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EDITAL DE PRAÇA, LEILÃO E INTIMAÇÃO – SETOR CÍVEL 
 

O MM. JUIZ FEDERAL TITULAR DA 1ª VARA FEDERAL DE TERESÓPOLIS, 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI: 
 

FAZ SABER, a todos quantos virem, ou tiverem conhecimento do presente EDITAL, que 

a Vara Federal Única de Teresópolis levará à venda em arrematação pública, nas datas, 

local e sob as condições adiante descritas, os bens penhorados nos autos das ações de 

Execução Fiscal, Cartas Precatórias e outras em fase de Execução a seguir relacionadas, 

obedecendo os artigos 879 e seguintes do Código de Processo Civil, o contido na 

resolução 92 de 18 de Dezembro de 2009 - Leilões on-line do Conselho da Justiça 

Federal, na MODALIDADE DE LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, com o 

recebimento de lances presencialmente e através do sítio eletrônico 

www.rioleiloes.com.br, e com posterior VENDA DIRETA para os bens que 

resultarem em Leilão Negativo, pelo prazo de 30 (trinta) dias após a realização do 2º 

Leilão, através de propostas enviadas ao sítio eletrônico www.rioleiloes.com.br, 

conforme regras abaixo. 
 

 

1º LEILÃO: 
DATA: Dia 09/04/2019, a partir das 13:00 horas, por preço igual ou superior ao valor da 

avaliação. 
 

2º LEILÃO: 
DATA: Dia 09/04/2019, a partir das 14:00 horas, pela melhor oferta, desde que o lance não 

seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao bem na 

avaliação/reavaliação, abaixo do qual os lances serão considerados “preço vil” para os fins 

da lei. 
 

LOCAL: 
O LEILÃO PRESENCIAL será realizado no SINDICATO DOS BANCÁRIOS, 

localizado na Travessa Ranulfo Féo, nº 36, Cobertura 05 e 06, Edifício Túlio Spector, 

Várzea, Teresópolis/RJ, e, simultaneamente, será realizado o LEILÃO ELETRÔNICO 

através do sítio eletrônico www.rioleiloes.com.br na data e horários estabelecidos acima,  

devendo os interessados em participar dessa modalidade de leilão eletrônico  

efetuarem cadastramento prévio na forma solicitada pelo referido site, no prazo  

máximo de 24h antes do leilão eletrônico. 
 

LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 
Renato Guedes Rocha, Jucerja nº 211 
Telefone: 0800-707-9272 – www.rioleiloes.com.br 
 

1) INFORMAÇÕES GERAIS E INTIMAÇÕES: 
a) Fica, pelo presente, devidamente intimada a parte executada do leilão supra para, 

querendo, acompanhá-lo, se não tiver sido encontrada quando da realização da intimação 

pessoal (cf. art. 889, § único do Código de Processo Civil/2015), bem como os credores 

hipotecários e pignoratícios, Senhorio Direto, Condômino e Usufrutuário, caso não 

sejam encontrados para intimação pessoal, do leilão designado, para as datas, 

horários e locais acima mencionados. 
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b) Atendendo ao disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, autorizo o 

leiloeiro público designado a divulgar fotografias dos bens penhorados no sítio 

“www.rioleiloes.com.br”, sem prejuízo de outras formas de publicidade que venham a ser 

adotadas pelo leiloeiro, tendentes à mais ampla publicidade da alienação. Informações 

complementares podem ser obtidas no sítio da Justiça Federal (“www.jfrj.jus.br”, no 

caminho “Consultas”; “Leilões Judiciais”), pelo leiloeiro público (tel.: 0800-707-9272 – 

www.rioleiloes.com.br), na sede do Juízo (Rua Francisco de Sá, nº 343, Várzea, 

Teresópolis/RJ, entre 12 e 17 horas), ou, ainda, por correio eletrônico dirigido à 

Secretaria do Juízo (01vf-te@jfrj.jus.br). 
c) Em caso de remição, pagamento ou parcelamento do débito no período compreendido 

entre a data da publicação do Edital de Leilão e a segunda praça, a parte executada 

deverá pagar 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído ao(s) bem(ns) na 

avaliação/reavaliação ou sobre o valor atualizado da dívida (o que for menor), a título de 

ressarcimento das despesas do leiloeiro, limitado ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). 
d) A inclusão no presente Edital de Leilão dos valores referentes a débitos de 

IPVA/Multa referente aos veículos, valores de avaliações dos bens, bem como demais 

informações sobre ônus existentes sobre os bens, não impede que o Leiloeiro Oficial 

apresente na data do leilão valores e informações mais atualizadas de quando da 

expedição do edital. 
e) Os licitantes ficam cientes de que serão observadas as seguintes condições: 
e.1) lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando um lance à 

vista igual ou superior ao último lance ofertado a prazo, nesse caso, o interessado deverá 

avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista; caso não 

haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados; os lances para 

pagamento parcelado, de créditos que não sejam de competência da PGFN, serão 

permitidos para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015), o arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, 

garantido por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante apresentação 

de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista sempre terão preferência, 

bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da 

disputa; nos lances para pagamento à vista, a alienação far-se-á mediante o pagamento 

imediato do preço pelo arrematante, conforme art. 892, do Código de Processo Civil. Em 

um ou noutro caso é vedada a desistência da arrematação e o valor será pago diretamente ao 

leiloeiro, na ocasião do leilão, que deverá recebê-lo e depositá-lo, dentro de 24 (vinte e 

horas), ou no primeiro dia útil subsequente com expediente bancário, na Caixa Econômica 

Federal, à ordem do Juízo, em conta vinculada ao processo, sob pena de perda da caução 

em favor do exequente, voltando os bens a nova praça ou leilão, dos quais não será 

admitida a participação do arrematante, conforme art. 897, do Código de Processo Civil; 
e.2) sobre o valor da arrematação, fica arbitrada a comissão do leiloeiro no percentual de 

5% (cinco por cento), a ser paga pelo arrematante; 
e.3) o arrematante recolherá, ainda, as custas de arrematação no percentual de 0,5% (meio 

por cento) sobre o valor da arrematação, observado o mínimo de 10 (dez) UFIR e o máximo 

de 1.800 (mil e oitocentas) UFIR, nos termos da Lei no. 9.289/1996 (Tabela III). O 

recolhimento deverá ser feito através da (GRU) Guia de Recolhimento da União, 

conforme determina a Resolução no 3/2011, do TRF-2a Região;  
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e.4) deverá ser observado, para o segundo leilão, que não serão deferidos lances inferiores a 

50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao bem na avaliação/reavaliação; 
e.5) Os bens serão entregues ao arrematante livres e desembaraçados, nos termos dos 

artigos 130 do CTN, art. 1.499 do CC, art. 903, § 5o, I, do CPC e art. 141, II, da Lei no 

11.101/05, à exceção dos encargos previstos neste Edital e das obrigações propter rem 

