
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TERESÓPOLIS 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO e PRESENCIAL, 

com prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de extinção de condomínio 
proposta por DANIELA CIOCI CASALI ROCHA e JORGE LUIZ MONTEIRO DA 
ROCHA em face de ELIZABETH CIOCI CASALI QUEIROZ SOARES e PEDRO 
MAURÍCIO QUEIROZ SOARES (Processo nº 0168796-29.2012.8.19.0001), na forma 
abaixo: 

 

 O Dr. CARLO ARTUR BASILICO, Juiz de Direito na 1ª Vara Cível da Cidade de 
Teresópolis, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a ELIZABETH CIOCI CASALI QUEIROZ 
SOARES, PEDRO MAURÍCIO QUEIROZ SOARES, DANIELA CIOCI CASALI 
ROCHA e JORGE LUIZ MONTEIRO DA ROCHA, de que no dia 07/06/19, às 14:30 
horas e às 15:00 horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial 
JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente no átrio 
do fórum de Teresópolis, na Rua Carmela Dutra, 678 - Agriões, Teresópolis/RJ, pelo 
Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação, ou às 15:00 horas, no mesmo dia e local, o imóvel descrito e avaliado 
às fls. 143, em  12/04/2018. LAUDO DE AVALIAÇÃO: Imóvel: CRUZEIRO, 2º distrito 
deste município, compreendendo uma área de terras e benfeitorias nela existentes, 
incluindo um prédio residencial, área essa que tem as seguintes medidas e 
confrontações: mede cento e sessenta e oito metros de frente dividindo com o 
Ribeirão Santa Rita: cento e quarenta metros nos fundos ou o que for encontrado 
dividindo com a pedreira; quatrocentos e dois metros do lado direito e quinhentos 
metros de extensão pelo lado esquerdo, confrontando do lado direito com Francisco 
Lopes de Carvalho e do esquerdo com Antônio Pires Filho e outro, com área total de 
setenta mil e cem metros quadrados.” Inscrito no RGI sob a matrícula nº 695, Livro 2-
C, fls 97. No local há as seguintes construções: a) uma casa principal em dois 
andares sobre pilotis: primeiro pavimento com sala, sala de jantar, jardim de inverno, 
duas suítes com closet e varanda, duas suítes com closet e cozinha com despensa; 
segundo pavimento com salão com vista; na parte de baixo garagem para cinco 
carros. b) uma casa de hóspede com sala, dois quartos, cozinha e banheiro  c) uma 
chalé com sala com lareira, quarto, cozinha e banheiro d) três galpões e) duas casas 
de caseiro  f) um campo de futebol g) uma piscina. Inscrito no INCRA sob o nº 
518.034.003.093-8. As construções se encontram em mau estado de conservação, 
necessitando de reformas. Total da avaliação: R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais), correspondente a 303.591,48 UFIR’S, atualizado em R$ 1.038.616,84 (um 
milhão e trinta e oito mil, seiscentoe e dezesseis reais e oitenta e quatro 
centavos). De acordo com o 2º Ofício de Teresópolis, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 695 e registrado em nome de Elisabeth Cioci Casali Queiroz 
Soares casada com Pedro Mauricio Queiroz Soares e Daniela Cioci Casali Rocha 
casada com Jorge Luiz Monteiro da Rocha. 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 

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


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 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 e dezenove. – Eu, Angela Patricia de Almeida Ferraz, Chefe de Serventia, 
o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Carlo Artur Basilico – Juiz de Direito. 
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