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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 204/206/208 - B – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2147 / 3133-2400 
E-mail: cap07vciv@tjrj.jus.br 

 
 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à SANDRA ROSA DA SILVA e à MARIA REGINA VIANA, com 
o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0140314-52.2004.8.19.0001) proposta por 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SINDBAD contra SANDRA ROSA DA SILVA, na forma abaixo: 
 
   A DRA. DÉBORA MARIA BARBOSA SARMENTO, Juíza de Direito da Sétima 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 SANDRA 
ROSA DA SILVA e à MARIA REGINA VIANA, que no dia 26.03.2019, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo 
Braga, nº 115 - térreo (hall dos elevadores) - Castelo/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 03.04.2019, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por 
cento) da avaliação, conforme prevê o Art. 891, § único do CPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 
449 - tendo a executada ciência da penhora face impugnação às fls. 208 - descrito e avaliado às fls. 438 (em 24/05/2017).- 
LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA: Prédio: Construção de padrão moderno, situado em condomínio de um único bloco de 
apartamentos, no recuo da via pública, de ocupação residencial, erguida em estrutura de concreto armado e alvenaria, 
pintada, servido de elevadores, com seu terreno completamente gradeado em sua parte frontal, com serviço de porteiro. 
Condomínio amplamente servido de linhas de ônibus, metrô e trem, com fácil acesso ao Centro, além de disponibilidade 
de serviços e comércio local (táxi, mercado, padaria, colégio). O condomínio se situa próximo ao Estádio do Maracanã, da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e da Policlínica Piquet Carneiro, mas também próximo das imediações 
da Favela da Mangueira. IMÓVEL: Constituído do Apartamento 803, da Rua São Francisco Xavier, nº 832, situado no 
bairro São Francisco Xavier, Rio de Janeiro, RJ, sem vaga de garagem, e fração ideal de 0,229 do respectivo terreno, 
medindo o terreno em sua totalidade 13,10m de largura pela frente com a Rua São Francisco Xavier, 12,85m de largura na 
linha dos fundos por 54,50m de extensão por ambos os lados, confrontando à direita com o prédio nº 834 da mesma rua, à 
esquerda com o imóvel nº 828 da referida rua. Tudo devidamente registrado e dimensionado conforme Certidão do 
Primeiro Serviço Registral de Imóveis, sob a matrícula nº 7275, bem como, regularmente caracterizado na Prefeitura do 
Rio de Janeiro, conforme dados do espelho do IPTU apresentado: apartamento, residencial, fundos, área edificada de 
50m2, idade 1975, inscrição imobiliária nº 1.271.598-3. O apartamento possui 1 sala, 1 quarto grande e 1 quarto pequeno, 
cozinha (azulejada) e 1 banheiro (azulejado). O imóvel possui piso de taco (gasto) e encontra-se em regular estado de 
conservação (precisando de pintura e manutenção). Nesse sentido, apos comparecer ao endereço no dia 18 de Maio de 
2017, às 11:30, com acesso franqueado pela parte Sandra Rosa da Silva, procedi a avaliação direta do imóvel acima 
descrito em R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para 
R$ 277.973,06 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais e seis centavos).- Conforme Certidão do 
1º Serviço Registral de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 7275, (R-8) em nome de Sandra 
Rosa da Silva, solteira; constando ainda da referida matrícula: (R-9/Av-10/Av-11) – Hipoteca em favor da Empresa Gestora 
de Ativos – EMGEA.- Conforme Escritura de Promessa de Compra e Venda, com sub-rogação de dívida hipotecária, 
datada de 26/06/2000, acostada às fls. 240/242, consta como Promitente Vendedora Sandra Rosa da Silva, e como 
Promitente Compradora Magda Fernandes Gomes Batalha, casada sob o regime da separação de bens com José 
Eduardo de Lima Batalha.- Conforme Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos, com sub-
rogação de dívida hipotecária, datada de 10/12/2002, consta como Promitente Cedente Magda Fernandes Gomes Batalha, 
assistida de seu marido José Eduardo de Lima Batalha, e como Promitente Cessionária Maria Regina Viana, solteira.- 
Débitos do Imóvel: IPTU (inscrição nº 1271598-3): R$ 4.132,30 (quatro mil, cento e trinta e dois reais e trinta centavos), 
referente aos exercícios de 2005 a 2018; Taxa de Incêndio (inscrição nº 2136703-2): R$ 181,80 (cento e oitenta e um reais 
e trinta centavos), referente aos exercícios de 2013 a 2017.- Conforme Certidão do 9º Distribuidor, constam distribuições 
na 12ª. Vara de Fazenda Pública referente a débitos com IPTU nos exercícios de 2005 a 2014.- OBS.: O imóvel será 
vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 908, § 1º do CPC e do Art. 130, parágrafo 
único do Código Tributário Nacional.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIII 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 CPC.- Condições Gerais da Alienação: Os horários considerados neste edital são sempre os 
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horários de Brasília/DF; A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 15 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.- 
Decorridos os prazos sem que o(s) arrematante(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(ns) 
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 cinco dias do mês de Fevereiro de 2019.- 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, Magali Nogueira dos Santos Araújo, Chefe da 
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Débora Maria Barbosa Sarmento - Juíza de Direito. 


