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 JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI– RJ. 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, 

extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 

ANTONIO PARREIRAS que move em face de ESPÓLIO DE SERGIO GAMA LOBO,  

(processo nº 0039586-58.2008.8.19.0002) na forma abaixo: 

 

A DRA. LETÍCIA DE OLIVEIRA PEÇANHA – Juíza  de Direito titular na segunda Vara Cível 

da Comarca de Niterói -  Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao executado: ESPÓLIO DE 

SERGIO GAMA LOBO E SEUS HERDEIROS VICTOR LOPEZ GAMA LOBO e ANA 

LEONORA LOPES DOS SANTOS e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de 

Credor Hipotecário suprindo a exigência contida no artigo 889, I e V do NCPC, que no 

13/09/2021 as 14:00 horas  será aberto na “modalidade eletrônico” o  1º leilão 

Público, através da plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, tendo como 

gestora a Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, 

devidamente credenciada no TJRJ sob o nº 205, 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 15/09/2021, no mesmo horário pela “melhor oferta” à 

partir de 50% da avaliação, o imóvel descrito e avaliado  como  segue:  AUTO DE 

AVALIAÇÃO INDIRETA: O Imóvel residencial, constituído pelo APARTAMENTO Nº 1502 

DO BLOCO 01, DO EDIFÍCIO “ANTÔNIO PARREIRAS”, COM DIREITO A VAGA DE 

GARAGEM, SITUADO NA RUA TIRADENTES Nº 48, INGÁ, ZONA URBANA, do 2º 

subdistrito do 1º distrito deste Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, e sua 

correspondente fração ideal de 28/10369 do respectivo terreno, cujas metragens, 

características e confrontações constantes da matrícula nº 8987 do livro 2-AE, às fls 93 em 

30/10/1995, Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª circunscrição – 2º Ofício desta 

Comarca, inscrito na PMN sob o nº 164509-2. PRÉDIO: residencial, com dezessete andares, 

dois apartamentos por andar, exceto o 17ºandar, com cobertura linear, num total de trinta 

e uma unidade; edificado acima do nível da rua, com recuo de via pública; fechado em 

alumínio e vidro temperado, o terreno sofre um estreitamento para os fundos, sendo assim 

a coluna 01, é bem maior que a coluna 02; pátio frontal com piso cerâmico, guarita e 

porteiro 24 horas, interfone, monitoramento por câmera tv; dois elevadores, portaria com 

hall social com piso em granito, fachada com vidro temperado; churrasqueira, pequena 

quadra, salão de festas, garagem no subsolo; acabamento externo em pastilha na frente e 

o restante em pintura em bom estado de conservação. APARTAMENTO: de fundos, com 

duas entradas e aproximadamente 80m2, dividido em sala, corredor e três quartos, com 

janelas em alumínio e vidro; a sala e dois quartos dão vista para a comunidade do morro do 

palácio e um quarto da vista para a coluna 1 e a rua Tiradentes; banheiro, com paredes 

azulejadas, ventilação por báscula de alumínio; cozinha com básculas de alumínio e vidro e 

área de serviço, com janela de alumínio; dependência completa de empregada, sendo o 

quarto com báscula voltada para a área de serviço e o banheiro com louças simples e 

chuveiro; considerado com acabamento antigo e em regular estado de conservação. 

Considerações: O Imóvel esta localizado em rua de calçamento asfáltico, com total 
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infraestrutura urbana, próximo ao comércio e da condução. VALOR: atribuo ao imóvel o 

valor de R$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais). OBS: Procedi a 

avaliação indireta, sem acesso ao interior do imóvel, por encontrar-se vazio há alguns anos, 

sem frequência de pessoas. Tomei por base o apartamento abaixo dele (1.402) ao qual tive 

acesso e algumas informações fornecidas no local, sendo utilizado o método comparativo 

direto de dados do mercado, com homogeneização por fatores. O imóvel encontra-se 

devidamente registrado no cartório do 2º Ofício de Justiça de Niterói Registro de Imóveis 

sob a matrícula nº 8.987, conforme segue:. Ônus Reais: Apartamento nº 1502 com 01 

(uma) vaga de garagem cujo número será sorteado entre os condomínios em assembleia, 

sito a Rua Tiradentes, nº 48, e respectivas frações ideais de 0,02452 (apto) e 0,00317 

(vaga) do terreno, no 2º subdistrito do 1º distrito deste município, que no seu todo mede: 

13,30m de largura na frente, 5,00m de largura nos fundos, por 75,40m de extensão de 

frente a fundos, em linha reta pelo lado esquerdo, e pelo lado direito 15,20m ponto em que, 

se alargando em linha obliqua, mede mais 3,60m e daí em linha obliqua, se estreitando até 

a linha dos fundos, mede ainda 62,80m, confrontando pela frente com a Rua Tiradentes, 

pelos fundos com o prédio nº 12 da Rua Presidente Pedreira 37, pelo lado direito com o 

prédio nº 52 da Rua Tiradentes e prédios nºs 232, 238, 246, e 252 da Rua Visconde de 

Moraes e pelo lado esquerdo com o prédio nº 44 da Rua Tiradentes e prédios 15, 19 e 25 da 

Travessa Melchiades Picanço; Inscrito na PMN sob o nº 164.509. PROPRIETÁRIO: 

