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13ª VARA CÍVEL 

 

EDITAL de PRIMEIRO e SEGUNDO LEILÃO ELETRÔNICO e PRESENCIAL e 

INTIMAÇÃO, extraído dos autos de ação de extinção de condomínio nº 0075850-

62.2017.8.19.0001 requerida por NAIR APARECIDA MACHADO BAPTISTA (Adv. 

Rossine Dias Leal – OAB-RJ 80.540) em face de LUCIANA ROCHA BAPTISTA (Adv. 

Paulo Fernando de Oliveira Aguiar – OAB-RJ 44.890), na forma abaixo: 

 

A EXMª Drª LEDIR DIAS DE ARAÚJO, Juíza de Direito da 13ª Vara Cível do Fórum 

da Capital, FAZ SABER a todos, especialmente às partes acima, na forma do art. 

886 do CPC, de que foram designadas as datas 02/05/19 e 09/05/19, A PARTIR DAS 

12H, sugeridas pelo Leiloeiro Público MARCOS COSTA, estabelecido na Rua 

Alcântara Machado, nº 40, Sala 504, Centro, Rio de Janeiro/RJ, tel.: 2215-4310, para 

realizar na modalidade eletrônica (www.marcoscostaleiloeiro.com) e presencial (hall 

de leilões judiciais – entrada pela Rua Dom Manuel, n° 37) no átrio do Fórum da 

Comarca da Capital, sito à Av. Erasmo Braga, n° 115, Centro, Rio de Janeiro/RJ, o 

PRIMEIRO LEILÃO, com lances a partir da avaliação indireta de fls. 235, ou, na 

ausência de interessados, o SEGUNDO LEILÃO, pela melhor oferta a partir de 50% da 

avaliação, do imóvel aqui penhorado, depositado e caracterizado como: 

APARTAMENTO 1001 DO “EDIFÍCIO VINA”, LOCALIZADO NA RUA ASSIS BRASIL, 

N° 111, COPACABANA, RIO DE JANEIRO/RJ, com 1 vaga de garagem, 102m² de 

área construída (IPTU) e fração ideal de 1/22 do terreno de 361m² que possui as 

seguintes medidas e confrontações: 19,00m de frente para a Rua Assis Brasil; 17,50m à 

direita, confrontando com o Lote 5; 17,50m à esquerda, confrontando com o Lote 7; e 

19,00m nos fundos por onde tem a testada de 12,00m para a Rua Maracanaú, 

confrontando em parte com os imóveis n°s 11 e 12 da Rua Maracanaú. – 

LOCALIZAÇÃO: situado numa rua tranquila e arborizada, próxima da Praça Cardeal 

Arcoverde de sua estação de metrô. IMÓVEL: com área construída de 102m², todo com 

esquadrias de alumínio, o apartamento é de frente, com agradável vista para o verde 

das montanhas, dispondo de uma sala, uma circulação, três quartos com armários, um 

deles suíte, dois banheiros sociais completos, com azulejos decorados, boxes blindex, 

armários, pisos cerâmicos. Cozinha com bancada da pia em inox, piso cerâmico, 

armários, bancada de apoio, área de serviço com tanque, quarto de empregado com 

armário, banheiro de empregado e uma vaga de garagem. Tábuas corridas na sala, na 







circulação e nos quartos. Estado de conservação: bom, sendo recomendado, entretanto, 

alguns toques de modernização. O imóvel em questão é um dos apartamentos do 

Edifício Vina, que possui 37 anos, fachada revestida com cerâmicas decorativas, 11 

andares, 2 unidades por andar, portaria com piso em mármore branco, paredes em 

lambris de madeira e espelho, 2 elevadores. Possui área de recreação e festas, 

garagem. Inscrição Municipal n° 1.252.015-1. C.L. n° 08.521-7. Matrícula n° 5519 do 5º 

Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 

1.250.000,00 feita em 27/08/18. PROPRIETÁRIAS: Nair Aparecida Machado Baptista 

(autora) e Luciana Rocha Baptista (ré), segundo R-7 e R-8 da Certidão de Ônus Reais 

em anexo. GRAVAMES: Sem gravames que possam onerar o imóvel. DÍVIDAS: Sem 

dívida de IPTU, conforme Certidão Enfitêutica do Município do Rio de Janeiro em anexo, 

e Taxa de Incêndio 2013/14/15/16/17 no valor de R$ 445,72, conforme Certidão Positiva 

de Débito do FUNESBOM em anexo. Demais gravames ou dívidas que possam surgir 

serão informados no momento da hasta pública. CONDIÇÕES DO LEILÃO: 1) O leilão 

será presencial e on line, simultaneamente; 2) O pagamento será integral em até 24h 

através de guia de depósito judicial vinculada aos autos do processo; 3) A comissão de 

5% sobre o valor da arrematação deverá ser paga de imediato e diretamente ao leiloeiro 

que apenas será devolvida nos casos em que o leiloeiro der causa. Em caso de acordo, 

pagamento voluntário do débito, remissão, ou adjudicação a comissão será de 2,5% 

sobre o valor da dívida, acrescido do valor das despesas comprovadamente realizadas 

em todos os casos; 4) Será admitida proposta nos termos do art. 895 CPC, caso em que 

também será devida comissão de 5% ao Leiloeiro; 5) Trata-se de aquisição originária 

uma vez que não há relação jurídica entre o arrematante e o antecessor. O imóvel será 

vendido livre e desembaraçado de débitos IPTU, condomínio e taxas de acordo com o 

artigo 908, §1º do CPC e artigo 130, parágrafo único do CTN. E para que chegue ao 

conhecimento de todos o presente Edital foi expedido e será publicado e afixado no 

local de costume, ficando intimado da hasta pública o Executado caso não encontrado, 

suprida assim a exigência contida no do art. 889, parágrafo único do CPC. Dado e 

passado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em 21/03/19. Eu, ___ Fabiano Alberto Conde 

Carvalho Falbo, Responsável do Expediente, mandei digitar e subscrevo. 




