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

 

           EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 
dias, extraído dos autos da ação de extinção de condomínio proposta por ROSELI 
PEREIRA DOS SANTOS em face de LUIZ PAULO VALENTIM AMARAL (Processo nº 
0113303-14.2005.8.19.0001 - antigo 2005.001.115003-6), na forma abaixo: 
 

 A Dra. LEDIR DIAS DE ARAUJO, Juíza de Direito na Décima Terceira Vara 
Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a LUIZ PAULO 
VALENTIM AMARAL, de que no dia 28/06/2021, às 12:00 horas, através do portal de 
leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), 
pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der 
acima da avaliação, ou no dia 01/07/2021, no mesmo horário e portal de leilões, a 
quem mais der independente da avaliação, o imóvel descrito e avaliado às fls. 
880/889, em 01/12/2019. LAUDO PERICIAL: Condomínio do Edifício Raja Gabaglia - 
R. Raja Gabaglia, 19 APTO 302 - Grajaú, Rio de Janeiro - RJ, 20540-280. MÉTODO 
DE AVALIAÇÃO - O método de avaliação fora pedido pela parte autora à folha 837, 
sem oposição da parte ré no curso da ação, e ratificado pelo juízo à folha 866. O 
método presume a impossibilidade de vistoria interna com descrição minuciosa do 
imóvel avaliando, e por isso obrigatoriamente deixa de considerar o estado físico do 
imóvel, a disposição dos cômodos e a vista das janelas para conclusão de valor 
mercadológico. BAIRRO - Segundo o site wikipedia.org, 2019: “Embora seja 
essencialmente residencial, o Grajaú dispõe de alguns estabelecimentos comerciais 
para atendimento do mercado local, tendo várias escolas, entre as quais destaca-se 
uma tradicional instituição de ensino de orientação católica, o Colégio da Companhia 
de Maria. A principal via do Grajaú é a Avenida Engenheiro Richard, uma homenagem 
ao fundador do bairro, Antônio Eugênio Richard Júnior, banqueiro, industrial e um dos 
homens mais influentes das primeiras décadas do século XX. Tal avenida é dividida 
ao meio por um canteiro com árvores de tamarindo, sendo que na mesma encontra-
se a atual sede do Grajaú Tênis Clube. O bairro é tangenciado por vias importantes 
como a Rua Barão de Mesquita, a Avenida Menezes Cortes (conhecida também 
como autoestrada Grajaú-Jacarepaguá) e a Rua Barão do Bom Retiro, ligando o 
Grajaú à região do Méier. O centro do Grajaú fica no Largo do Verdun, onde se 
encontram as principais casas comerciais do bairro, e na Praça Edmundo Rego, onde 
está situada a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com características 
bizantinas, existindo ali também um pequeno comércio local. Dentro do bairro, 
localiza-se o Parque Estadual do Grajaú, criado em 1978 como uma reserva 
ambiental e que, no final de 2002, foi enquadrado na categoria de parque pelo breve 
governo de Benedita da Silva, a fim de que a unidade de conservação fosse melhor 
adequada ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, em 
cumprimento à legislação federal.” MICRORREGIÃO - Considera-se microrregião o 
raio de até 500 metros do objeto avaliando. A microrregião é dotada de equipamentos 
públicos como praças, creches, pontos de ônibus e é servida pelo abastecimento de 
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água, serviços de esgotos, energia elétrica, rede telefônica e gás canalizado, sendo 
inclusive bem próxima da subestação do Grajaú. A rua em que se situa o objeto 
avaliando é pavimentada por paralelepípedos, tem pouco mais de 150 metros de 
extensão, seu acesso se dá pela rua Sá Viana e não sem saída. É exclusivamente 
residencial e ocupada por casas, isso é, não há grandes construções, tendo pouco 
mais de 3 prédios, nenhum deles ultrapassando 4 andares. Chama atenção que a rua 
fica há menos de 200metros da entrada de uma comunidade carente, sem notícias de 
criminalidade ou crime organizado, e que a grande movimentação de moradores 
desta comunidade certamente impacta no cotidiano dos moradores locais, sendo este 
o possível motivo para a permanência de 2 viaturas em grande parte do tempo na 
esquina das Rua Sá Viana e Rua Rosa e Silva. IMÓVEL - O prédio do imóvel 
