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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 SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA – 
HOSPITAL ESPANHOL, na pessoa de seu representante legal, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da 
Ação de Execução (Processo nº 0488863-68.2014.8.19.0001) proposta por W.A. 2010 COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA 
contra SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA – HOSPITAL ESPANHOL, 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 
SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA – HOSPITAL ESPANHOL, na pessoa de seu representante legal, que no 
dia 10.04.2019, 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 17.04.2019, 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. 467 - tendo sido a 
executada intimada da penhora conforme fls. 461 - descrito e avaliado às fls. 552/553 (em 09/10/2018).- LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA: Objeto da avaliação: Sala 417, caracterizada e dimensionada na matrícula nº 13663 do 2º Ofício 
de Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro. Com inscrição no IPTU sob o nº 09743741. Caracterização do 
Imóvel: Situado na Rua Riachuelo, nº 333, Centro, Rio de Janeiro, em prédio, cuja fachada é de argamassa, com 
esquadrias em alumínio, construído em 1968. A parte térrea do prédio tem piso de granito. A porta que dá acesso ao 
prédio na entrada principal é de ferro. Tem acesso para portadores de deficiência. O imóvel, de 19 metros quadrados de 
área edificada, encontra-se fechado há dois meses, e ocupa a posição da área central. O edifício tem porteiros 
trabalhando 24 horas e câmeras nos corredores e elevadores. Há três elevadores com capacidade para oito passageiros. 
Tem onze andares com vinte e cinco apartamentos por andar, mais sete coberturas. Está vinculado a 20 vagas de 
garagem. Há lojas comerciais no térreo. O imóvel está localizado em rua asfaltada, próximo do comércio, restaurantes e 
dos meios de transportes públicos. Valor: atribuo à SALA o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo 
atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 145.406,36 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e seis 
reais e trinta e seis centavos) e à CADA VAGA DE GARAGEM, o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo 
atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 36.351,59 (trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e 
cinquenta e nove centavos), TOTALIZANDO A AVALIAÇÃO em R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), sendo 
atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 872.438,16 (oitocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e 
trinta e oito reais e dezesseis centavos).- Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 13663, (R-12) em nome de Sociedade Espanhola de Beneficência; constando ainda da 
referida matrícula: (Av-2) – Vinculação de Vagas de Garagem: ficam vinculadas ao imóvel 25 vagas de garagem e suas 
correspondentes frações ideais de 19,68/7.060,98 do terreno para cada uma, desvinculadas da sobreloja 218, objeto da 
matrícula 13.622; (R-4) – Cessão de Direitos ao uso de vaga de garagem à ser vinculada à sala 202, objeto da matrícula 
22.308, ficando em consequência o imóvel com 24 vagas; (R-5) – Compra e Venda de 1 vaga de garagem e sua 
correspondente fração ideal de 19,68/7060,98, a ser vinculada à sala 414, ficando o imóvel objeto da presente matrícula 
com direito a 23 vagas; (R-6) – Compra e Venda de uma vaga de garagem e sua correspondente fração ideal de 
19,68/7060,98, a ser vinculada à sala 1022, ficando o imóvel objeto da presente matrícula com direito a 22 vagas; (R-7) – 
Compra e Venda de uma vaga de garagem e sua correspondente fração ideal de 19,68/7060,98, a ser vinculada à sala 
406, ficando o imóvel objeto da presente matrícula com direito a 21 vagas; (R-9) – Compra e Venda de uma vaga de 
garagem e sua fração ideal de 19,68/7060,98, a ser vinculada à sala 216, ficando o imóvel objeto da presente matrícula 
com direito a 20 vagas; certificado ainda que, consta sobre o imóvel as seguintes prenotações: Livro Protocolo nº 1-CT., Fl. 
108, nº 497.737, data 20/02/2017; Título Mandado expedido em 10/02/2017 pelo Ministério da Fazenda; Natureza do Ato: 
Arrolamento de bens.- Débitos do Imóvel: IPTU (inscrição nº 0974374-1): R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), 
referente ao exercício de 2019; Taxa de Incêndio (inscrição nº 424796-1): não apresenta débitos.- 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 
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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 
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 vinte e um 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. 