(v.g., contrato de locação devidamente registrado – art. 576 do Código Civil/2002 –, 

servidões e obrigações atinentes ao direito de vizinhança, exceto taxa de condomínio, que 

será sub-rogada no preço da arrematação); neste último caso, a administradora do 

condomínio deverá comprovar os créditos em seu favor, submetendo-os à apreciação 

judicial, respeitada a ordem de preferência do art. 187 do CTN. No caso de bem 

imóvel, receberá a coisa livre de tributos do âmbito municipal (IPTU e contribuições de 

melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Tais 

tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130, 

parágrafo único, do Código Tributário Nacional, observada a ordem de preferência 

estabelecida no art. 187, parágrafo único, I a III, do mesmo Código; sendo o valor 

arrematado insuficiente para atender aos credores preferenciais, deverá a Fazenda Pública 

Municipal ser comunicada, também por ofício, de que o arrematante não responderá pelos 

tributos que eventualmente ainda lhe sejam devidos. Já no caso de veículos, eventuais ônus 

tributários que recaiam sobre o bem serão sub-rogados no preço da arrematação, conforme 

o art. 130 do CTN, observado o contido no art. 187 do mesmo diploma legal. Aplicável 

analogicamente ao IPVA, conforme decisão no AgRg no REsp 1322191/PR, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 

26/09/2012. No caso de veículos, o arrematante não arcará também com as multas de 

trânsito eventualmente existentes sobre estes bens até a data da arrematação, que em face de 

seu caráter personalíssimo, não serão transferidas ao arrematante.  
e.6) o arrematante arcará, todavia, com os tributos cujos fatos geradores ocorrerem após a 

data da expedição da carta de arrematação; 
e.7) em caso de arrematação de bem imóvel, para expedição da respectiva carta, deverá o 

arrematante comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, a 

teor do artigo 901, § 2º do Código de Processo Civil/2015; 
e.8) os bens serão vendidos no estado em que se encontram, podendo haver a exclusão de 

bens do leilão a qualquer tempo e independentemente de prévia comunicação; 
e.9) a remoção e o transporte do(s) bem(ns) arrematado(s) são de responsabilidade do 

arrematante, correndo as despesas correlatas por sua conta. 
e.10) antes da expedição da Carta de Arrematação do imóvel ou do mandado de entrega do 

bem móvel, o arrematante poderá requerer, desde que depositado o valor do lance vencedor 

e das custas judiciais, a posse provisória do bem ao Juízo, que aquilatará a conveniência de 

sua nomeação como fiel depositário e decidirá sobre os encargos a serem suportados pelo 

adquirente imitido na posse. Deferida a posse, com caráter de depósito judicial, o 

compromisso de conservar o bem e apresentá-lo, caso solicitado, sob as penas da lei, 

somente cessará com a expedição da Carta ou do mandado respectivo. 
f) Todas as pessoas físicas capazes e as pessoas jurídicas regularmente constituídas podem 

participar do leilão, exceto os incapazes, os Depositários/Executados, dos tutores, 

curadores, testamenteiros, administradores ou liquidantes, quanto aos bens confiados a sua 

guarda e responsabilidade, dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou 

alienação estejam encarregados, do juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, escrivão e demais servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos bens e direitos 

objetos de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender sua autoridade, os 
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leiloeiros e seus prepostos, e advogados de qualquer das partes, conforme determina o art. 

890, do Código de Processo Civil /2015. 
g) Ficam cientes os eventuais interessados na aquisição de bens em Leilão Judicial 

perante este Juízo, que a aplicação do art. 890 do Código de Processo Civil/2015, 

estende-se àqueles que atuam ou já atuaram junto a Justiça Federal da 2a Região, 

bem como aos respectivos cônjuges ou companheiros, seja qual for o regime de bens, e 

mesmo para os relacionamentos já dissolvidos, bem como aos respectivos parentes, 

consanguíneos ou afins, em linha reta, ou na colateral, até o terceiro grau, conforme 

art. 144, V, c/c 148 do CPC/2015. 
h) Em caso de arrematação, o exequente (Fazenda Pública) pode adjudicar os bens 

arrematados, com preferência, em igualdade de condições com a melhor oferta, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 24, Lei 6.830/80). Não será transferido o domínio dos bens arrematados 

antes de verificado o decurso desse prazo. 
i) Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, 

por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante 

que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou. 
 

2) DO LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO SIMULTÂNEOS 
 

2.1) Quem pretender arrematar os bens abaixo relacionados deverá comparecer NO 

LOCAL DO LEILÃO, no dia e na hora mencionados acima, OU, poderá OFERTAR 

LANCES PELA INTERNET, através do site www.rioleiloes.com.br, devendo os 

interessados efetuarem cadastramento prévio na forma solicitada pelo referido site, no 

prazo máximo de 24h antes do leilão eletrônico, confirmarem os lances e efetuar o 

depósito dos valores da arrematação à disposição do Juízo, via depósito judicial, conforme 

disposto no item 1, alínea e.1) acima. 
2.2) REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA PARA PARTICIPAR DO LEILÃO 

ATRAVÉS DO SITE: 
Conexão dedicada de 500Kbps (sem vídeo) e 1Mbps (com áudio e vídeo); Para visualizar o 

vídeo é necessário o plugin Flash Player instalado. Computador: Processador Intel Celeron 

1.60 Ghz, 512 Mb memória RAM; Navegador: Internet Explorer 7 ou superior; Mozila 

Firefox 6 ou superior, Google Chrome 10 ou superior.  
2.3) Após a homologação do lanço vencedor pelo Leiloeiro nas datas designadas acima, o 

arrematante será comunicado por e-mail de que terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

para efetuar os respectivos depósitos após o recebimento das Guias de Depósito Judicial 

relativo ao lanço ofertado, da Guia de GRU para recolhimento das custas de arrematação, 

bem como do número da conta bancária que o Leiloeiro indicar para o 

depósito/transferência do valor correspondente a comissão do Leiloeiro no percentual de 

5% sobre o valor da arrematação do bem, bem como da comprovação dos pagamento pelo 

Arrematante através do e-mail: financeiro@leiloesjudiciais.com.br. 
2.4) Não sendo efetuado o depósito, o gestor comunicará imediatamente o fato ao juízo, 

informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à sua 

apreciação, sendo que poderá homologar a arrematação ao segundo colocado, mediante sua 

concordância e desde que o lanço oferecido seja, no mínimo, de valor igual à avaliação, se 

na primeira data ou, de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, se na segunda, 

sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 897 do Código de Processo Civil/2015. 
2.5) Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não 

garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, 
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tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade 

de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos 

oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 

posterior. 
 

3) DA VENDA DIRETA 
 

3.1) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública nas duas datas designadas 

acima, fica autorizado o Leiloeiro Oficial Renato Guedes Rocha, inscrito na JUCERJA nº 

211 a proceder à VENDA DIRETA a particular, por qualquer valor, desde que não seja 

vil, nas mesmas condições do presente Edital, devendo o interessado na aquisição 

apresentar sua proposta através do site: www.rioleiloes.com.br, dirigida ao Juiz, no prazo 

de 30 (trinta) dias depois da 2ª data designada. As partes que não foram intimadas 

pessoalmente, caso não concordem com essa providência, devem apresentar 

manifestação em 5 (cinco) dias, contados da publicação deste Edital. 
 

