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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA NONA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 210/212/214 - B – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-4477 
E-mail: cap09vciv@tjrj.jus.br 
 

    
   EDITAL DE 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO à SÉRGIO CARNEIRO NEUMAYER, à ANDRÉ 
GARCIA NEUMAYER e à LILIAN DE JESUS GARCIA NEUMAYER, na qualidade de condômina, com o prazo de 05 
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação Indenizatória (Processo nº 0005511-06.2002.8.19.0001- JUSTIÇA 
GRATUITA) proposta por VERÔNICA BARROS ARRUDA, JOÃO ARRUDA DE CAMARGO BARROSO e PEDRO 
DE ALMEIDA PFALTZGRAFF BARROSO contra SÉRGIO CARNEIRO NEUMAYER e ANDRÉ GARCIA 
NEUMAYER, na forma abaixo: 
 
   A DRA. DANIELLA VALLE HUGUENIN, Juíza de Direito da Nona Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ 
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente à 
SÉRGIO CARNEIRO NEUMAYER, à ANDRÉ GARCIA NEUMAYER e à LILIAN DE JESUS GARCIA NEUMAYER, 
na qualidade de condômina, que no dia 25.09.2018, às 13:15 horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO 
LOPES PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ., e 
simultaneamente através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br; será apregoado e vendido pela 
melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 
1558 - tendo sido os executados intimados da penhora conforme fls. 1536 e 1602 - descrito e avaliado à fls. 
1545/1546 (em 28/08/2015).- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Apartamento 1707, do Bloco VIII, da 
Av. Sernambetiba nº 3300 – Edifício “Mar de Marmara”, Condomínio Barramares, na Barra da Tijuca e sua fração 
ideal de 0,000600 do terreno para o apartamento, com direito a 1 vaga de “garagem na Freguesia de Jacarepaguá 
nesta cidade, de acordo com a matrícula nº 54.802 do 9º Ofício de Registro de Imóveis e inscrição nº 1.444.763-6 
na Secretaria Municipal de Fazenda (IPTU), conforme certidões anexadas ao mandado por cópias e que passam a 
integrar o presente mandado. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL Construção antiga, de ocupação residencial em concreto 
armado e alvenaria, com fachada revestida de argamassa pintada, esquadrias de alumínio. Edifício em condomínio 
com 08 blocos de apartamentos, com guarita de segurança na entrada, cercado de grades e jardins, ruas internas 
com blocos de concreto e pátios internos com piso de pedras portuguesas ao redor dos edifícios. Prédio com 22 
pavimentos, sete unidades por andar. Hall social em granito e a porta em blindex. Possui interfone; playground, 
piscina, sauna, salão de festas, academia de ginástica, quadra de esportes. É servido por 7 elevadores, sendo as 
escadas com o piso em marmorite e os corredores de circulação em granito. A garagem está localizada em dois 
subsolos. APARTAMENTO Localizado no décimo sétimo andar, com 119m2 de área edificada, na parte dos fundos 
do edifício, com vista para o canal, divide-se em 01 varanda, 01 sala, 02 quartos, 01 suíte, 01 lavabo, 01 banheiro, 
01 cozinha, dependências completas de empregada e área de serviço. TERRENO Está descrito, caracterizado e 
confrontado conforme consta nas cópias das certidões do 9º RGI, matrícula e inscrição (IPTU), já mencionadas 
acima e que passam a integrar o presente laudo. ASSIM AVALIO o imóvel acima descrito em R$ 1.350.000,00 
(hum milhão, trezentos e cinquenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 
1.639.723,07 (hum milhão, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte e três reais e sete centavos).- 
Conforme Certidão do 9° Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
54.802, (R-6) em nome de Sérgio Carneiro Neumayer e sua mulher Lilian de Jesus Garcia Neumayer, casados pelo 
regime da comunhão de bens; constando ainda da referida matrícula: (Av-17) – Numeração Suplementar: averbado 
que foi concedida a numeração suplementar pela Rua José da Rocha Ribas, nº 111.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 
3.901,14 (três mil, novecentos e um reais e quatorze centavos), referente ao exercício de 2018; Taxa de Incêndio: 
R$ 109,62 (cento e nove reais e sessenta e dois centavos), referente ao exercício de 2017.- OBS.: O imóvel será 
vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 908, § 1º do NCPC e do Art. 130, 
parágrafo único do Código Tributário Nacional.- 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; Os horários 
considerados neste edital são sempre os horários de Brasília/DF; Para participar do leilão oferecendo lanços pela 
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internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do inicio do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no 
site do Leiloeiro (www.portellaleiloes.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na 
modalidade online, sujeito à aprovação após comprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação 
exigida na forma e no prazo previsto no Contrato de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site do 
Leiloeiro); Todos os lances efetuados por usuário certificado não são passíveis de arrependimento; A arrematação 
deverá ser à vista ou a prazo de até quinze dias mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de 
comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido. Caso haja proposta, por escrito, de 
venda do referido bem em parcelas, nos termos do Art. 895, I e II do CPC, que seja permitido o parcelamento, 
mediante sinal à vista do valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance, devendo o 
remanescente ser pago em até 30 (trinta) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, 
mediante depósitos em conta judicial vinculada a este feito e Juízo, junto ao Banco do Brasil, em dias contados a 
partir da data do leilão, ficando o imóvel penhorado até que o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. 
Art. 895, § 1º do CPC). No Caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por 
cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as parcelas vincendas (cf. Art. 895, § 4º do CPC) podendo ainda 
ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda da caução (Art. 897). Ressalte-se que a oferta para aquisição 
à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado consoante disposto no Art. 895 § 7º do 
CPC. Caso o lanço vencedor seja do arrematante que ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá ser 
depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site www.tjrj.jus.br) e 
enviada p/e-mail do leiloeiro, a qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser 
depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do termino do 
Leilão, através de depósito bancário, DOC ou TED; A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante 
através e-mail ou contato telefônico. Decorridos o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) 
depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, 
assim como 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.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-se o presente 
Edital, aos nove dias do mês de Agosto de 2018.- O presente Edital será afixado no local de costume e publicado 
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Christine Wong, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) 
Daniella Valle Huguenin - Juíza de Direito. 


