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

dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por CONDOMÍNIO CITTÁ 
AMÉRICA em face de FÁTIMA REGINA SALGADO GONÇALVES e FERNANDO 
MOURA GONÇALVES (Processo nº 0026433-16.2008.8.19.0209 – antigo 
2008.209.026243-0), na forma abaixo: 

 A Dra. FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO, Juíza de Direito na 
Sexta Vara Cível Regional da Barra da Tijuca, FAZ SABER aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a FÁTIMA 
REGINA SALGADO GONÇALVES e FERNANDO MOURA GONÇALVES, de que no 
dia 11/10/19, às 16:00 horas, no Átrio do Fórum Regional da Barra da Tijuca, na Av. 
Luiz Carlos Prestes, s/nº – Barra da Tijuca/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 
16/10/19, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o 
imóvel penhorado à fl. 326, com a devida intimação da penhora às fls. 380, descrito e 
avaliado às fls. 343/344, com a retificação do valor da avaliação às fls. 387, em 
12/12/2017. DIREITO E AÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Loja 
situada no Cittá América na Av. das Américas nº 700 – Bloco 08 – loja 203-A, e sua 
correspondente fração ideal de 395/1.000.000 do respectivo terreno, com direito a 
uma vaga de garagem, na Barra da Tijuca, na Freguesia de Jacarepaguá, nesta 
cidade, de acordo com a matrícula nº 222.857 do 9º Ofício de Registro de Imóveis. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Construção moderna, de ocupação comercial em 
concreto armado e alvenaria, com fachada revestida de argamassa com pintura. 
Constituído de três pavimentos e um subsolo. Os corredores têm o piso de cerâmica e 
os pátios internos são decorados com jardins e espelhos d’água. A garagem fica 
localizada no subsolo e a sala objeto da avaliação tem direito a uma vaga. As 
esquadrias são de alumínio e o hall social tem o piso de cerâmica. O bloco 08 onde 
está localizada a loja fica situado na parte da frente, próximo da entrada de acesso. 
Estacionamento para os clientes está localizado no pátio com piso de lajotas de 
concreto existente entre os diversos blocos e no subsolo. LOJA 203-A – Localizada 
no bloco 08, no 2º pavimento, porta de vidro, parede e piso no cimento. Posição 
frente. Área edificada com aproximadamente 21m2. Inscrição municipal nº 2971714-7. 
AVALIO, INDIRETAMENTE, O DIREITO E AÇÃO À COMPRA DO IMÓVEL ACIMA 
DESCRITO EM R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais), correspondente a  
54.376,69 UFIR’S, atualizado em R$ 186.028,12 (cento e oitenta e seis mil, vinte e 
oito reais e doze centavos). De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-
se matriculado sob o nº 222.857, e registrado em nome de BNY Mellon Serviços 
Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, constando no R-10 
penhora oriunda do presente feito. O referido imóvel é Foreiro à União. De acordo 
com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2009 
até 2014, e de 2016 até 2019, no valor de R$ 41.833,90, mais acréscimos legais 
(FRE: 2971714-7). Conforme Certidão Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o 
imóvel apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e 
Extinção de Incêndios, no valor de R$ 380,23, referentes aos exercícios de 2014 a 
2018 (Nº CBMERJ: 1966816-9). Os débitos condominiais pendentes sobre a referida 
unidade equivalem, na data da expedição do presente edital, ao valor de R$ 
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339.805,81. Os imóveis serão vendidos livres e desimpedidos de débitos, 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. O interessado em adquirir o 
bem em prestações deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro 
ou do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. – 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que 
será publicado através do portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do 
Rio de Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do leiloeiro público: 
www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 887, § 2º do CPC 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 vinte e um dias do mês de 
agosto de dois mil e dezenove. – Eu, Martha Rita de Cassia Echeverria Gorberi - 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Flavia de Almeida Viveiros de 
Castro - Juíza de Direito. 
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