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

dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO SOLAR JOÃO BATISTA FERNANDES VIEIRA em face de MARIO LUIZ 
FERREIRA DE MATTOS e KATIA CRISTINA MARANHÃO DE MATTOS (Processo nº 
0005228-32.1997.8.19.0203 - antigo 1997.408.003992-9), na forma abaixo: 
 O Dr. MARCELO NOBRE DE ALMEIDA, Juiz de Direito na Segunda Vara Cível 
Regional de Jacarepaguá, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a MARIO LUIZ FERREIRA 
DE MATTOS, KATIA CRISTINA MARANHÃO DE MATTOS, MARCIO PEREIRA 
GUIMARÃES, ILMA DIAS GUIMARÃES, JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO 
JUNYOR e FÁTIMA LUCIA SERRA E CORREIA DO NASCIMENTO, de que no dia 
08/08/17, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum de Jacarepaguá, na Rua Professora 
Francisca Piragibe, nº 80 – Taquara/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 15/08/17, no 
mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel 
penhorado à fl. 237, com a devida intimação da penhora às fls. 241, descrito e 
avaliado às fls. 428. DIREITO E AÇÃO - LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: RUA 
TIROL, Nº 296 – APTº 505 – FREGUESIA – JPA. A avaliação do imóvel, que situa-se 
em um prédio que fica nos fundos da referida rua, tendo acesso por uma pequena 
entrada de frente, contendo o condomínio uma piscina, um playground, estando o 
referido apartamento fechado há 10 (dez) anos, e obtive no local informação com 
moradores de que o referido imóvel está infestado de cupim. Válido ainda esclarecer, 
que fui atendida pelo porteiro Sr. José Carlos Martins dos Santos, que interfonou para 
o porteiro chefe, visando obter a chave do imóvel e o Sr. Josivaldo Delfino dos Santos 
(porteiro chefe) afirmou não ter a chave. Diante de tal informação, impossível foi a 
entrada no referido imóvel. Assim a avaliação indireta, mesmo em observando o 
constante em fls. 420/423 dos autos, avalio o referido imóvel em R$ 550.000,00 
(quinhentos e cinquenta mil reais), correspondente a 183.192,88 UFIR’S, atualizado 
em R$ 586.198,89 (quinhentos e oitenta e seis mil, cento e noventa e oito reais e 
oitenta e nove centavos). De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 143.490 e registrado em nome de Marcio Pereira Guimarães e 
sua mulher Ilma Dias Guimarães, constando no R-10, hipoteca em favor da Caixa 
Econômica Federal; no R-14, penhora, por determinação do Juízo de Direito da 12ª 
Vara de Fazenda Pública, extraída dos autos da execução fiscal nº 2002.120.044693-
0, movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de Marcio Pereira Guimarães; no 
R-15, penhora, por determinação do Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, 
extraída dos autos da execução fiscal nº 2004.120.038788-7, movida pelo Município 
do Rio de Janeiro. Conforme Escritura de Compra e Venda, acostada às fls. 55/58, 
lavrada no 24º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, livro nº 3836, Fls. 65, em 
02/05/1989, Marcio Pereira Guimarães e sua mulher Ilma Dias Guimarães prometeu 
vender o imóvel a José Carlos do Nascimento Junyor, casado com Fátima Lucia Serra 
e Correia do Nascimento. De acordo com Promessa de Cessão de Direitos 
Aquisitivos, acostada às fls. 59/63, lavrada no Cartório da 12ª Circunscrição do Juízo 
da 6ª Zona do Registro Civil e Tabelionato do Rio de Janeiro, livro nº J-32, Fls. 74, em 
26/12/1990, José Carlos do Nascimento Junyor, casado com Fátima Lucia Serra e 
Correia do Nascimento prometeram ceder o imóvel a Mario Luiz Ferreira de Matos 



casado com Kátia Cristina Maranhão de Matos. De acordo com a certidão de Situação 
Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 1998 até 2017, no valor de R$ 
107.956,34, mais acréscimos legais (FRE 1807018-5). 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$ 540,20, 
referentes aos exercícios de 2012 a 2015 (Nº CBMERJ: 765625-9). 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. – E, para 
que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será 
publicado 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 nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete. – Eu, Juliana 
dos Santos Gomes, Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Marcelo 
Nobre de Almeida – Juiz de Direito. 
 


