
  
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DA CAPITAL - RJ. 
Fórum: Avenida Erasmo Braga nº 115 – Centro – Rio de Janeiro – RJ. 
E-mail: cap13vciv@tjrj.jus.br 

 

JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL – RJ. 

 EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído dos 
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ UNIBANCO 
S/A que move em face de VALE DO MARMELO MINERAÇÃO LTDA – ME, ANTÔNIO 
FERNANDO LEVY DE SOUZA e PAULA NOGUEIRA DIAS FERRÃO LEVY      
(processo eletrônico nº 0290886-97.2016.8.19.0001) na forma abaixo: 
 

A DRA. LEDIR DIAS DE ARAÚJO, Juíza de Direito Titular na décima terceira  Vara Cível da 
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, Especialmente aos Executados: VALE DO 
MARMELO MINERAÇÃO LTDA – ME (CNPJ: 60701190/0001-04) , FERNANDO LEVY 
DE SOUZA (CPF: 431.190.267-00) e PAULA NOGUEIRA DIAS FERRÃO LEVY (CPF: 
053.179.078-96) que no dia 11/06/2019 às 14:00 horas, no escritório da leiloeira 
Pública CRISTINA FAÇANHA, sito a Rua República do Líbano nº 16 – 501 (auditório) – 
Centro  - RJ, e simultaneamente através da plataforma de leilões: 
www.facanhaleiloes.com.br na Modalidade: “LEILÃO HÍBRIDO”, obedecendo aos artigos 
879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, será apregoado e vendido a quem mais der à 
partir do valor da avaliação, ou no dia 18/06/2019 no mesmo horário e local, será 
realizado o 2º leilão pela melhor oferta, à partir de 50% da avaliação, os imóveis descritos e 
avaliados como seguem: 

 1º) IMÓVEL - (matrícula: 3.209): SÍTIO Nº 80  DA FAZENDA CONCEIÇÃO DO RIO 
PRETO - 2º e 3º distritos do Município de Teresópolis, com área de 13.850m2 
(treze mil oitocentos e cinquenta metros quadrados) e com as seguintes medidas: 
mede de frente pela Estrada dos Marmelos uma extensão de 147,00m (cento e quarenta e 
sete metros; pelos fundos confronta com uma córrego e mede 112,00m (cento e doze 
metros); ao lado direito mede 125,35m (cento e vinte e cinco metros e trinta e cinco 
centímetros) divisando com o sítio nº 79; pelo lado esquerdo limita-se com o sítio nº 81 e 
mede 191,15m (cento e noventa e um metros e quinze centímetros). AV-1-3.209 – 
DESMEBRAMENTO: Proceda-se a esta averbação nos termos do requerimento datado de 
13/12/1981 por Nair Nasser Zucarino a titular deste Cartório, para constar que o imóvel 
objeto da presente é consequência do desmembramento em decorrência da planta 
elaborada pelo engenheiro Osvaldo Jannuzzi – e assinado pela proprietária  Fazenda 
Conceição do Rio Preto Agro Pecuária Comercial e Industrial S/A e respectivo memorial que 
a acompanha e que fica arquivada em cartório.  R-09.3.209 – CARTA DE ADJUDICAÇÃO: 
Nos termos da carta de adjudicação assinada em 12/05/2004 pelo MM. Juiz de Direito da 
27ª Vara Cível, Dr. Mauro Pereira Martins, extraída dos autos do processo nº 
1999.0001.005428-6 ação de execução de título extrajudicial, que Antônio Fernando Levy 
de Souza moveu em face de Ricardo Alberto Lins de Barros e outro, o imóvel objeto da 
presente no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) engloba os imóveis das matrs. 
220, 1.375, 1823, 3.361 e 5.562, foi adjudicado a ANTÔNIO FERNANDO LEVY DE SOUZA, 
brasileiro, engenheiro civil, portador da cart. Identidade nº 03384640-3 expedida em 
17/01/80 pelo IFP, inscrito no CPF sob o nº 431.190.267-00, casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens, posteriormente a Lei 6.515/77. Com PAULA NOGUEIRA DIAS 
FERRÃO LEVY DE SOUZA, brasileira, portadora da cart. Ide. nº 106927706-4 expedida em 
23/10/93 pelo IFP, inscrita no CPF sob o nº 053.179.078-96. Conforme o  Certificado de 
Cadastro de Imóvel Rural – CCIR o imóvel esta cadastrado no INCRA sob o nº 
518.034.016.489-6 e CCIR sob o nº 10162434178 – com denominação do imóvel rural: 



