
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DE JACAREPAGUÁ 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por CONDOMÍNIO VILLAGE 
ALVORADA em face de JOSÉ ARMANDO DO NASCIMENTO (Processo nº 0032895-
70.2009.8.19.0203 - antigo 2009.203.033204-1), na forma abaixo: 
 O Dr. OSCAR LATTUCA, Juiz de Direito na Primeira Vara Cível Regional de 
Jacarepaguá, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a JOSÉ ARMANDO DO NASCIMENTO, 
FRANCISCO NAZARENO DE OLIVEIRA MESQUITA e LEA DE ALMEIDA SANTOS 
MESQUITA, de que no dia 28/03/18, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum de 
Jacarepaguá, na Rua Professora Francisca Piragibe, nº 80 – Taquara/RJ., pelo 
Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação, ou no dia 04/04/18, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 333, com a devida intimação da 
penhora às fls. 341, descrito e avaliado às fls. 340. - DIREITO E AÇÃO - LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL – RUA SUZANO, Nº 150, CASA 01 – 
FREGUESIA – RJ. O terreno encontra-se devidamente dimensionado, caracterizado 
e registrado no cartório do 9º RGI (capital). EDIFICAÇÃO – Trata-se de casa de 2 
pavimentos, construção antiga, localizada no interior de condomínio de casas, 
ocupação residencial, em estrutura de concreto armado e alvenaria. AVALIO, 
INDIRETAMENTE, O IMÓVEL ACIMA DESCRITO, EM R$ 450.000,00 
(QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), correspondente a 165.935,32 Ufir’s, 
atualizado em R$ 546.574,36 (quinhentos e quarenta e seis mil, quinhentos e 
setenta e quatro reais e trinta e seis centavos). De acordo com o 9º Ofício do RI, o 
ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 151.554 e registrado em nome de 
Francisco Nazareno de Oliveira Mesquita e sua mulher Léa de Almeida Santos 
Mesquita. Consta acostado aos autos às fls. 65/66, Contrato Particular de Compra e 
Venda, datado de 29/05/1987, realizado por Francisco Nazareno de Oliveira Mesquita 
e sua mulher Lea de Almeida Santos Mesquita à José Armando do Nascimento. De 
acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 
2017 e 2018, no valor de R$ 6.598,19, mais acréscimos legais (FRE 1816030-9). 
Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel não 
apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de 
Incêndios (Nº CBMERJ: 770119-6). Os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive 
os de natureza propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo 
observada a ordem de preferência, conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do 
Código de Processo Civil. As certidões exigidas pela Consolidação das Normas 
da Corregedoria Geral da Justiça, bem como o presente edital e o débito 
atualizado de IPTU, serão lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso o 
devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente 
comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo 
presente edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no 
art. 889 do CPC. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será 
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. Cientes de 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, incorre em Violência ou fraude em arrematação judicial, prevista no art. 
358 do Código Penal, sob pena de detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além 
da pena correspondente à violência. – E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, 
CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do 
art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. – 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos cinco dias do mês de fevereiro 
de dois mil e dezoito. – Eu, Antonio Pedro da Silva Macgado. Mat. 01-22994, Chefe 
de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Oscar Lattuca – Juiz de Direito. 
 