avaliando ocupa todo o terreno, tem 4 andares, cada um deles com 2 apartamentos, 
somando-se ao total a unidade tipo cobertura, o que totaliza 9 unidades, e está 
aparentemente em bom estado. No pavimento térreo, por onde se tem acesso à 
portaria, situam-se as vagas para guarda de veículos. Como a ocupação do prédio se 
deu sobre pilotis, isso é, o 1º pavimento de moradia equivale ao 2º pavimento em 
relação ao nível da rua, é certo dizer que o apto 302 fica no 4º andar. Segundo 
informações obtidas com os vizinhos, o prédio tem 1 elevador e não dispõe de serviço 
de portaria, apenas interfones, além de não contar com administradora condominial 
vez que se optou pela autogestão, sendo o síndico o coproprietário do apto 302, réu 
na presente. Trata-se de apartamento de 81 m2 (metragem obtida na consulta à 
segunda via de IPTU no site da Prefeitura do Rio) com direito a 1 vaga de garagem 
(conforme se lê na matrícula), de frente, possivelmente com vista em direção à Rua 
Rosa e Silva. SITUAÇÃO JURÍDICA E FISCAL - Da Propriedade: De posse de uma 
certidão de ônus reais, foi possível identificar que contra o imóvel não existem 
gravames averbados, que o imóvel não é garantia de nenhum débito ou contrato e 
não se encontra alienado, sendo correto dizer que os proprietários - aqui Autora e 
Réu - gozam da propriedade plena como descrito no artigo 1.228 do código civil. Do 
Foro e Enfiteuse: Ainda na leitura da certidão de ônus reais resta claro que o imóvel 
não é foreiro, o que significa dizer que não paga Foro anualmente e não incidirá 
laudêmio em caso de alienação, o que fica ratifica pela “certidão de situação fiscal e 
enfitêutica” expedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Da Situação Fiscal: Não 
pesam contra o imóvel débitos fiscais nos termos “certidão de situação fiscal e 
enfitêutica” expedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e é certo que nenhum tributo 
ou taxa federal incide no imóvel, contudo se observa que as cotas de TCL (Taxa de 
Coleta Domiciliar de Lixo), inclusas na cobrança do carnê de IPTU, relativas ao anos 
de 2019 estão em aberto, montante menor do que R$ 300,00. Da Situação 
condominial: Como se pôde ler no item “IMÓVEL” na página 7, o prédio não tem 
administradora condominial para que se cheque eventuais dívidas, contudo tomou-se 
conhecimento que o coproprietário do apto 302 é o atual síndico do condomínio, e 
sabe-se que o exercício de sindicância, comumente, enseja a isenção da cota 
condominial, por isso presumiremos para fins deste laudo que não há débitos 
condominiais, mesmo porque os devedores de forma geral não tem direito a voto ou a 
candidatura sindical. Conclusão da Situação Jurídica e Fiscal: O imóvel está apto a 
ser alienado sem prejuízo a terceiros ou aos proprietários. O preço é a quantificação 
em moeda do desejo das pessoas em adquirir determinado bem ou serviço, por isso é 
certo dizer que o quadro amostral exerce demasiada importância num trabalho 
comparativo direto de dado de mercado como o presente, vez que se bem montado 
pode sozinho resumir todo o trabalho. Reparemos então na composição deste quadro 



e a fatoração de cada item da amostra: Item “Rua” O Item “Rua” que também poderia 
ser o item “Localização”, deste laudo foi composto exclusivamente da Rua do próprio 
avaliando e sua imediata paralela e perpendicular, então a este item não será 
aplicado deflator ou inflator pois as ruas não guardam semelhança de vizinhança, de 
equipamentos públicos, proximidades com a comunidade e distância de determinados 
serviços (metro por exemplo) em igualdade. Item “Quartos” - Da mesma forma não se 
aplicará nenhuma correção ao item quartos vez que os aptos guardam semelhança 
na busca média de metragem quadrada. A busca específica foi por imóveis de 70m2 
a 100m2, isso é, 15m2 para mais ou para menos aproximadamente 17,5% de 
margem de erro para mais e para menos. Item “Vaga” - A este item atribuiremos Fator 
zero ou fato 1, pois é impossível comparar imóveis que dispõem e que não dispõem 
