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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 LUIZ CLAUDIO 
VAHIA PONTES DE ABREU em face de MARIA LUCIA MARTELOTTA SOARES 
(Processo nº 0066919-07.2016.8.19.0001), 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 MARIA LUCIA MARTELOTTA 
SOARES e LUIZ CLÁUDIO PONTES VAHIA DE ABREU, de que no dia 05/07/2021, 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 08/07/2021, no 
mesmo horário e portal de leilões, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel 
descrito e avaliado às fls. 503/545 e 724/739, em 27/05/2019. LAUDO PERICIAL: 2 - 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL. 2.1 - Localização: O imóvel está no localizado na Rua 
Embaixador Carlos Taylor nº. 185, Gávea, nesta cidade. O imóvel em questão é uma 
casa localizada na Rua Embaixador Carlos Taylor, próximo à Rua Marques de São 
Vicente, região de ocupação densa e nível sócio econômico variado. A rua possui guarita 
com segurança, embora não seja um condomínio fechado. O logradouro onde está 
localizado o imóvel é dotado de toda a infraestrutura urbana, com vias asfaltadas e 
arborizadas, meio fio em granito e passeio em pedras portuguesas. Nas proximidades há 
ampla oferta de transporte de massa para os diversos bairros da cidade. No local estão 
disponíveis diversos serviços públicos como água e esgoto canalizados, energia elétrica, 
gás canalizado, telefonia, coleta de lixo e correios. Há intensa movimentação de 
pedestres no local e de veículos. 2.2- Descrição do Imóvel: Trata-se de uma unidade 
unifamiliar com dois pavimentos constituída de: 1º Pavimento: Área externa frontal 
descoberta revestida em cerâmica; Hall de entrada com escada de madeira com estrutura 
em concreto que dá acesso ao hall do 2º pavimento que possui piso em tábua corrida 
envernizado; Amplo salão com sala de jantar e de estar com 2 ambientes, porta de 
acesso a um pátio interno murado e com piso revestido em cerâmica, esquadrias em 
alumínio e fechamento em vidro verde;  Acesso lateral com os mesmos acabamentos; 
Corredor de acesso; Sala íntima/TV com piso em pedra São Tomé, paredes e tetos 
pintados; Lavabo com piso de madeira, paredes e teto pintados; Copa/cozinha com piso 
em cerâmica, paredes azulejadas até o teto; Área de serviço com os mesmos 
acabamentos da copa; Garagem lateral para 2 carros; Entrada lateral com acesso ao 
pátio interno; Banheiro de serviço; 2 dependências que foram transformadas em sala de 
ginástica. 2º Pavimento: Hall aberto para a sala de estar com piso revestido em taco de 
madeira que necessita ser refeito; Suíte 1 com piso em tacos de madeira, paredes e tetos 
pintados, banheiro com piso em cerâmica e paredes azulejadas até o teto, janelas em 
esquadrias de madeira; Suíte 2 com os mesmos acabamentos, banheiro com os mesmos 
acabamentos;  Suíte 3 máster com os mesmos acabamentos, banheiro com os mesmos 
acabamentos dos outros, porém possui uma ampla bancada com duas cubas, infiltração 
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existente no teto do banheiro, closet com os mesmos acabamentos do quarto, as janelas 
desta suíte foram trocadas por esquadrias em alumínio branco, e há diversas focos de 
infiltração no teto e paredes da suíte. 2.3- Quadro de Área do Imóvel Avaliando. O imóvel 
em questão possui 380 m2 de área construída, conforme guia de IPTU/2018. (Fls. 
724/739) AVALIAÇÃO DO VALOR DE VENDA DO IMÓVEL. 1 – Método Comparativo de 
Mercado O Método Comparativo de Mercado consiste na determinação do valor dos 
imóveis através da comparação direta com outros imóveis similares em oferta no mercado 
ou comercializados no período da pesquisa, em conformidade com a Norma Técnica em 
Vigor, NBR 14.653-II. O valor de venda do imóvel em questão é de R$ 4.889.773,46 
(quatro milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, setecentos e setenta e três reais e 
quarenta e seis centavos), correspondente a 1.429.298,61 UFIR’S, atualizado em R$ 
5.295.980,12 (cinco milhões duzentos e noventa e cinco mil novecentos e oitenta 
reais e doze centavos). De acordo com o 2º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 90.471 e registrado em nome de Luiz Cláudio Pontes Vahia de 
Abreu e Maria Lucia Martelotta Soares Vahia de Abreu. De acordo com a Certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU, no exercício de 2021 no valor de R$ 8.961,40, 
mais acréscimos legais (FRE 0246061-6). 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$ 477,23, referentes aos exercícios de 
2019 e 2020 (Nº CBMERJ: 129110-3). 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. 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 o licitante vencedor não honre com 
o pagamento, será apresentado o lance imediatamente anterior e assim sucessivamente. 
– 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 seis dias do mês de abril de dois mil 
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e vinte e um. – Eu, Fabiano Alberto Conde Carvalho Falbo, Mat. 25222 - Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Ledir Dias de Araujo – Juíza de Direito. 
 

 