 

4) DA RELAÇÃO DE BENS – SETOR CÍVEL: 
 

4.1. BENS IMÓVEIS: 
 

01. AUTOS: 0000508-51.2008.4.02.5115 (2008.51.15.000508-5) – EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL  - ELETRÔNICO 
EXEQUENTE: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - 

HOSPITAL SÃO JOSÉ (CNPJ: 60.922.168/0010-77) 
EXECUTADO: CAARJ - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO (CNPJ: 33.755.174/0001-13) 
BEM(NS): Grupo de Salas nº 1609, situado na Av. Nilo Peçanha, nº 50, Edifício 

Rodolpho de Paoli, esquina com Avenida Rio Branco, Centro, Rio de Janeiro/RJ, e sua 

correspondente fração ideal de 5071/1.000.000 do respectivo terreno que mede em sua 

totalidade: 54,48m de frente pela Rua da Assembleia; 3,72m em canto chanfrado na esquina 

da Rua da Assembleia e Avenida Rio Branco; 39,98m à direita em duas medições de 

32,98m (pelo alinhamento da Avenida Rio Branco) mais 7,00m (correspondendo à galeria); 

60,25m nos fundos pelo prolongamento da Avenida Nilo Peçanha (PAA.7073), 9,75m à 

esquerda em duas medições de 2,75m mais 7,00m (correspondendo à galeria), figurando na 

totalidade acima descrita, galeria com 7,00m de largura determinada pelo PAA 7073, pelo 

prolongamento da Avenida Nilo Peçanha, tendo esta galeria 60,25m de extensão. Trata-se 

de Sala comercial com área de 260m² (conforme IPTU) em excelente estado de 

conservação de pintura, revestimento de piso, instalação elétrica reformada, podendo ser 

descrita da seguinte forma: uma recepção, 6 salas menores com divisão em alvenaria, um 

corredor de acesso a dois salões (um maior e um menor), 4 banheiros, um pequeno armário, 

duas divisões menores (uma usada para alocação do sistema de ar condicionado e a outra 

para o sistema de ar condicionado central), copa e cozinha. Na cozinha há sinais de 

umidade no teto do imóvel, talvez proveniente do sistema de ar condicionado. Há também 

sinais pequenos de infiltração (também no teto) em uma das salas (usada como sala de 

reunião) e em um dos banheiros. Os móveis utilizados para subdivisão do salão estão em 

ótimo estado e são confeccionados em MDF branco e madeira. Imóvel próximo ao metrô, 

estação da Carioca, um dos pontos mais nobres do Centro do Rio de Janeiro – O imóvel 

encontra-se desocupado e fechado. O prédio em que está localizada a sala é dotado de 16 
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elevadores modernos, sistema de segurança com monitoramento 24h, com localização 

privilegiada para a destinação empresarial. Inscrição Predial na Prefeitura Municipal do 

Rio de Janeiro sob nº 0.095.943-7. Registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis do 

Rio de Janeiro/RJ sob matrícula nº 6.438. 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 2.100.000,00, em 25/01/2019. 
DEPOSITÁRIO: LILIAN MESQUITA DA COSTA. 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(S): Conforme descrição acima. 
ÔNUS: SERVIDÃO PÚBLICA DE PASSAGEM (AV.8); PENHORA em favor do 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, autos nº 2002.120.046339-3, em trâmite na 12ª Vara 

de Fazenda Pública do Rio de Janeiro/RJ (R.15); ARROLAMENTO DE BENS conforme 

Ofício nº 17.401.2/112/2006 da Secretaria de Receita Previdenciária, Ministério da 

Previdência Social – Delegacia do Rio de Janeiro (R.16); PENHORA em favor da 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, autos nº 0152432-

44.2014.4.02.5101, em trâmite na 3ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro/RJ 

(R.18) (Baixado); LOCAÇÃO em favor de CESNIK QUINTINO E SALINAS 

ADVOGADOS, com prazo de 60 meses, início em 10/03/2014 (R.19); PENHORA em 

favor de ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO 

JOSÉ, autos nº 0000508-51.2008.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de 

Teresópolis/RJ (R.20); PENHORA em favor da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR – ANS, autos nº 0016728-25.2015.4.02.5101, em trâmite na 9ª Vara 

Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro/RJ (R.21). 
 

02. AUTOS: 0000077-12.2011.4.02.5115 (2011.51.15.000077-3) – 

ORDINÁRIA/OUTRAS - ELETRÔNICO 
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (CNPJ: 26.994.558/0001-23) 
EXECUTADO: MARIA LYGIA DE BRITO RIEKEN (CPF: 108.591.447-04) 

(REPRESENTANTE: MARCELO DE BRITO QUARTIN PINTO – CPF: 706.769.257-15) 
BEM(NS): As partes ideais correspondentes à meação pertencente à Executada dos 

seguintes imóveis: 01) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 210-D, da quadra I, 

loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de 

Teresópolis/RJ, com área total de 697,00m², que assim se descreve e caracteriza: faz frente 

com a Aléia 1, com 15,00m; divide pelos fundos com o lote nº 194-A, com 15,00m; divide 

pelo lado direito com o lote nº 211-A, com 44,80m; divide pelo lado esquerdo com o lote nº 

210-C, com 48,20m. Referido lote encontra-se in natura, sem nenhuma construção 

aparente. Ressalta-se que não há como aferir com precisão a localização do lote, eis que o 

referido bem se encontra inserido dentro de uma área contínua - onde faz divisa com outros 

lotes -, que se encontra coberta por uma mata nativa, sem nenhum marco aparente, que 

identifique cada lote de per si; A localização do lote foi norteada por uma planta do 

loteamento onde o mesmo fica situado, entretanto, em virtude de tratar-se de uma planta 

antiga, ela não reflete com precisão a situação fática atual da área, que sofreu alterações 

devido à ação humana e da própria natureza. Registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 3.583, reavaliada a 

parte ideal em R$ 14.500,00; 02) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 198-A, da 

quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de 

Teresópolis/RJ, com área total de 612,00m², que assim se descreve e caracteriza: faz frente 

com a Aléia 4, com 15,00m; divide pelos fundos com os lotes nºs 207-C e 207-D, com 

20,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 198-B, com 35,00m; divide pelo lado 

esquerdo com o lote nº 197-B, com 35,00m. Referido lote encontra-se in natura, sem 

nenhuma construção aparente. Ressalta-se que não há como aferir com precisão a 
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localização do lote, eis que o referido bem se encontra inserido dentro de uma área contínua 

- onde faz divisa com outros lotes -, que se encontra coberta por uma mata nativa, sem 

nenhum marco aparente, que identifique cada lote de per si; A localização do lote foi 

norteada por uma planta do loteamento onde o mesmo fica situado, entretanto, em virtude 

de tratar-se de uma planta antiga, ela não reflete com precisão a situação fática atual da 