desta característica. Sabe-se que a vaga de garagem hoje é determinante para uma 
aquisição, chegando inclusive a ser proibido que novas edificações não apresentem 
no seu memorial de incorporação recebam aprovação sem cumprimento de 
disponibilização mínima (observado o zoneamento). Itens Anunciante e Contatos: 
Este item existe no quadro amostral para que seja possível checar a existência do 
elemento amostral no mercado, além do fato de constarem individualmente cada um 
dos anúncios. CÁLCULOS FINAIS DO PREÇO DE VENDA Chegamos então ao 
quadro específico em que trabalharemos as médias aritméticas: Média geral de 
preços anunciados > Soma dos preços de 5 elementos divididos por 5 = 
R$324.600,00 Média geral de metragem quadrada > Soma dos valores das 
metragens dos 5 elementos divididos por 5 = 81m2. Isso equivaleria a dizer que um 
imóvel hipotético para fins de exercício, com 81m2 deveria custar R$ 324.600,00 ou 
R$ 4.007,51 por m2. Como o objeto deste trabalho tem, coincidentemente, 81m2 nos 
termos já lidos em documentação própria (desconsiderada a visitação e medição in-
loco) poderíamos dizer que o preço de oferta apropriado para o avaliando seria 
determinado pela multiplicado de 81m2 por R$4.007,51 ou R$ 324.600,00. 
CONCLUSÃO - É sabido que o mercado imobiliário atualmente (dezembro2019) 
passa por um momento de “acomodação”, onde as negociações se tornaram mais 
duras, as regras mais rígidas, superada está a euforia econômica, então pode se 
dizer que não é comum que um imóvel seja efetivamente transacionado pelo preço do 
oferta, o que faz este perito confortável para arbitrar uma redução de 5% (cinco por 
cento) entre o preço de oferta e o preço real de transação onde chegaríamos ao valor 
de R$ 308.370,00. Preço de venda do imóvel em Dez2019 = R$ 308.370,00 
(trezentos e oito mil reais, correspondente a 90.137,67 UFIR’s, atualizado em R$ 
333.987,13 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e treze 
centavos). De acordo com o 10º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 28.265 e registrado em nome de Roseli Pereira dos Santos e Luiz Paulo 
Valentim Amara. De acordo com a Certidão de Elementos Cadastrais, o imóvel possui 
81 m² de área edificada e conforme a certidão de Situação Fiscal, não existem débitos 
de IPTU (FRE 9841909). 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$ 486,00, referentes aos exercícios 
de 2017 a 2020 (Nº CBMERJ: 2320987-7). 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 preceituam o § 1º, do artigo 908, 
do Código de Processo Civil e o parágrafo único do artigo 130 do CTN. 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. Os interessados em participar do leilão deverão oferecer 
lances pela internet, através do site www.rymerleiloes.com.br, desde que, estejam 
devidamente cadastrados no site e habilitados, em até 72 horas de antecedência, 
para participar deste leilão. Caso o licitante vencedor não honre com o pagamento, 
será apresentado o lance imediatamente anterior e assim sucessivamente. 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. Caso após os inícios 
dos trabalhos ocorra a remição ou qualquer ato por conta do devedor ou credor que 
obste a consumação da alienação em hasta pública, caberá o pagamento de 
comissão no equivalente de 0,5% (meio por cento) a 2,5% (dois e meio por cento) do 
valor da avaliação por quem der causa (no caso de acordo, tal valor será pro rata), 
sem prejuízo da reposição das despesas. Tal pagamento, além de ser justificado pelo 
trabalho exercido pelo leiloeiro, visa não incentivar a procrastinação da execução pelo 
executado até o último momento possível, sem qualquer ônus. Isso vem a atender 
justamente o ideal do novo CPC, que tem como uma das bandeiras evitar ou tornar 
sem atrativos atos de procrastinação, impondo sempre severa reprimenda. – 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 três dias do mês de maio de 
dois mil e vinte e um. – Eu, Fabiano Alberto Conde Carvalho Falbo - Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Ledir Dias de Araujo – Juíza de Direito. 
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