Sítio nº 80 – Fazenda Conceição – Município de Teresópolis – área Total 1.3000 (ha).          
O IMÓVEL DESCRITO FOI AVALIADO PELO VALOR DE R$ 180.000,00 (cento e 
oitenta mil reais). 

 2º) IMÓVEL - (matrícula: 1.375):  SÍTIO Nº 82 DA FAZENDA CONCEIÇÃO DO RIO 
PRETO - 2º e 3º distritos do Município de Teresópolis, situado nos 2º e 3º distritos 
deste Município – Teresópolis, com área global de 22.000,00 m2 (vinte e dois mil 
metros quadrados), medindo: 114,00m em linha curva de testada pela Estrada Projetada 
P – 6., à direita 260,60m, limitando com o sítio 81; à esquerda 240,00m, limitando com o 
sítio 83 e aos fundos 94,00m, confrontando com o córrego que se separa do sítio nº 96. R-
08- 1.375 – PROTOCOLO – 28.483- CARTA DE ADJUDICAÇÃO: - Nos termos da carta de 
adjudicação assinada em 12/05/04 pelo MM. JUIZ DE DIREITO da 27ª Vara Cível da Capital, 
Doutor Mauro Pereira da Silva, extraída dos autos do processo nº 1999.001.005428-6, ação 
de execução de título extrajudicial que Antônio Fernando Levy de Souza moveu em face de 
Ricardo Alberto Lins de Barros e outros, o imóvel objeto da presente, no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) mats. (220, 1823, 3.209, 3.361 e 5.562) foi adjudicado por 
Antônio Fernando Levy, brasileiro, engenheiro civil, portador da carteira id. Nº 03384640-3, 
expedida em 17/01/80 pelo IFP, inscrito no CPF sob o nº 431. 190.267-00, casado pelo 
regime de comunhão parcial de bens, posteriormente à Lei 6.515/77, com Paula Nogueira 
Dias Ferrão Levy de Souza, brasileira, portadora da carteira id nº 10692706-4 expedida em 
23/10/93 pelo IFP, inscrita no CPF sob o nº053.179.078-96, residente na Av. João Luis Alves 
nº 196 – 201 – Urca – Rio de Janeiro – RJ. Conforme o Certificado de Cadastro de Imóvel 
Rural – CCIR o imóvel esta cadastrado no INCRA sob o nº 518.034.017.680-0 e CCIR sob o 
nº 10162791175 – com denominação do imóvel rural: Sítio nº 82 – Fazenda Conceição – 
Município de Teresópolis – área Total: 2,2000 (ha). O IMÓVEL DESCRITO FOI AVALIADO 
PELO VALOR DE R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).  