área, que sofreu alterações devido à ação humana e da própria natureza. Registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula 

nº 3.584, reavaliada a parte ideal em R$ 13.500,00; 03) 01 (um) Imóvel constituído pelo 

Lote nº 211-C, da quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa 

União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 555,00m², que assim se descreve e 

caracteriza: faz frente com a Aléia 1, com 15,00m; divide pelos fundos com o lote nº 193-

A, com 15,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 192-A, com 36,00m; divide pelo 

lado esquerdo com o lote nº 211-B, com 38,00m. Referido lote encontra-se in natura, sem 

nenhuma construção aparente. Ressalta-se que não há como aferir com precisão a 

localização do lote, eis que o referido bem se encontra inserido dentro de uma área contínua 

- onde faz divisa com outros lotes -, que se encontra coberta por uma mata nativa, sem 

nenhum marco aparente, que identifique cada lote de per si; A localização do lote foi 

norteada por uma planta do loteamento onde o mesmo fica situado, entretanto, em virtude 

de tratar-se de uma planta antiga, ela não reflete com precisão a situação fática atual da 

área, que sofreu alterações devido à ação humana e da própria natureza. Registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula 

nº 3.585, reavaliada a parte ideal em R$ 13.000,00; 04) 01 (um) Imóvel constituído pelo 

Lote nº 168-C, da quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa 

União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 858,00m², que assim se descreve e 

caracteriza: faz frente com a Aléia 4, com 15,00m; divide pelos fundos com o lote nº 166, 

com 9,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 168-D, com 75,00m; divide pelo lado 

esquerdo com o lote nº 168-B, com 68,00m. Referido lote encontra-se in natura, sem 

nenhuma construção aparente. Ressalta-se que não há como aferir com precisão a 

localização do lote, eis que o referido bem se encontra inserido dentro de uma área contínua 

- onde faz divisa com outros lotes -, que se encontra coberta por uma mata nativa, sem 

nenhum marco aparente, que identifique cada lote de per si; A localização do lote foi 

norteada por uma planta do loteamento onde o mesmo fica situado, entretanto, em virtude 

de tratar-se de uma planta antiga, ela não reflete com precisão a situação fática atual da 

área, que sofreu alterações devido à ação humana e da própria natureza. Registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula 

nº 3.790, reavaliada a parte ideal em R$ 17.000,00; 05) 01 (um) Imóvel constituído pelo 

Lote nº 168-E, da quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa 

União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 1.050,00m², que assim se descreve 

e caracteriza: faz frente com a Aléia 4, com 15,00m; divide pelos fundos com o lote nº 166, 

com 9,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 169-A, com 90,00m; divide pelo lado 

esquerdo com o lote nº 168-D, com 83,00m. Referido lote encontra-se in natura, sem 

nenhuma construção aparente. Ressalta-se que não há como aferir com precisão a 

localização do lote, eis que o referido bem se encontra inserido dentro de uma área contínua 

- onde faz divisa com outros lotes -, que se encontra coberta por uma mata nativa, sem 

nenhum marco aparente, que identifique cada lote de per si; A localização do lote foi 

norteada por uma planta do loteamento onde o mesmo fica situado, entretanto, em virtude 

de tratar-se de uma planta antiga, ela não reflete com precisão a situação fática atual da 

área, que sofreu alterações devido à ação humana e da própria natureza. Registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula 

JFRJ
Fls 7

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a CAIO MARCIO GUTTERRES TARANTO.
Documento No: 80989850-1-0-1-17-800484 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

Subseção Judiciária de Teresópolis - 1ª Vara Federal 
Rua Francisco Sá, 343, Várzea – Teresópolis/RJ 

CEP: 25.953-011 - Telefone: (21) 2152-3813 / 3815  
e-mail: 01vf-te@jfrj.jus.br 

nº 3.791, reavaliada a parte ideal em R$ 20.000,00; 06) 01 (um) Imóvel constituído pelo 

Lote nº 169-E, da quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa 

União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 1.165,00m², que assim se descreve 

e caracteriza: faz frente com a Aléia 4, com 15,00m; divide pelos fundos com os lotes nºs 

163 e 164, com 27,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 170-A, com 53,00m; divide 

pelo lado esquerdo com o lote nº 169-D, com 58,00m. Referido lote encontra-se in natura, 

sem nenhuma construção aparente. Ressalta-se que não há como aferir com precisão a 

localização do lote, eis que o referido bem se encontra inserido dentro de uma área contínua 

- onde faz divisa com outros lotes -, que se encontra coberta por uma mata nativa, sem 

nenhum marco aparente, que identifique cada lote de per si; A localização do lote foi 

norteada por uma planta do loteamento onde o mesmo fica situado, entretanto, em virtude 

de tratar-se de uma planta antiga, ela não reflete com precisão a situação fática atual da 

área, que sofreu alterações devido à ação humana e da própria natureza. Registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula 

nº 3.792, reavaliada a parte ideal em R$ 21.000,00; 07) 01 (um) Imóvel constituído pelo 

Lote nº 171-B, da quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa 

União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 1.065,00m², que assim se descreve 

e caracteriza: faz frente com a Aléia 4, com 15,00m; divide pelos fundos com o lote nº 161-

B, com 15,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 171-C, com 72,00m; divide pelo lado 

esquerdo com o lote nº 171-C, com 72,00m. Imóvel em área rural, sendo compreendido por 

extensa região de mata densa e poucos imóveis edificados; não há no local qualquer 

identificação de nomes de logradouros e tampouco sinais demarcatórios que pudessem 

individualizar o lote. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 4.068, reavaliada a parte ideal em R$ 

20.000,00; 08) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 169-C, da quadra I, loteamento 

“Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com 

área total de 918,00m², e faz frente com a Aléia 4 com 15,00m; divide pelos fundos com o 

lote nº 165, com 10,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 169-D, com 70,00m; divide 

pelo lado esquerdo com o lote nº 169-B, com 77,00m. Imóvel em área rural, sendo 

compreendido por extensa região de mata densa e poucos imóveis edificados; não há no 

local qualquer identificação de nomes de logradouros e tampouco sinais demarcatórios que 

pudessem individualizar o lote. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 342, reavaliada a parte ideal em R$ 

22.500,00; 09) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 168-A, da quadra I, loteamento 

“Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com 

área total de 900,00m², que assim se descreve e caracteriza: faz frente com a Aléia 4, com 

30,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 168-B, com 60,00m; divide pelo lado 

esquerdo com um bosque, com 60,00m. Imóvel em área rural, sendo compreendido por 

extensa região de mata densa e poucos imóveis edificados; não há no local qualquer 

identificação de nomes de logradouros e tampouco sinais demarcatórios que pudessem 

individualizar o lote. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 1.841, reavaliada a parte ideal em R$ 

22.500,00; 10) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 168-B, da quadra I, loteamento 

“Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com 

área total de 768,00m², que assim se descreve e caracteriza: faz frente com a Aléia 4, com 

15,00m; divide pelos fundos com o lote nº 166, com 9,00m; divide pelo lado direito com o 

lote nº 168-C, com 68,00m; divide pelo lado esquerdo com o lote nº 168-A, com 60,00m. 

