alumínio; cozinha com uma pequena varanda com o chão
de piso e azulejos na parede até o teto e banheiro com o chão de piso e azulejos até o teto; ambos com
portas de madeiras e janelas de alumínio. AVALIO o imóvel acima descrito em R$ 180.000,00 (cento e
oitenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 197.482,60 (cento e
noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos).- Conforme Certidão do 9º
Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 96.370, (R-05) em
nome de Paulo Sérgio Nunes Lomenha e sua mulher Neyde Maria Costa Ribeiro Lomenha, casados pelo
regime da comunhão parcial de bens; (R-02/Av-06/Av-08) – Sub-rogação / Hipoteca em favor do Itaú S/A –
Crédito Imobiliário; (R-9) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2002.120.052756-5,
movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de Paulo Sergio Nunes Lomenha; (R-10) – Arresto: 5ª
Vara Federal de Execução Fiscal – Processo nº 2004.51.01.525790-5, Ação movida por Fazenda Nacional
em face de Paulo Sergio Nunes Lomenha; (R-12) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução
Fiscal nº 2008.001.203654-1, movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de Paulo Sergio Nunes
Lomenha; (R-14) – Penhora: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal – Processo nº 2004.51.01.525790-5 –
0525790-18.2004.4.02.5101, Ação movida por Fazenda Nacional em face de Paulo Sergio Nunes Lomenha;
(R-15) – Sequestro: Pelo Ato nº 12/2016 de 23/03/16 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, recebido em
05/05/16, fica registrado o Sequestro do imóvel em face de Paulo Sergio Nunes Lomenha, decido nos autos
do Processo nº 0020237-76.2014.8.19.0061, nos termos do Ofício nº 492/2016/OF de 16/02/16 da Vara
Criminal da Comarca de Teresópolis/RJ, (N/Ref Processo nº 2016.034727 CJ).- Conforme petição acostada
às fls. 412/418, o Itáu Unibanco S/A., (nova denominação dos Bancos Itaú S/A., e Unibanco S/A.) informa
que não possui valores a serem recebidos, em virtude do contrato de financiamento imobiliário formalizado
com a primeira parte ré em 30/09/1983, sendo certo que o mesmo encontra-se liquidado, conforme planilha
anexada aos autos.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 3.178,04 (três mil, cento e setenta e oito reais e quatro
centavos), referente aos exercícios de 1998, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013 a 2015, 2017 e
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2018; Taxa de Incêndio: R$ 105,14 (cento e cinco reais e quatorze centavos), referente aos exercícios de
2012, 2013 e 2016.- Conforme Certidão do 9º Distribuidor, constam distribuições na 12ª. Vara de Fazenda
Pública referente a débitos com IPTU nos exercícios de 1998, 2002, 2004, 2006, 2008 e 2010.- 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 pela Sra.
Leiloeira 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 5% de comissão à Leiloeira 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 dezesseis dias do mês de Maio
do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Glaucia Holanda Pinheiro da Silva, Chefe da Serventia, o fiz digitar e
subscrevo. (as.) Lísia Carla Vieira Rodrigues - Juíza de Direito.
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