
JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TERESÓPOLIS 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da Ação de Extinção de Condomínio proposta por MARIA 
CECÍLIA CARSON em face de ANA LUIZA LAGES GENSCHOW (Processo nº 
0009132-05.2014.8.19.0061), na forma abaixo: 
 O Dr. MARCIO OLMO CARDOSO, Juiz de Direito na Terceira Vara Cível da 
Comarca de Teresópolis, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a MARIA CECÍLIA CARSON 
e ANA LUIZA LAGES GENSCHOW, de que no dia 26/09/18, às 15:00 horas, no Átrio 
do Fórum de Teresópolis, na Rua Carmela Dutra nº 678, Agriões, Teresópolis/RJ., 
pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der 
acima da avaliação, ou no dia 03/10/18, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel descrito e avaliado às fls. 114 (em 27/05/2016). 
LAUDO PERICIAL: Imóvel objeto da presente ação, situado na Rua Gonçalo de 
Castro, n° 370, apartamento 105, bairro Alto, na cidade de Teresópolis, no Estado do 
Rio de Janeiro. A) Trata-se de um apartamento localizado no primeiro andar de um 
prédio residencial de 05 pavimentos, possuindo 6 apartamentos por andar, num total 
de 30 apartamentos. Além do pavimento tipo o prédio possui o pavimento térreo que é 
composto portaria, salão de festas, salão de jogos, sauna, playground, subsolo, onde 
está localizada a garagem para 30 vagas de carro, sendo uma vaga por apartamento, 
e o pavimento de cobertura onde tem casa de máquinas dos elevadores, caixa d'água 
e telhado. O edifício possui dois elevadores. O apartamento possui uma vaga de 
garagem. B) O apartamento possui os seguintes cómodos: sala, três quartos, sendo 
uma suíte, dois banheiros, cozinha, duas varandas, área de serviço, quarto e banheiro 
de empregada. C) O estado de conservação é de um modo geral bom, embora tenha 
sido detectado um foco de infiltração no teto do banheiro da suíte e um vaso sanitário 
de um dos banheiros tenha acusado problema da válvula de descarga. D) A Idade de 
construção do imóvel é de 12 anos (no momento da elaboração do laudo). VALOR 
DA AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 509.000,00 (quinhentos e nove mil reais); equivalente 
a 169.536,68 Ufir’s; atualizado em R$ 558.436,87 (quinhentos e cinquenta e oito 
mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos). De acordo com o 
Cartório do 3º Ofício de Teresópolis, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
13227, e registrado em nome de Ana Luiza Lages Genschow e Maria Cecília Carson. 
De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU no exercício 
de 2018, no valor de R$ 1.714,67, mais acréscimos legais (Inscrição: 1-496978). 
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, nos exercícios de 2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 3554164-8). 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 através do site de leilões on line: www.rymerleiloes.com.br, de acordo com 
o art. 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 de 
Teresópolis, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezoito. – Eu, Julio Cesar 
Monteiro Neves, Mat. 01-25524 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. 
Dr. Marcio Olmo Cardoso - Juiz de Direito. 

http://www.rymerleiloes.com.br/

