
 
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DA 

CAPITAL 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO e PRESENCIAL, 

com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
proposta por CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA COLÉGIO NOTRE DAME 
IPANEMA em face de MAURO GONÇALVES DIAS (Processo nº 0241020-
33.2010.8.19.0001), na forma abaixo: 
 O Dr. MAURO NICOLAU JUNIOR, Juiz de Direito na Quadragésima Oitava Vara 
Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a MAURO GONÇALVES 
DIAS, de que no dia 22/02/18, às 12:00 horas, será apregoado e vendido por valor 
superior ao da avaliação, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público 
Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente no 
escritório do mesmo leiloeiro público, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 
1.110, Castelo/RJ, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou 
no dia 26/02/18, no mesmo horário e local, a quem mais der a partir do preço mínimo, 
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, o imóvel 
penhorado à fl. 447, descrito e avaliado às fls. 520/521. LAUDO DE AVALIAÇÃO: 
MÉTODO UTILIZADO: Comparativo. NÍVEL DE RIGOR: Normal. 1 - DA VISTORIA: 
A vistoria do imóvel ocorreu em 30 de maio de 2017. 2 - DA LOCALIZAÇÃO E 
DESCRIÇÃO DO BEM: Trata-se do apartamento 206 situado no Edifício Fra 
Domênico. O Condomínio é dotado de toda infraestrutura urbana e segurança 
particular. Indagado sobre a infraestrutura do condomínio, o administrador informou 
que a área de lazer conta com sauna seca, sauna úmida, piscina, salão, portaria 24, 
além de duas vagas para estacionamento. Há ainda uma ampla área verde. 
Apartamento de 1 (um) andar. Piso em cerâmica branca, cozinha americana, 1 (uma) 
sala de estar, 1 (uma) sala de jantar, 2 (duas) suítes, sendo uma delas com banheira 
de hidromassagem; 1 (um) lavabo com box blindex e pia em mármore. A maioria dos 
cômodos são rebaixados com gesso. O apartamento encontra-se em bom estado de 
conservação. 3 - MÉTODO DE AVALIAÇÃO E NÍVEL DE RIGOR: O método utilizado 
será o comparativo de vendas e o nível de precisão o normal, tudo em conformidade 
com o item 7.5 e 7.5.1 a 7.5.7 da NBRA – 5676 da ABNT. 4 -  DA AVALIAÇÃO: 
Consultando amostras de apartamentos dentro do condomínio que guardassem 
alguma semelhança com o apartamento avaliando, e ainda em consulta à imobiliária 
local (Porto Frade Imóveis), encontrou-se para este imóvel um valor médio de 
mercado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). De acordo com o 2º Ofício do RI 
de Angra dos Reis, o ref. imóvel, Foreiro à União (área de marinha), encontra-se 
matriculado sob o nº 11.609, e registrado em nome de Mauro Gonçalves Dias, 
constando no R.08, Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de 
Angra dos Reis, extraída do processo nº 0005227-50.2006.8.19.0003, movido pelo 
Condomínio Geral Porto Frade em face de Mauro Gonçalves Dias. De acordo com 
planilha emitida pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, existem débitos de IPTU 
nos exercícios de 2002 até 2008, 2010 até 2013 e de 2014 até 2017, no valor de R$ 
21.353,12, mais acréscimos legais (Inscrição: 02.04.002.1221022). 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$ 352,56, referentes aos exercícios de 2013 a 2016 (Nº CBMERJ: 3289413-
1). De acordo com planilha emitida pela Celisa Empreendimentos Imobiliários Ltda, 



referida unidade, apresenta débitos junto ao Condomínio Fra Domênico, no valor de 
R$ 91.176,61, bem como débitos referentes ao Condomínio geral, no valor de R$ 
91.623,09. Constam débitos relativos ao Fôro que recai sobre o imóvel, no valor de 
R$ 13.996,55. A venda será efetuada à vista. Caso haja proposta, por escrito, de 
venda do referido bem em parcelas, nos termos do art. 895, I e II do CPC, que seja 
permitido o parcelamento, mediante sinal à vista do valor equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o remanescente ser pago em até 03 
(três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante 
depósito em conta judicial vinculada a este feito e Juízo (48ª Vara Cível) junto ao 
Banco do Brasil, em 30, 60 e 90 dias contados da data do leilão ficando o imóvel 
penhorado até que o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. art. 895, § 1º 
do CPC). No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 
10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as parcelas vincendas 
(art. 895, §4º do CPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com a 
perda da caução (art. 897). Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre 
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado consoante disposto no 
artigo 895 §7º do NCPC. Na forma do artigo 892, caput, do NCPC, autorizo que possa 
ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) 
do valor lançado, com a complementação no prazo de 15 (quinze) dias. A venda se 
dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em 
especiais as tributárias, no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que 
recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, 
observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, 
parágrafo único, 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. – 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 doze dias do mês de dezembro de dois mil e 
dezessete. – Eu, Simone Sleiman Razuck, Mat. 01-28499 – Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dr. Mauro Nicolau Junior – Juiz de Direito. 