3º) IMÓVEL – (matrícula: 1.823): ÁREA 416.661,00 m2 (quatrocentos e dezesseis 
mil seiscentos e sessenta e um metros quadrados) situada na Fazenda Conceição 
do Rio de Preto (atual sítio Vale do Marmelo), 2º e 3º Distrito deste Município que 
assim se descreve e caracteriza partindo da divisa com o sítio nº82, segue fazendo frente 
pela estrada P – 6 numa extensão de 452,00m em linha sinuosa, até encontrar a divisa com 
o sítio nº 86, seguindo por esta divisa com rumo de 26ª 6’ SW numa extensão de 237,00m 
até atingir o córrego deste córrego segue acompanhando a divisa com o sítio nº 100 numa 
extensão de 81,00m até a estrada seguindo por esta estrada numa extensão de 8,00m e daí 
atravessa essa estrada e encontra o marco XV desse marco segue uma extensão de 
100,00m até o marco nº XVI confrontando parte com a estrada e parte com o sítio nº 100., 
daí segue com o rumo de 14ª 1. SE numa extensão de 255,00m até o ponto nº 9, 
confrontando com o sítio nº 87 e uma estrada., desse ponto segue com o rumo de 15º 7 SE 
numa extensão de 271,25m até o ponto nº 10 daí segue até o marco nº VI com o rumo de 
15º 0 SE numa extensão de 210,00m deste marco segue com o rumo 31º 5´NW numa 
extensão de 538,00m até o ponto 24 na divisa com o sítio 110, confrontando durante todo 
este percurso ou seja, da divisa com o sítio nº 87 até a divisa com o sítio nº 110, com 
terrenos de Helio Maturano; deste ponto segue acompanhando a divisa do referido sítio nº 
110, até o marco nº XIV numa extensão de 145,00m e depois numa extensão de 70,00m 
até o marco XIII, daí passa a confrontar com o sítio nº 113, seguindo com o rumo 34º 0’ 
NW numa extensão de 105,00; deste ponto segue acompanhando a divisa com o sítio nº 
104, com rumo de 0º 30´NE numa extensão de 604,00m até encontrar a estrada P-6 
seguindo por essa estrada numa extensão de 35,00m quando então atravessa a dita estrada 
e segue com o rumo 0º - 91 SE confrontando com o sítio nº 96 numa extensão de 94,00m 
até encontrar o córrego; daí acompanhando a margem do córrego em linha sinuosa numa 
extensão de 85,00m até atingir o sítio nº 82; deste ponto segue em direção a estrada P-6 
na divisa com o sítio nº 82 com o rumo 0º 86 – NE numa extensão de 240,00 m em linha 
reta, atingindo o ponto de partida. AV-01-1.823. REMEMBRAMENTO – Procede-se a 
presente averbação, nos termos do requerido feito em 26-9-1979, ao titular deste cartório, 
por Clarino Silveira Ramos, acima qualificado, para constar que o imóvel objeto da presente 
e consequência do remembramento das áreas objetos das matrículas nºs 1.738 e 1.822, 
feitas nos livros dos – G –e dos H, deste Registro de Imóveis, remembramento este em 



decorrência da planta elaborada pelo engenheiro civil Celso Luis F. Dalmaso, carteira CREA 
Nº 15.247- D, que ficam arquivados. AV- 04-1.823. DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL: Este 
título foi protocolado sob o nº 14.974, em 06/02/1987. Procede-se a presente averbação 
nos termos do requerimento datado de 06-02-1987, feita ao titular deste cartório pelo 
proprietário, para constar que o imóvel objeto da presente matrícula denomina-se “SÍTIO 
VALE DO MARMELO”. R-11-1.823 - PROTOCOLO – 28.483 – CARTA DE ADJUDICAÇÃO: 
Nos termos da carta de adjudicação assinada. Conforme o Certificado de Cadastro de Imóvel 
Rural – CCIR o imóvel esta cadastrado no INCRA sob o nº 518.034.002.003-7 e CCIR sob o 
nº 10162234179 – com denominação do imóvel rural: Sítio Vale do Marmelo – Município de 
Teresópolis – área Total: 41,6000 (ha). O IMÓVEL DESCRITO FOI AVALIADO PELO 
VALOR DE R$ 1.350.000,00 (hum milhão trezentos e cinquenta mil reais).  

DO CRÉDITO EXEQUENDO: Conforme planilha de crédito apresentado pelo autor nos 
autos, índex 446, o crédito atualizado da presente ação em 25/02/2019 perfaz o montante 
de R$ 1.435.153,41 (hum milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e três 
reais e quarenta e um centavos).  