Imóvel em área rural, sendo compreendido por extensa região de mata densa e poucos 

imóveis edificados; não há no local qualquer identificação de nomes de logradouros e 
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tampouco sinais demarcatórios que pudessem individualizar o lote. Registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula 

nº 1.842, reavaliada a parte ideal em R$ 20.000,00; 11) 01 (um) Imóvel constituído pelo 

Lote nº 161-C, da quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa 

União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 997,00m², que assim se descreve e 

caracteriza: faz frente com a Aléia 5, com 15,00m; divide pelos fundos com o lote nº 171-

A, com 18,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 161-D, com 61,00m; divide pelo 

lado esquerdo com o lote nº 161-B, com 72,00m. Imóvel em área rural, sendo 

compreendido por extensa região de mata densa e poucos imóveis edificados; não há no 

local qualquer identificação de nomes de logradouros e tampouco sinais demarcatórios que 

pudessem individualizar o lote. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 1.850, reavaliada a parte ideal em R$ 

20.000,00; 12) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 161-D, da quadra I, loteamento 

“Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com 

área total de 832,00m², que assim se descreve e caracteriza: faz frente com a Aléia 5, com 

15,00m; divide pelos fundos com os lotes nºs 170-C e 171-A, com 18,00m; divide pelo lado 

direito com o lote nº 162, com 50,00m; divide pelo lado esquerdo com o lote nº 161-C, com 

61,00m. Imóvel em área rural, sendo compreendido por extensa região de mata densa e 

poucos imóveis edificados; não há no local qualquer identificação de nomes de logradouros 

e tampouco sinais demarcatórios que pudessem individualizar o lote. Registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula 

nº 1.851, reavaliada a parte ideal em R$ 20.000,00; 13) 01 (um) Imóvel constituído pelo 

Lote nº 168-D, da quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa 

União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 948,00m², que assim se descreve e 

caracteriza: faz frente com a Aléia 4, com 15,00m; de profundidade com o lote nº 166, com 

9,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 168-E, com 83,00m; e pelo lado esquerdo 

divide com o lote nº 168-C, com 75,00m.Imóvel em área rural, sendo compreendido por 

extensa região de mata densa e poucos imóveis edificados; não há no local qualquer 

identificação de nomes de logradouros e tampouco sinais demarcatórios que pudessem 

individualizar o lote. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 2.121, reavaliada a parte ideal em R$ 

22.500,00; 14) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 191-A, da quadra I, loteamento 

“Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com 

área total de 495,00m², que assim se descreve e caracteriza: faz frente com a Aléia 4, com 

16,00m; divide pelos fundos com o lote nº 192-E, com 15,00m; divide pelo lado direito 

com o lote nº 191-B, com 32,00m; divide pelo lado esquerdo com o lote nº 190-B, com 

34,00m. Imóvel em área rural, sendo compreendido por extensa região de mata densa e 

poucos imóveis edificados; não há no local qualquer identificação de nomes de logradouros 

e tampouco sinais demarcatórios que pudessem individualizar o lote. Registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula 

nº 2.535, reavaliada a parte ideal em R$ 17.500,00; 15) 01 (um) Imóvel constituído pelo 

Lote nº 171-A, da quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa 

União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 1.483,00m², que assim se descreve 

e caracteriza: faz frente com a Aléia 4, com 15,00m; divide pelos fundos com os lotes nºs 

161-B, 161-C e 161-D, com 28,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 171-B, com 

70,00m; divide pelo lado esquerdo com o lote nº 170-C, com 69,00m. Imóvel em área rural, 

sendo compreendido por extensa região de mata densa e poucos imóveis edificados; não há 

no local qualquer identificação de nomes de logradouros e tampouco sinais demarcatórios 

que pudessem individualizar o lote. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª 
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Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 4.696, reavaliada a parte ideal em R$ 

25.000,00; 16) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 171-C, da quadra I, loteamento 

“Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com 

área total de 1.095,00m², que assim se descreve e caracteriza: faz frente com a Aléia 4, com 

15,00m; divide pelos fundos com os lotes nºs 160-B e 161-A, com 15,00m; divide pelo lado 

direito com os lotes nºs 172-A e 172-B, com 74,00m; divide pelo lado esquerdo com o lote 

nº 171-B, com 72,00m. Imóvel em área rural, sendo compreendido por extensa região de 

mata densa e poucos imóveis edificados; não há no local qualquer identificação de nomes 

de logradouros e tampouco sinais demarcatórios que pudessem individualizar o lote. 

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ 

sob matrícula nº 4.069, reavaliada a parte ideal em R$ 20.000,00; 17) 01 (um) Imóvel 

constituído pelo Lote nº 119-B, da quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado 

no lugar Boa União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 2.180,00m², que 

assim se descreve e caracteriza: faz frente com a Aléia 2, com 20,00m; divide pelos fundos 

com uma passagem nas vertentes, com 21,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 119-

A, com 108,00m; divide pelo lado esquerdo com o lote nº 120-A, com 110,00m. Imóvel em 

área rural, sendo compreendido por extensa região de mata densa e poucos imóveis 

edificados; não há no local qualquer identificação de nomes de logradouros e tampouco 

sinais demarcatórios que pudessem individualizar o lote. Registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 3.581, 

reavaliada a parte ideal em R$ 22.500,00; 18) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 

164, da quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º 

Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 2.000,00m², que assim se descreve e 

caracteriza: faz frente para a Aléia 5, com 45,00m; divide pelos fundos com os lotes nºs 

169-E e 169-D, com 40,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 165, por onde mede 

50,00m; e divide pelo lado esquerdo com o lote nº 163, por onde mede 50,00m. Imóvel em 

área rural, sendo compreendido por extensa região de mata densa e poucos imóveis 

edificados; não há no local qualquer identificação de nomes de logradouros e tampouco 

sinais demarcatórios que pudessem individualizar o lote. Registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 4.497, 

reavaliada a parte ideal em R$ 27.500,00; 19) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 

169-D, da quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º 

Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 1.408,00m², que assim se descreve e 

caracteriza: faz frente com a Aléia 4, com 15,00m; divide pelos fundos com os lotes nºs 164 

e 165, com 29,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 169-E, com 58,00m; divide pelo 

lado esquerdo com o lote nº 169-C, com 70,00m. Imóvel em área rural, sendo 

compreendido por extensa região de mata densa e poucos imóveis edificados; não há no 

local qualquer identificação de nomes de logradouros e tampouco sinais demarcatórios que 

pudessem individualizar o lote. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 4.095, reavaliada a parte ideal em R$ 

25.000,00; 20) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 211-A, da quadra I, loteamento 

“Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com 

área total de 646,00m², que assim se descreve e caracteriza: faz frente com a Aléia 1, com 

15,00m; divide pelos fundos com o lote nº 193-C, com 15,00m; divide pelo lado direito 

com o lote nº 211-B, com 41,40m; divide pelo lado esquerdo com o lote nº 210-D, com 

