
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA 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 Nunciação de Obra Nova, em fase de execução, 
proposta por MARIA DOS ANJOS MORAES em face de DIAS E FILHOS 
IMOBILIÁRIA LTDA (Processo nº 0006071-30.2000.8.19.0061), na forma abaixo: 
 O Dr. MAURO PENNA MACEDO GUITA, Juiz de Direito na Segunda Vara 
Cível da Comarca de Teresópolis, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a DIAS E FILHOS 
IMOBILIÁRIA LTDA, através do seu representante legal, José Maurício Kimus Dias, 
ou quem fizer em suas vezes, 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 penhorado às fls. 274, descrito e avaliado às fls. 
335 (em 30/04/2014). LAUDO DE AVALIAÇÃO: BEM IMÓVEL: 01) Plena 
propriedade sobre o imóvel constituído pela fração ideal de 5,8255656 avos do 
terreno que corresponde a casa 15 do “Condomínio Residencial Estrela da Manhã”, 
com direito a 01 (uma) vaga de garagem, do domínio útil foreiro à Capela de Santa 
Teresa, situado na Rua Padre Tintório nº 179, no Bairro da Várzea, nesta cidade de 
Teresópolis-RJ, com as seguintes características: imóvel desmembrado do nº 686 da 
Avenida Delfim Moreira, medindo 44,00m de largura por 100,00m de extensão, mais 
ou mesmo pelo lado direito e 101,00m pelo lado esquerdo ou que for encontrado até 
atingir a Rua Padre Tintório, confrontando na frente com Heitor Garcia de Queiroz, 
com os vendedores e João Nassaro, e pelos lados com o Banco do Brasil e Espólio 
de Rubens Osmar de Oliveira. A supracitada Casa 15, ora avaliada, é composta de 
três pavimentos; sendo o primeiro (térreo) integrado por 01 sala, 01 lavabo e uma 
cozinha. O segundo andar possui duas suítes ligadas por um hall de circulação e o 
terceiro piso possui um salão que pode ter utilização diversa, perfazendo a unidade 
uma área construída total de aproximadamente 120m2. Os materiais empregados na 
construção do condomínio são de boa qualidade, sendo o terreno em declive 
acentuado e sua localização privilegiada, no coração do centro urbano da cidade. O 
estado de conservação do imóvel é bom. Que avaliamos em R$ 320.000,00 
(trezentos e vinte mil reais); equivalente a 125.623,20 Ufir’s; atualizado em R$ 
413.790,25 (quatrocentos e treze mil, setecentos e noventa reais e vinte e cinco 
centavos). De acordo com o 1º Ofício do Registro de Imóveis de Teresópolis, o ref. 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 24.404, e registrado em nome de Dias e 
Filhos Imobiliária Ltda. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos 
de IPTU nos exercícios de 2012, 2014, 2016 e 2018, no valor de R$ 2.710,40, mais 
acréscimos legais (Inscrição: 1-569589). Conforme Certidão Positiva de Débito, 
emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços 
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, nos exercícios de 2014 a 2016, no 
valor de R$ 650,40 (Nº CBMERJ: 3729115-0). 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, Maria Rosilene de Medeiros Mendes, Mat. 01-
19270 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Mauro Penna Macedo 
Guita - Juiz de Direito. 

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