SERGIO GAMA LOBO, brasileiro, desquitado, engenheiro, CPF nº 149.426.317-34, 

domiciliado nesta cidade. NOTA – MAT. 8.987 – HIPOTECA: Consta registrada em 

30/10/1985, no livro 2-AE, folhas 93, na matrícula 8.987, sob o nº 02, a hipoteca em 1º 

lugar e sem concorrência, sobre o imóvel objeto desta matrícula, em favor do Banerj - 

Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A, CGC nº 33.147.315/0001-15, nos termos do 

instrumento particular assinado em 30/08/1985; Consta ainda, averbado em 30/10/85, sob 

o nº 03, que a credora dá ao Banco Nacional da Habitação a caução de seus direitos 

creditórios, decorrentes da garantia ora constituída. R. Nº 05 – MAT. 8.987 – PENHORA: 

(oriunda da presente ação) Autor - Condomínio do Edifício Antônio Parreiras, com endereço 

na Rua Tiradentes nº 48, Niterói / RJ, inscrito no CNPJ nº 27.787.506/0001-49. Réu: 

Espólio de Sergio Gama Lobo, brasileiro, engenheiro, CPF nº 149.426.317-34, representado 

por Ana Leonor Lopez dos Santos, brasileira, solteira, do lar, portadora da CI nº 07472756-

1 / IFP e do CPF nº 967.188.977-87. Título – PENHORA: Certidão extraída em 

15/01/2016, pela Subs. da Responsável pelo Expediente Elisabeth Barreto de Mendonça – 

Mat. 01/24818, do Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca de Niterói / RJ, Processo nº 

0039586-58.2008.8.19.0002 (2008.002.039246-6), distribuído em 29/08/2015, Termo de 

Penhora assinado pela MMª Juíza de Direito Dra. Leticia de Oliveira Peçanha, em 

17/10/2014, nos Autos da Ação de Procedimento Sumário – Cobrança. Valor da Execução: 

R$ 179.742,99. Foi nomeado depositário do bem o Srº Espólio de Sergio Gama Lobo, 

representado por Ana Leonor Lopez dos Santos. Prenotação: Livro 1-J, folhas 17v, número 

98.787, em 06/11/2015.  DÉBITOS FISCAIS DO IMÓVEL: I) IPTU - (inscrição: 

1645092). Conforme o Relatório do Total dos Débitos Sintético, expedida pela Prefeitura 

Municipal de Niterói o referido possui débitos de IPTU que perfaz o montante de R$ 

76.346,07 (setenta e seis mil trezentos e quarenta e seis reais e sete centavos), mais os 

acréscimos legais. 2) TAXA DE INCÊNDIO (CBMERJ: 1221254-4), Conforme Certidão 

Positiva de Débitos o imóvel apresenta débitos de Taxas de Serviços Estaduais de Prevenção 

e Extinção de incêndios relativos aos exercícios de 2016 a  2020 no valor de R$ 600,09 

(seiscentos reais e nove centavos). III) CONDOMÍNIO: O crédito da presente ação 

atualizado perfaz o montante de R$ 743.534,38 (setecentos e quarenta e três reais, 

quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), mais os acréscimos legais.  DA 

SUB-ROGAÇÃO: 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. Faço constar que 

o condomínio dará quitação ao arrematante sobre o valor apurado no leilão, sendo o 
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imóvel vendido livre e desembaraçado de débitos de IPTU, CONDOMÍNIO e Taxa 

de Incêndio.  As certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral 

da Justiça, e os débitos atualizados de Condomínio, IPTU serão anexados nos autos pela 

leiloeira.  DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital de leilão será publicado na plataforma de 

leilões www.facanhaleiloes.com.br e em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla 

circulação, suprindo assim a exigência contida no artigo 887 § 2º 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 para recepção de lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência 

do início do leilão (art. 11, da Resolução 236/2016 do CNJ). Os interessados poderão enviar 

seus lances previamente. Caso sejam ofertados lances nos 3 (três) minutos finais, o sistema 

prorrogará a disputa por mais 3 (três) minutos para que todos os participantes tenham a 

oportunidade de enviar novos lances (artigos 21 e 22 da Resolução 236/2016 CNJ). Faço 

constar que o incremento mínimo por lance será de R$ 1.000,00 (mil reais), sob pena de 

cancelamento dos lances ofertados abaixo do incremento. 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 do não cumprimento em desfazimento da arrematação. 

DO PAGAMENTO PARCELADO (artigo 895 do NCPC): Os interessados em adquirir o 

bem penhorado em prestações poderão apresentar propostas : (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 ou valor fixado como mínimo pelo juízo no 2º leilão. 

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 anexada nos autos para 

apreciação do juízo. A apresentação de proposta parcelada 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. 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. DÚVIDAS OU ESCLARECIMENTOS: As 

dúvidas ou esclarecimentos deverão ser supridos pessoalmente perante o Cartório da 

serventia Judicial ou através da leiloeira, pelos telefones (21) 2721-3828/(21) 99846-3397 

ou E-mail: contato@facanhaleiloes.com.br. DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as 

partes em especial o espólio executado e o credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL INTIMADOS por intermédio do presente Edital de Leilão e intimação, 

suprindo assim a exigência contida no artigo 889, I e V do NCPC. Dado e passado, 

Niterói, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um. Para que 
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produza seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se devidamente assinado 

eletronicamente pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha, pelo Titular do Cartório               

José Manuel Moreira mat. 01/25914 e pela MMª. Dra. Leticia de Oliveira Peçanha – Juíza de 

Direito. 
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