44,80m. Imóvel em área rural, sendo compreendido por extensa região de mata densa e 

poucos imóveis edificados; não há no local qualquer identificação de nomes de logradouros 

e tampouco sinais demarcatórios que pudessem individualizar o lote. Registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula 
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nº 3.582, reavaliada a parte ideal em R$ 17.500,00; 21) 01 (um) Imóvel constituído pelo 

Lote nº 162, da quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa 

União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 2.000,00m², que assim se descreve 

e caracteriza: 40,00m de frente pela Aléia 5; 40,00m nos fundos confrontando com os lotes 

nºs 170-B e 170-C; 50,00m de extensão por ambos os lados, confrontando à direita com o 

lote nº 161-D e no lado esquerdo com o lote nº 163. Imóvel em área rural, sendo 

compreendido por extensa região de mata densa e poucos imóveis edificados; não há no 

local qualquer identificação de nomes de logradouros e tampouco sinais demarcatórios que 

pudessem individualizar o lote. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 2.572, reavaliada a parte ideal em R$ 

27.500,00; 22) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 165, da quadra I, loteamento 

“Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com 

área total de 2.575,00m², que assim se descreve e caracteriza: faz frente com a Aléia 5, com 

60,00m; divide pelos fundos com o lote nº 169, com 43,00m; divide pelo lado direito com o 

lote nº 166, com 48,00m; divide pelo lado esquerdo com o lote nº 164, com 50,00m. Imóvel 

em área rural, sendo compreendido por extensa região de mata densa e poucos imóveis 

edificados; não há no local qualquer identificação de nomes de logradouros e tampouco 

sinais demarcatórios que pudessem individualizar o lote. Registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 2.737, 

reavaliada a parte ideal em R$ 27.500,00; 23) 01 (um) Imóvel caracterizado na matrícula 

imobiliária como “Prédio residencial com living, sala de jantar, três quartos, um 

banheiro, área, varanda e cozinha e respectivo terreno com área de 2.093,00m², 

constituído pelos Lotes nº 169-A e 169-B, da quadra I, loteamento “Parque Boa 

União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ”, que assim se 

descreve e caracteriza: 30,00m de frente para a Aléia 4; 20,00m nos fundos divisa com o 

lote nº 165; 77,00m do lado direito divisa com o lote nº 169-C; e 90,00m do lado esquerdo, 

divisa com o lote nº 168-E. O imóvel da presente matrícula é resultante do remembramento 

dos imóveis das matrículas nºs 2.139 e 2.742. Imóvel em área rural, sendo compreendido 

por extensa região de mata densa e poucos imóveis edificados; não há no local qualquer 

identificação de nomes de logradouros e tampouco sinais demarcatórios que pudessem 

individualizar o lote. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 3.098, reavaliada a parte ideal em R$ 

45.000,00; 24) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 170-B, da quadra I, loteamento 

“Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com 

área total de 1.265,00m², que assim se descreve e caracteriza: faz frente com a Aléia 4, com 

15,00m; divide pelos fundos com os lotes nºs 162 e 163, com 29,00m; divide pelo lado 

direito com o lote nº 170-C, com 61,00m; divide pelo lado esquerdo com o lote nº 170-A, 

com 54,00m. Imóvel em área rural, sendo compreendido por extensa região de mata densa e 

poucos imóveis edificados; não há no local qualquer identificação de nomes de logradouros 

e tampouco sinais demarcatórios que pudessem individualizar o lote. Registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula 

nº 4.584, reavaliada a parte ideal em R$ 30.000,00; 25) 01 (um) Imóvel constituído pelo 

Lote nº 124-A, da quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa 

União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 1.480,00m², que assim se descreve 

e caracteriza: faz frente com a Aléia 2, com 20,00m; divide nos fundos com uma passagem 

nas vertentes, com 21,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 123-B, com 77,00m; 

divide pelo lado esquerdo com o lote nº 124-B, com 71,00m. Imóvel em área rural, sendo 

compreendido por extensa região de mata densa e poucos imóveis edificados; não há no 

local qualquer identificação de nomes de logradouros e tampouco sinais demarcatórios que 
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pudessem individualizar o lote. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 3.579, reavaliada a parte ideal em R$ 

22.500,00; 26) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 163, da quadra I, loteamento 

“Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com 

área total de 2.000,00m², que assim se descreve e caracteriza: faz frente para a Aléia 5, com 

40,00m; fundos para os lotes nºs 170-A, 170-B e 169-E, com 40,00m; pelo lado direito 

mede 50,00m confrontando com o lote nº 164, e pelo lado esquerdo mede 50,00m, 

confrontando com o lote nº 162. Imóvel em área rural, sendo compreendido por extensa 

região de mata densa e poucos imóveis edificados; não há no local qualquer identificação 

de nomes de logradouros e tampouco sinais demarcatórios que pudessem individualizar o 

lote. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de 

Teresópolis/RJ sob matrícula nº 4.496, reavaliada a parte ideal em R$ 27.500,00; 27) 01 

(um) Imóvel constituído pelo Lote nº 124-B, da quadra I, loteamento “Parque Boa 

União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 

1.360,00m², que assim se descreve e caracteriza: faz frente com a Aléia 2, com 20,00m; 

divide pelos fundos com uma passagem nas vertentes, com 21,00m; divide pelo lado direito 

com o lote nº 124-A, com 71,00m; divide pelo lado esquerdo com o lote nº 125, com 

75,00m. Imóvel em área rural, sendo compreendido por extensa região de mata densa e 

poucos imóveis edificados; não há no local qualquer identificação de nomes de logradouros 

e tampouco sinais demarcatórios que pudessem individualizar o lote. Registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula 

nº 3.580, reavaliada a parte ideal em R$ 22.500,00; 28) 01 (um) Imóvel constituído pelo 

Lote nº 170-C, da quadra I, loteamento “Parque Boa União”, situado no lugar Boa 

União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com área total de 1.510,00m², que assim se descreve 

e caracteriza: faz frente com a Aléia 4, com 15,00m; divide pelos fundos com os lotes nºs 

161-D e 162, com 32,00m; divide pelo lado direito com o lote nº 171-A, com 69,00m; 

divide pelo lado esquerdo com o lote nº 170-B, com 61,00m. Imóvel em área rural, sendo 

compreendido por extensa região de mata densa e poucos imóveis edificados; não há no 

local qualquer identificação de nomes de logradouros e tampouco sinais demarcatórios que 

pudessem individualizar o lote. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula nº 4.231, reavaliada a parte ideal em R$ 

25.000,00; 29) 01 (um) Imóvel constituído pelo Lote nº 170-A, da quadra I, loteamento 

“Parque Boa União”, situado no lugar Boa União, 2º Distrito de Teresópolis/RJ, com 

área total de 1.123,00m², que assim se descreve e caracteriza: faz frente com a Aléia 4, com 

15,00m; divide pelos fundos com o lote nº 163, com 27,00m; divide pelo lado direito com o 

lote nº 170-B, com 54,00m; divide pelo lado esquerdo com o lote nº 169-E, com 53,00m. 

