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JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 05 
dias, extraído dos autos da ação indenizatória proposta por ZILDA DE SOUZA em 
face de IZABEL PEREIRA LUNA (Processo nº 0138500-73.2002.8.19.0001 – antigo 
2002.001.138189-1), na forma abaixo: 
 A Dra. ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA, Juíza de Direito na 
Décima Sexta Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente aos HERDEIROS E SUCESSORES DE ESPÓLIO DE IZABEL 
PEREIRA LUNA e JOÃO AURELLIO LUNA ALSINA, de que no dia 19/08/19, às 14:30 
horas, no Átrio do Fórum, na Av. Erasmo Braga, nº 115 – térreo (hall dos elevadores), 
Castelo/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a 
quem mais der acima da avaliação, ou no dia 22/08/19, no mesmo horário e local, a 
quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 550, com a 
devida intimação da penhora às fls. 555, descrito e avaliado às fls. 617, em 
03/04/2018. DIREITO E AÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: 
apartamento 306, situado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 115 
Copacabana – RJ, devidamente dimensionado e caracterizado no 5º Oficio de 
Registro de Imóveis, sob a matrícula nº 38623, fls. 166, livro 3-QB, com 
correspondente fração ideal de 10/1770 do terreno e na inscrição municipal de nº 
0.693.871-6 (IPTU), onde consta com 38m2. Segundo informado o referido imóvel 
tem janela voltada para os fundos do edifício situado na av. Atlântica. Valorização do 
mercado: Tendo em vista a atual situação social e econômica do País, há uma 
retração do mercado de imóveis, havendo uma grande oferta sem contudo obter-se 
os valores que normalmente seriam obtidos anteriormente. Percebe-se que a maioria 
das imobiliárias vem praticando preços um pouco acima do esperado, porém as 
negociações envolvendo comprador e vendedor baixam o preço inicialmente ofertado. 
Vizinhança: Trata-se de um imóvel bem simples, um conjugado, situado em rua de 
bastante movimento, bom comércio e transporte regular. É próximo à orla, bem como 
à Praça do Lido, onde se verifica a constante presença de moradores de rua e 
ambulantes, fatos que notoriamente contribuem para desvalorização. PRÉDIO: 
edificação datada de  1957, denominado Edifício EMBASSY utilizada para fins 
residenciais, construído no alinhamento do logradouro público, sem garagem, com 14 
pavimentos, sendo que há uma unidade no 1º andar, do 2º ao 12º andar há 14 
unidades por andar, e os 13º e 14º andares há 04 unidades por andar, totalizando 163 
unidades. Há ainda três lojas voltadas para a rua, com entradas independentes. É 
servido por três elevadores marcar Schindler ainda não modernizados, sendo 1 social 
e 2 de serviço. A portaria, com serviço 24h é simples, com um balcão e piso em 
pedra, circuito interno de TV, porta de ferro e vidro e uma grande externa em 
alumínio. O edifício não possui salão de festas, playground, quadra de esportes e 
outras utilidades. Informações sobre o imóvel, foram prestadas pelo porteiro 
Alexandre Bezerra, haja vista ter sido efetivada a avaliação de forma indireta. 
METODOLOGIA AVALIATÓRIA: Avaliação realizada de forma indireta, sem acesso 
ao imóvel, utilizando o método comparativo de dados do mercado da região. AVALIO 
INDIRETAMENTE o imóvel acima descrito com a correspondente fração ideal de 
10/1770 avos do terreno, em R$ 480.000,00 (quatrocentos e ointenta mil reais), 
correspondente a 145.723,91 UFIR’S, atualizado em R$ 498.536,08 (quatrocentos e 
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noventa e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e oito centavos). De acordo 
com o 5º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 38623 e 
registrado em nome de Irineu March Ewbank. Consta acostada, às fls. 532, Escritura 
Pública de Cessão de Direitos Hereditários, figurando como outorgantes cedentes, 
Julieta Zecchini Ewbank e Yedda Zecchini Ewbank e como outorgado Izabel Pereira 
Luna. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, não existem débitos de IPTU 
(FRE: 0693871-6). Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o 
imóvel não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e 
Extinção de Incêndios (Nº CBMERJ: 2110866-7). Não constam débitos condominiais 
pendentes sobre a referida unidade até a data da expedição do presente edital. Os 
créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza propter rem, serão sub-
rogados sobre o preço da alienação, sendo observada a ordem de preferência, 
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 doze dias do mês de julho de 
dois mil e dezenove. – Eu, Vanessa Lisboa Martins, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra. Adriana Sucena Monteiro Jara Moura – Juíza de Direito. 
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