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

dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO JULIO MUNIZ em face de ESPOLIO DE MARIA LUISA VILHENA 
(Processo nº 0018911-52.2012.8.19.0061), na forma abaixo: 
 O Dr. CARLO ARTUR BASILICO, Juiz de Direito na Primeira Vara Cível da 
Comarca de Teresópolis, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE MARIA 
LUISA VILHENA, através do seu inventariante, Lydiugo Carvalhal Vieira, ou quem 
fizer em suas vezes, e a legatária INGRYD DA SILVA AMARAL, de que no dia 
26/10/2020, às 12:00 horas, através do portal de leilões on line do Leiloeiro Público 
Jonas Rymer (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será 
vendido a quem mais der; ou no dia 29/10/2020, no mesmo horário e local, a quem 
mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 107, descrito e avaliado 
às fls. 121. LAUDO DE AVALIAÇÃO: BEM IMÓVEL: Fração ideal de 20/1000 avos 
do terreno sito na Av. Feliciano Sodré nº 1.054, nesta cidade, que corresponde ao 
apartamento nº 604 construído no referido terreno, sendo o citado apartamento de 
finalidade residencial, dividido em: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro e dependência 
de empregada, fundos, designado por lote “E” e “F”, tendo as seguintes medidas e 
confrontações, após o remembramento: 42,00m de frente para a Av. Feliciano Sodré, 
já estando a área de servidão pertencente à Prefeitura Municipal de Teresópolis, em 
forma de galeria pública com 15,00m; nos fundos, 42,40m também já incluída a 
galeria com 16,00m; no lado direito 12,30m, confrontando com o edifício Cesar 
Augusto; 17,80m pelo lado esquerdo, fazendo divisa com o edifício Márcia, com área 
total de 633,80m2. O referido imóvel encontra-se devidamente registrado no Cartório 
do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis desta Comarca, sob a matrícula 4.132, no 
Livro 2-N, às fls. 47, achando-se inscrito no cadastro de IPTU da Municipalidade sob o 
nº 01-23879-5. Que avaliamos em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 
Importa a presente avaliação em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 
equivalente a 92.186,29 Ufir’s; atualizado em R$ 327.722,26 (trezentos e vinte e 
sete mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos). De acordo com o 
1º Ofício do RI de Teresópolis, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 4.132, e 
registrado em nome de Maria Luisa Vilhena, constando os seguintes gravames: 1) R-
1: Hipoteca em favor do Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A; 2) Av-2: Hipoteca 
em favor do BNH; 3) R-6: Penhora oriunda do presente feito. De acordo com o 
Relatório do Extrato do Contribuinte, emitido pela Prefeitura Municipal de Teresópolis, 
existem débitos de IPTU nos exercícios de 2009, 2013 e 2015, no valor de R$ 894,94, 
mais acréscimos legais (Insc. Imob: 123879.5.001). 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 preceituam o § 1º, do 
artigo 908, do Código de Processo Civil e o artigo 130 do Código Tributário Nacional. 
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 
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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. Os interessados em 
participar do leilão deverão oferecer lances pela internet, através do site 
www.rymerleiloes.com.br, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e 
habilitados, em até 72 horas de antecedência, para participar deste leilão. 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. Caso após os inícios dos trabalhos ocorra a remição ou qualquer ato por 
conta do devedor ou credor que obste a consumação da alienação em hasta pública, 
caberá o pagamento de comissão no equivalente de 0,5% (meio por cento) a 2,5% 
(dois e meio por cento) do valor da avaliação por quem der causa (no caso de acordo, 
tal valor será pro rata), sem prejuízo da reposição das despesas. – 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 dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte. – Eu, Angela 
Patricia de Almeida Ferraz - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. 
Carlo Artur Basilico – Juiz de Direito. 