Imóvel em área rural, sendo compreendido por extensa região de mata densa e poucos 

imóveis edificados; não há no local qualquer identificação de nomes de logradouros e 

tampouco sinais demarcatórios que pudessem individualizar o lote. Registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Teresópolis/RJ sob matrícula 

nº 4.583, reavaliada a parte ideal em R$ 30.000,00. Obs.: Importante salientar que o 

Loteamento Parque Boa União se localiza em área rural, sendo compreendido por extensa 

região de mata densa e poucos imóveis edificados; não há no local qualquer identificação 

de nomes de logradouros e tampouco sinais demarcatórios que pudessem individualizar os 

lotes - Apesar de se ter diligenciado pelas ruas envolvidas, não foi possível identificar as 

exatas confrontações dos lotes.  
(RE)AVALIAÇÃO TOTAL DAS PARTES IDEAIS: R$ 659.000,00, em 30/01/2019. 
DEPOSITÁRIO: Não informado. 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(S): Conforme descrições acima. 
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ÔNUS: Item 01) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-

12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.03); Item 02) 

PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em 

trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.03); Item 03) PENHORA em favor da 

UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal 

de Teresópolis/RJ (R.03); Item 04) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 

0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.02); Item 

05) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em 

trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.02); Item 06) PENHORA em favor da 

UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal 

de Teresópolis/RJ (R.02); Item 07) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 

0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.02); Item 

08) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em 

trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.03); Item 09) PENHORA em favor da 

UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal 

de Teresópolis/RJ (R.03); Item 10) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 

0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.03); Item 

11) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em 

trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.04); Item 12) PENHORA em favor da 

UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal 

de Teresópolis/RJ (R.04); Item 13) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 

0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.04); Item 

14) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em 

trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.04); Item 15) PENHORA em favor da 

UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal 

de Teresópolis/RJ (R.02); Item 16) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 

0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.02); Item 

17) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em 

trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.03); Item 18) PENHORA em favor da 

UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal 

de Teresópolis/RJ (R.04); Item 19) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 

0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.02); Item 

20) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em 

trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.03); Item 21) PENHORA em favor da 

UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal 

de Teresópolis/RJ (R.03); Item 22) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 

0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.03); Item 

23) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em 

trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ; Item 24) PENHORA em favor da UNIÃO 

FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de 

Teresópolis/RJ (R.02); Item 25) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 

0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.03); Item 

26) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em 

trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.04); Item 27) PENHORA em favor da 

UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal 

de Teresópolis/RJ (R.03); Item 28) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 

0000077-12.2011.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.02); Item 

29) PENHORA em favor da UNIÃO FEDERAL, autos nº 0000077-12.2011.4.02.5115, em 

trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ (R.02).  
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4.2. VEÍCULOS: 
 

03. AUTOS: 0007624-59.2018.4.02.5115 – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - ELETRÔNICO 
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ: 00.360.305/0001-04) 
EXECUTADO: MEDEIROS E SILVA E CARMO DE SOUSA PROCESSAMENTO DE 

DADOS LTDA (CNPJ: 12.559.262/0001-70), DARCIO MELLO DE MEDEIROS (CPF: 

085.433.837-30) e ELISABETE CORDEIRO DA SILVA DE MEDEIROS (CPF: 

103.811.257-50) 
BEM(NS): 01) 01 (um) Automóvel Chevrolet/Classic LS, placas LQF-6299, 2011/2012, 

cor branca, álcool/gasolina, Renavam 00457489650, avaliado em R$ 20.000,00; 02) 01 

(um) Automóvel Chevrolet/Classic LS, placas KXV-8145, 2011/2012, cor branca, 

álcool/gasolina, Renavam 457489286, avaliado em R$ 20.000,00. 
(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 40.000,00, em 21/03/2019. 
DEPOSITÁRIO: DARCIO MELLO DE MEDEIROS. 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(S): Avenida Feliciano Sodré, nº 864, Galeria – última sala, 

à direita, Várzea, Teresópolis/RJ. 
ÔNUS: Item 01) RESTRIÇÕES JUDICIAIS; RESTRIÇÃO JUDICIAL DE 

TRANSFERÊNCIA nos autos nº 0010347-85.2017.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara 

Federal de Teresópolis/RJ; RESTRIÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA E 

PENHORA em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, autos nº 0007624-

59.2018.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ; Débitos no 

Detran/RJ: IPVA no valor de R$ 1.326,99 – Exercícios 2018 e 2019; Multa no valor de R$ 

130,16 – consultas realizadas em 26/02/2019; Item 02) RESTRIÇÕES JUDICIAIS; 

RESTRIÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA nos autos nº  0010347-

85.2017.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ; RESTRIÇÃO 

JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA E PENHORA em favor da CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL – CEF, autos nº 0007624-59.2018.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de 

Teresópolis/RJ; Débitos no Detran/RJ: IPVA no valor de R$ 468,19 – Exercício 2019; 

Multa no valor de R$ 195,23 – consultas realizadas em 26/02/2019. 
 

04. AUTOS: 0011504-93.2017.4.02.5115 (2017.51.15.011504-9) - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ELETRÔNICO 
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ: 00.360.305/0001-04) 
EXECUTADO: ESN ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS LTDA. (CNPJ: 

10.909.183/0001-16), DANIELA DOS SANTOS ROCHA PEREIRA (CPF: 032.516.697-

88), MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA (CPF: 032.516.707-94) e 

SÉRGIO PANINHO PEREIRA (CPF: 231.332.998-40) 
BEM(NS): 01 (um) Veículo Ford/Ecosport FSL 1.6 Flex, placas LPY-6097, 2011/2012, cor 

preta, Chassi 9BFZE55P6C8699884, Renavam 342509888, em razoável estado de 

conservação.  
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 34.531,00, em 27/02/2019.  
DEPOSITÁRIO: SÉRGIO PANINHO PEREIRA.  
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(S): Rua Alfredo Rabello, 30, Apartamento 102, Jardim 

Cascata, Teresópolis/RJ.  
ÔNUS: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor do BANCO BRADESCO FINANC. S.A., 

com informação de baixa pela financeira ainda não registrada no Detran/RJ; RESTRIÇÃO 

JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA e PENHORA em favor da CAIXA ECONÔMICA 
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FEDERAL – CEF, autos n° 0011504- 93.2017.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de 

Teresópolis/RJ; Débitos no Detran/RJ: IPVA - Exercícios 2018 e 2019, no valor de R$ 

2.390,23; Multas no valor de R$ 1.416,94 – consultas realizadas em 26/02/2019.  
 

