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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 ROSALVO GOMES PINHO, JUREMA CARNEIRO 
GOMES, RONALDO MARQUES SERENO e à ROSANA MONTEIRO GOMES, com o prazo de 05 (cinco) dias, 
extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0009292-57.2003.8.19.0209) proposta por JOSÉ REINALDO 
LISBOA DIAS contra ROSALVO GOMES PINHO, JUREMA CARNEIRO GOMES, RONALDO MARQUES 
SERENO e ROSANA MONTEIRO GOMES, 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 ROSALVO GOMES PINHO, JUREMA CARNEIRO GOMES, RONALDO 
MARQUES SERENO e à ROSANA MONTEIRO GOMES, que no dia 17.05.2018, 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 28.05.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo 
aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme despacho de fls. 477/478, o “Direito e 
Ação” ao imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 339 - tendo sido os executados intimados da 
penhora conforme fls. 342 - descrito e avaliado às fls. 409/410 (em 05/10/2015).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: 
IMÓVEL: Lote de Terreno 01 da Quadra VI do PA 30396 (Prédio 230), situado na Rua Engenheiro Cesar de 
Mendonça, Barra da Tijuca, nesta cidade, de acordo com a matrícula nº 31244 do 9º Ofício de Registro de Imóveis 
e inscrição nº 1.308.905-7 (IPTU), conforme certidões anexadas ao mandado por cópias e que passam a fazer 
parte integrante deste laudo. Construção localizada no condomínio “Porto dos Cabritos”, ao final do condomínio, 
próximo à lagoa. Edificada no terreno acima descrito, antiga (1989), no alinhamento da via pública, com 02 
pavimentos, revestida por argamassa e pintura plástica e pedras decorativas, coberta por telhas sobra laje, com 
portas, janelas e portões de madeira, com piso em lajota, paviflex no primeiro pavimento e madeira no segundo 
pavimento, com garagem coberta. Possui dois portões de alumínio. Primeiro pavimento é composto por varanda, 
duas salas, copa, cozinha, banheiro, dependências completas de empregada (dois quartos), área de serviços e 
quintal com piscina, salão de festas, churrasqueira e sauna e banheiro. Segundo pavimento, cujo acesso é feito 
por escada interna, é composto por cinco quartos (sendo quatro suítes) e banheiro integralmente azulejados. 
Encontrando-se em regular estado de conservação. Precisa de pintura e reformas de modernização. Possui 
867m2 de área construída, de acordo com o talão do IPTU. Assim avalio o direito e ação à compra do imóvel 
acima descrito em R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais), sendo atualizado na data de expedição 
do presente edital para R$ 6.437.431,32 (seis milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e um 
reais e trinta e dois centavos).- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 31.244, (R-8/Av-10/12/13) em nome de Paulo Diniz de Souza Batista, casado 
pelo regime da separação de bens com Regina Baldaque Guimarães de Souza Batista; constando ainda da 
referida matrícula: (Av-5) – Aditamento: Em aditamento ao R-2, fica averbado que consta da escritura que serviu 
de título o Alvará do Domínio da União nº 364, expedido em  23.02.1978; (Av-9) – Construção: Pelo requerimento 
de 06.08.91, prenotado em 09.08.91 sob o nº 489.772 às fls. 80 do Lº 1-CN, instruído com certidão de 31.7.91 nº 
292580 da S.M.D.U., no terreno desta matrícula, foi construído o prédio nº 230 pela Rua Engenheiro Cesar de 
Mendonça, tendo sido concedido o habite-se em 30.07.91; (R-14) – Promessa de Compra e Venda: Pela Escritura 
de 27.06.97 do 10º Ofício, livro 5090 às fls. 153 prenotada em 19.03.98 com o nº 696.623 às fls. 216 do livro 1-DR; 
Paulo Diniz de Souza Batista, assistido de sua mulher Regina Baldaque Guimarães de Souza Batista, prometeu 
vender o imóvel em caráter irrevogável e irretratável com imissão na posse a Rosana Monteiro Gomes, separada 
judicialmente; (R-15) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2004.120.060124-1, movida 
pelo Município do Rio de Janeiro; (R-17) – Penhora: 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca/RJ – Processo nº 0010376-
93.2003.8.19.0209, Ação movida por Associação dos Proprietários e Moradores do Porto dos Cabritos em face de 
Rosana Monteiro Gomes.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 1.285.823,14 (hum milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, 
oitocentos e vinte e três reais e quatorze centavos), referente aos exercícios de 1998 a 2010 e 2012 a 2018; Taxa 
de Incêndio: R$ 1.058,99 (hum mil, cinquenta e oito reais e noventa e nove 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.- 
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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 dezenove dias do mês de Abril 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. 