Os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive de natureza Propter Rem serão sub-
rogados sobre o preço da alienação, sendo observada a ordem de preferência legal nos 
termos do art. 130 do CTN, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, 
consoante o art. 908 § 1º do Código de Processo Civil. Sendo o imóvel vendido livre e 
desembaraçado. As certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral 
da Justiça, e eventuais débitos de ITR serão lidos pela Srª. Leiloeira no ato do pregão. 

 DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, 
no site da Leiloeira, www.facanhaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 
887, §2º, do CPC. 

 DA PARTICIPAÇÃO: (PRESENCIAL) Os interessados devem comparecer em local e hora 
designado para realização do leilão presencial, munidos de documentos de identidade, CPF e 
cheques, em caso de estar representando a terceiros interessados na arrematação deverá 
antes de iniciado o leilão apresentar procuração com firma reconhecida por autenticidade, e 
em caso de pessoa jurídica, os Estatutos da empresa outorgante. 

DA PARTICIPAÇÃO ONLINE: Os interessados em participar do leilão online devem realizar 
o cadastro através da plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, preenchendo os 
requisitos legais estabelecidos na plataforma (contrato de participação), sujeitos a análise e 
aprovação dos documentos, sendo aprovado receberão o E - mail da homologação, podendo 
fazer seu lance. 

CONDIÇÕES DE VENDA: O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em 
que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado, verificar suas condições, 
antes das datas designadas para a alienação. As despesas e os custos (ITBI, registros e o 
que mais se fizer necessário) relativos à transferência patrimonial dos bens correrão por 
exclusiva conta do arrematante.  

DO PAGAMENTO À VISTA: (artigo 892 do NCPC). O arrematante deverá efetuar o 
pagamento à vista integral ou a prazo de 15 dias mediante a caução de 30% à ser 
depositado em 24 horas após a arrematação, através de guia de depósito judicial a ser 
emitida pela Leiloeira Oficial em favor do Juízo.  

DO PAGAMENTO PARCELADO (artigo 895 do NCPC): Os interessados em adquirir o bem 
penhorado em prestações poderão apresentar: (I) até o início do primeiro leilão, proposta 
para aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início do segundo 
leilão, proposta para aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, ou seja acima 
de 50% da avaliação. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de 
pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado 
em até 30 (trinta) meses, com as devidas correções monetárias à ser incluída na proposta, 
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis (art. 895, §1º, do CPC). As 



propostas deverão ser encaminhadas por escrito para o e-mail: 
contato@facanhaleiloes.com.br e ou anexada aos autos.   A apresentação de proposta não 
suspende o leilão (art. 895, §6º, do CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (art. 895, §7º, do CPC). 

 DA COMISSÃO DA LEILOEIRA E DE SEU PAGAMENTO: O arrematante deverá pagar no 
ato da arrematação o percentual de 5% a leiloeira a título de comissão sobre o preço da 
arrematação do imóvel a qual não esta incluída no valor do lance, por meio de cheque, ou 
sendo o lance online vencedor por intermédio de TED, à ser indicado a conta pessoal da 
leiloeira para a transação.  

DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: FICAM AS PARTES EM ESPECIAL OS EXECUTADOS 
INTIMADOS POR INTERMÉDIO DO PRESENTE EDITAL DE LEILÃOE INTIMAÇÃO, 
SUPRINDO ASSIM A EXIGÊNCIA CONTIDA NO ARTIGO 889, I DO NCPC.  

Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 16 (dezesseis) dia do mês de abril de dois mil e 
dezenove. Para que produza seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se devidamente 
assinado: 

MMª Drª Juíza de Direito – LEDIR DIAS DE ARAÚJO: _________________________________ 
 

 Leiloeira Pública – CRISTINA FAÇANHA:       __________________________________ 

                                                                              (assinado eletronicamente) 

 Responsável pelo Expediente : ______________________________________________ 

                                                                      Fabiano Alberto Conde Carvalho Falbo de Oliveira 
                                                                                                        (Mat.01/30779) 