05. AUTOS: 0075173-86.2018.4.02.5115 – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - ELETRÔNICO 
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ: 00.360.305/0001-04) 
EXECUTADO: PORTELA & MACHADO FÍSIO - REABILITAÇÃO INTELIGENTE 

LTDA. (CNPJ: 20.270.092/0001-37), FELLIPE MACHADO PORTELA (CPF: 

115.432.747-73) e MARIA DE FÁTIMA PEREIRA MACHADO (CPF: 645.050.657-15) 
BEM(NS): 01) 01 (um) Veículo GM/Chevrolet Classic LS, placas KVM-7395, 2011/2012, 

cor preta, álcool/gasolina, em bom estado de conservação, uso e funcionamento, avaliado 

em R$ 22.000,00; 02) 01 (um) Veículo Fiat/Uno Way 1.0, placas LLH-3755, 2010/2011, 

cor preta, álcool/gasolina, em bom estado de conservação, uso e funcionamento, avaliado 

em R$ 20.000,00. 
(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 42.000,00, em 26/09/2018. 
DEPOSITÁRIO:  MARIA DE FÁTIMA PEREIRA MACHADO. 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(S): Rua Luiza Pereira Soares, nº 218, Artistas, 

Teresópolis/RJ. 
ÔNUS: Item 01) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, com informação de baixa de alienação pela 

financeira ainda não registrada no Detran/RJ; Restrições Judiciais; PENHORA em favor da 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, autos n° 0075173-86.2018.4.02.5115, em 

trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ; Item 02) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, com 

informação de baixa de alienação pela financeira ainda não registrada no Detran/RJ; 

Restrições Judiciais; PENHORA em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, 

autos n° 0075173-86.2018.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ. 
 

06. AUTOS: 0182663-41.2016.4.02.5115 – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - ELETRÔNICO 
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ: 00.360.305/0001-04) 
EXECUTADO: TPF 777 SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO - EIRELI (CNPJ: 10.783.326/0001-96), ALESSANDRA CARNEIRO 

CORGUINHA (CPF: 020.537.537-57) e ANTÔNIO REZENDE DA FONSECA FILHO 

(CPF: 355.089.146-68) 
BEM(NS): 01 (um) Veículo Chevrolet/Celta 1.0L LS, placas LLN-3911, 2011/2012, cor 

preta, álcool/gasolina, chassi 9BGRC08FOCG194164, em razoável estado de conservação. 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 18.000,00, em 04/02/2019. 
DEPOSITÁRIO: ANTÔNIO REZENDE DA FONSECA FILHO. 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(S): Avenida Delfim Moreira, nº 777/303, Várzea, 

Teresópolis/RJ. 
ÔNUS: RESTRIÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA e PENHORA em favor da 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, autos n° 0182663-41.2016.4.02.5115, em 

trâmite na 1ª Vara Federal de Teresópolis/RJ. 
 

07. AUTOS: 0207036-05.2017.4.02.5115 – AÇÃO MONITÓRIA - ELETRÔNICO 
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ: 00.360.305/0001-04) 
EXECUTADO: MARIA APARECIDA ESTEVES PEREIRA (CPF: 877.355.807-97) 
BEM(NS): 01 (um) Veículo GM/Vectra GLS, placas LNB-9390, 2000/2000, cor prata, 

gasolina/GNV, em bom estado de conservação, uso e funcionamento. 
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(RE)AVALIAÇÃO: R$ 14.500,00, em 15/01/2019. 
DEPOSITÁRIO: MARIA APARECIDA ESTEVES PEREIRA. 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(S): Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 548, ap. 202, Bloco 

1, Várzea, Teresópolis/RJ. 
ÔNUS: RESTRIÇÃO JUDICIAL; PENHORA em favor da CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL – CEF, autos n° 0207036-05.2017.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de 

Teresópolis/RJ. 
 

08. AUTOS: 5000644-11.2018.4.02.5115 – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ: 00.360.305/0001-04) 
EXECUTADO: CRIATIV3 SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA. 

(11.425.316/0001-41), EDER BESSA DE ARAUJO (CPF: 087.005.257-82) e EDUARDO 

HENRIQUE D'ALINCOURT ROMERO (CPF: 090.670.647-50) 
BEM(NS): 01 (um) Veículo Fiat/Palio Sporting 1.6, placas KOW-5613, 2012/2013, cor 

branca, álcool/gasolina, Renavam 00474978478, chassi 9BD196263D2053911, em regular 

estado de conservação. 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 31.500,00, em 31/10/2018. 
DEPOSITÁRIO: EDUARDO HENRIQUE D'ALINCOURT ROMERO. 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(S): Avenida Lúcio Meira, nº 36, sala 201, Várzea, 

Teresópolis/RJ. 
ÔNUS: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, com informação de baixa de alienação pela 

financeira ainda não registrada no Detran/RJ; RECALL PENDENTE para substituição dos 

airbags do motorista e passageiro; RESTRIÇÕES JUDICIAIS; RESTRIÇÃO JUDICIAL 

DE TRANSFERÊNCIA E PENHORA em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 

CEF, autos nº 5000644-11.2018.4.02.5115, em trâmite na 1ª Vara Federal de 

Teresópolis/RJ; Débitos no Detran/RJ: Multas no valor de R$ 1.701,47 – consultas 

realizadas em 27/02/2019. 
 

 

4.3. BENS MÓVEIS/SEMOVENTES: 
 

09. AUTOS: 0000021-71.2014.4.02.5115 (2014.51.15.000021-0) – EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ELETRÔNICO 
EXEQUENTE: CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04) 
EXECUTADOS: LATICÍNIOS JOPPS LTDA. ME (CNPJ: 00.486.700/0001-38), 

VANESSA GONÇALVES CANTARINO NOLASCO (CPF: 081.233.787-50) e LIZEU 

PIMENTEL NUNES (CPF: 030.050.407-12) 
BEM(NS): 01 (um) Trator Massey Ferguson 265, cor vermelha, a diesel, usado, em bom 

estado de conservação. Trata-se de um trator comum, sem direção hidráulica, que não é 

tracionado e não tem o hidráulico traseiro, razão pelo qual não tem como ser utilizado para 

lavrar terra, servindo apenas para reboque, ou seja, para puxar carroça. Aparenta ter uns 

vinte anos de uso, de acordo com o modelo. 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 20.000,00, em 01/03/2019. 
DEPOSITÁRIO: TIAGO PINTO DE CARVALHO. 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(S): Estrada Rio-Bahia, Km 45, s/nº, Serra do Capim, 

Teresópolis/RJ. 
 
 

JFRJ
Fls 16

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a CAIO MARCIO GUTTERRES TARANTO.
Documento No: 80989850-1-0-1-17-800484 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

Subseção Judiciária de Teresópolis - 1ª Vara Federal 
Rua Francisco Sá, 343, Várzea – Teresópolis/RJ 

CEP: 25.953-011 - Telefone: (21) 2152-3813 / 3815  
e-mail: 01vf-te@jfrj.jus.br 

E para que chegue o presente EDITAL ao conhecimento dos executados e de terceiros 

interessados, e para que não possam, no futuro, alegar ignorância, expeçam-se editais de 

igual teor, que serão publicados no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região (e-

DJF2R (www.jfrj.jus.br) na forma da lei e afixados no local de costume. Expedido, nesta 

cidade de Teresópolis/RJ, aos 27 de março de 2019. Eu, LUIZ OCTAVIO ARRUDA 

LIMA, Diretor de Secretaria, conferi. 
 

 

 

CAIO MÁRCIO GUTTERRES TARANTO 
MM. JUIZ FEDERAL TITULAR 

1ª VARA FEDERAL DE TERESÓPOLIS 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 
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