
Estado do Rio de Janeiro 
PODER JUDICIÁRIO 

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE TERESÓPOLIS 

(Rua Carmela Dutra, nº 678, 5ºandar, Agriões, Teresópolis-RJ) 

EDITAL de 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO e PRESENCIAL e INTIMAÇÃO com o prazo de 
05(cinco) dias, extraído dos autos da ação de Despejo por falta de pagamento  movida por 
MEDEIROS E FILHOS LTDA e NEUZA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS BIOLCHINI, OAB-RJ 
25.319 em face de  MARCELO DA GRAÇA GARCIA, processo nº 0020347-46.2012.8.19.0061, 
passado na forma abaixo:  

A Dr. CARLO ARTUR BASILICO, Juiz da Vara acima, FAZ SABER, a quaisquer interessados, 
especialmente a MARCELO DA GRAÇA GARCIA, por si e como representante do ESPÓLIO de 
MÔNICA DE OLIVEIRA DEVIDE GARCIA, que foi designado LEILÃO ELETRÔNICO 
pelo site www.depaula.lel.br e simultaneamente PRESENCIAL no dia 02/08/2018, às 
14,00h, no Átrio do Fórum de Teresópolis, na Rua Carmela Dutra, nº 678, Agriões, 
Teresópolis - RJ, pelo Leiloeiro Público Oficial, LUIZ TENORIO DE PAULA, com 
escritório na Av. Almirante Barroso, 90 Gr. 1103, Centro, Rio de Janeiro (RJ), tel. 
(21)2524-0545, (www.depaula.lel.br). O bem poderá ser alienado, inclusive no primeiro 
Leilão, por preço NUNCA INFERIOR A 75% (setenta por cento) DO VALOR DA 
AVALIAÇÃO, corrigida monetariamente pela tabela do TJRJ, e não havendo licitantes 
estará reaberto para lances via internet pelo site www.depaula.lel.br, encerrando-se, o 
segundo Leilão, na data 16/08/2018,  no mesmo horário e local, de forma presencial e 
online, será(ão) apregoado(s) a alienação o(s) bem(ns) descrito(s) e avaliado(s) às fls. 113, 
constituído de:  Plena propriedade sobre imóvel rural com área remanescente com 
184.700,00m², denominado como sítio Café no Bule, situada no lugar denominado Venda 
Nova, 3º Distrito de Teresópolis, RJ, com topografia em aclive elevado, que assim se descreve e 
caracteriza: partindo do ponto junto a Estrada na divisa com a área desmembrada, segue em linha 
reta na direção Sudoeste, até as vertentes numa distância de 370,00m, confrontando com a área 
desmembrada de Ronaldo Mendonça: daí segue vertente na direção sul numa extensão de 
335,80m, confrontando com terrenos de Marinho Barros Silva e sua mulher; desse ponto segue em 
linha reta na divisa com terrenos de Bonfim Cunha Gomes, até a Estrada de Venda Nova numa 
distância de 322,00m; daí segue acompanhando a referida Estrada numa distância de 648,00m até 
encontrar com o ponto de partida, confrontando pelo lado oposto à Estrada de Venda Nova, com a 
área desmembrada de Ronaldo Mendonça. Nas terras retro descritas, foi erigida uma casa rústica 
para colono e uma cocheira, necessitando de reparos e manutenções gerais, também foram 
plantados eucaliptos e árvores frutíferas. Avaliação atualizada de R$325.000,00 (trezentos e vinte 
e cinco mil Reais), equivalentes a 98440,57 Ufir´s/RJ.  Matriculado no 2º Ofício de RGI da 
comarca de Teresópolis sob o nº 6990. Consta na R-02 PENHORA determinada pelo juízo da 1ª 
Vara Cível da comarca de Teresópolis nos autos da Execução Por Título Judicial nº 405/98 movida 
por TARCISO SOARES em face de RONALDO MENDONÇA E OUTROS. Consta na R-05 
PENHORA PARCIAL de 50% deste imóvel destes autos. Cadastrado no INCRA com o código 
nº 650.130.044.628-2, onde constam débitos no montante de R$29,12 (vinte e nove Reais e doze 
centavos),  mais acréscimos legais. As certidões de que trata o art. 242 inciso VI, “g”, da 
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça/RJ, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato 
do pregão. O imóvel será alienado livre de todos os ônus, os quais ficam subrogados no preço, 



inclusive débitos de IPTU, CONDOMÍNIO e TAXAS, desde que o produto da venda seja 
suficiente para o pagamento das dívidas do imóvel, caso contrário fica o arrematante ciente que 
arcará com os mesmos. O executado foi  intimado da penhora, conforme fls.97. Edital na íntegra 
no Fórum, ficando o executado intimado da hasta pública pela publicação deste. Regras de 
Participação On-line: Para participar do pregão on-line terão os interessados que: 1) realizar 
cadastro prévio no site: www.depaula.lel.br, sujeito à aprovação após comprovação dos dados 
cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e no prazo previsto no Contrato de 
Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site dos leiloeiros); 2) aceitar os termos e 
condições do contrato; 3) criar uma senha, pessoal, intransferível e de sigilo obrigatório, mediante 
a qual será realizada a certificação eletrônica e obtidos lances que serão de responsabilidade 
exclusiva do usuário-licitante; e 4) Instalar proteção antivírus e firewall e adotar todos os 
mecanismos de segurança contra invasões; 5) A participação no leilão, por meio da formulação de 
lances, implica na aceitação integral e irretratável dos termos e condições do Contrato de 
Participação em Pregão Eletrônico; 6) Todos os lances efetuados por usuário certificado não são 
passíveis de arrependimento; 7) Ficam cientes os interessados que assumem os riscos naturais 
inerentes às falhas técnicas relacionadas à falta de conexão, de energia e erro de sistema 
operacional, ou outras circunstâncias, que possam vir a inviabilizar a sua participação no leilão. 
Arrematação à vista ou a prazo de até sete dias mediante caução, 5% de comissão ao Leiloeiro, 
Custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido de R$395,30 na arrematação, e 2% de 
comissão ao leiloeiro no caso de adjudicação ou remição da execução, após a publicação deste 
edital. Ciente os interessados que o não pagamento do preço no prazo acima estabelecido, o Juiz 
impor-lhe-á em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, não sendo 
admitido participar o arrematante remisso. Teresópolis, aos vinte e oito dias do mês de seis do ano 
de dois mil e dezoito. Eu, ANGELA PATRICIA DE ALMEIDA FERRAZ, matr. 01/20644, 
mandei digitar e o subscrevo. (Ass.) CARLO ARTUR BASILICO – Juiz de Direito. 

 

 


