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      EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à SONIA REGINA ALVES LEÃO, com o prazo de 05 
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0002378-40.2004.8.19.0209) proposta por 
CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS BARRA LIGHT contra SONIA REGINA ALVES LEÃO, 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 SONIA REGINA ALVES LEÃO, que no dia 01.08.2018, 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 09.08.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% 
(cinquenta por cento) da avaliação, conforme despacho de fls. 256/257, o imóvel penhorado conforme termo de 
penhora às fls. 102 - descrito e avaliado às fls. 253.- LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA: IMÓVEL – Imóvel nº 2555, da 
Estrada Benvindo de Novais, Bloco 03, Apartamento 808, bairro Recreio dos Bandeirantes. O terreno encontra-se 
devidamente dimensionado, caracterizado e registrado no cartório do 9º Ofício de Registro de Imóveis da Capital sob a 
matrícula 235.967, IPTU – 2.968.415-6, tudo conforme certidão que instrui o presente mandado e que faz parte 
integrante desse laudo. DO EDIFÍCIO – Ocupação estritamente residencial, localizado no Condomínio Barra Light, 
composto por quatro blocos com dez andares cada e oito unidades por andar. Condomínio fechado, com segurança 24 
horas e uma portaria geral na entrada do condomínio, com direito a (01) uma vaga de garagem, de frente para o 
shopping denominado “Américas Shopping”. Servido de dois elevadores e um pequeno salão de festas específico do 
Bloco 03. De uso comum de todos os condôminos há: piscina, sauna seca, sauna a vapor, churrasqueira, quadra 
poliesportiva, lanchonete, banca de jornal, salão de festas e parquinho infantil. DO APARTAMENTO 808: O imóvel 
possui 81,00m2 de área edificada, apresentando as seguintes características específicas: três quartos, sendo um suíte, 
com banheiro sem “blindex” (box), cozinha, sem armários sob a bancada da pia, sala, varanda com vista para o 
shopping, um banheiro também sem “blindex”, piso em ardósia em toda extensão, paredes em bom estado, exceto por 
uma infiltração no teto da sala. Isto posto, AVALIO o imóvel acima descrito em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
RJ., 19/02/2018.- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 235.967, (R-07) em nome de São Fernando Patrimonial Ltda.; constando ainda da referida matrícula: (Av-08) – 
Direito Real: Pelo instrumento particular de 27.01.1999 e requerimento de 23.11.1999, prenotado em 23.11.1999 com o 
nº 760.873, fls. 140, do Lº 1-EB, fica averbado em favor de Sonia Regina Alves Leão, solteira, o Direito Real oponível a 
terceiros da unidade desta matrícula no empreendimento a ser construído no terreno objeto da matrícula, nos termos do 
que prescreve o § 4º do artigo 35 da Lei 4591/64; (R-10) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 
2004.120.051474-5, movida pelo Município do Rio de Janeiro.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 21.960,77 (vinte e um mil, 
novecentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), referente aos exercícios de 2000 a 2003, 2007, 2008 e 2018; 
Taxa de Incêndio: os débitos serão apresentados na data do leilão.- 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.- 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, e no site do 
Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.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 vinte e seis dias do mês de Junho 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. 


