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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS - RJ. 
Fórum: Rua General Dionísio n°764 – Centro- Duque de Caxias  - RJ  

Email: dcx02vciv@tjrj.jus.br 

 

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS - RJ 

 EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído dos 

autos da Ação de Cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO 

COMERCIAL 25 DE AGOSTO que move em face de TERRAPLANAGEM INDÚSTRIA                                                                                                      

E COMERCIO CARNEIRO PRATA LTDA                                                             

(processo nº 0064447-12.2012.8.19.0021) na forma abaixo: 

 

O DR. PAULO JOSÉ CABANA DE QUEIROZ ANDRADE, Juiz de Direito titular na 

segunda Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias, FAZ SABER aos que o presente 

Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, Especialmente ao 

executado: TERRAPLANAGEM INDÚSTRIA E COMERCIO CARNEIRO PRATA LTDA 

( CNPJ: 30.603.302/0001-15), que no dia  24/09/2020 às 14:00 horas que no 

dia será aberto o 1º leilão Público, através da plataforma de leilões: 

www.facanhaleiloes.com.br , pela Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA, 

matriculada na JUCERJA sob o nº 175, devidamente credenciada no TJRJ, com escritório 

na Rua República do Líbano nº 16, salas: 501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., 

apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 30/09/2020, no 

mesmo horário e local, a partir de 50% do valor da avaliação do imóvel, em 

consonância ao Art. 891, §único do CPC, que estará aberto na “MODALIDADE 

ONLINE”, obedecendo aos artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, os 

imóveis descritos como seguem os: AUTOS DE AVALIAÇÃO, na forma abaixo: 

(DIREITO E AÇÃO) – IMÓVEL(I) SALA N° 505, DO EDIFÍCIO SITUADO NA 

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, N°1204, NO BAIRRO JARDIM 25 DE 

AGOSTO – DUQUE DE CAXIAS -RJ, estando localizada no quinto pavimento, tendo 

uma área construída de 28,90m², uma área total de utilização exclusiva de 28,90m², e 

uma fração ideal de 6/720 da totalidade do lote de terreno remembrado n°37, da 

quadra 84, medindo 24,00m, de frente para Av. Brigadeiro Lima e Silva, igual largura 

na linha dos fundos, por 30,00m de extensão da frente aos fundos e de ambos os lados, 

confrontando pelo lado direito com o lote n° 39, pelo lado esquerdo com o lote n°36, e 

nos fundos com os lotes n°s 08,09, com uma área de 720,00m², AVALIADO EM 

R$90.000,00(NOVENTA MIL REAIS). A SALA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE 

REGISTRADA JUNTO AO 3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – DUQUE DE 

CAXIAS – RJ, SOB A MATRÍCULA 20337, COMO SEGUE (CERTIDÃO DE ÔNUS 

REAIS): Sala n°505, do Edifício situado na Avenida Brigadeiro Lima  e Silva, n° 1.204, 

no Bairro Jardim 25 de agosto, Estando localizada no 5° pavimento, tendo uma área 

construída de 28,90m², uma área construída de 28,90m², uma área total de utilização 

exclusiva de 28,90m² e uma fração ideal de 6/720 da totalidade do terreno designado 

por lote remembrado n° 37 da quadra 84, situado no lugar denominado Jardim 25 de 

agosto, no 1° Distrito deste Município, medindo 24,00m de frente para a Avenida 

Brigadeiro Lima e Silva, igual largura na linha dos fundos, por 30,00m de extensão da 

frente aos fundos e de ambos os lados, confrontando pelo lado direito com o lote n° 39, 

pelo lado esquerdo com o lote n° 36 e nos fundos com os lotes n°s 08 e 09, com uma 

área de 720,00m². PROPRIETÁRIO: BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ sob 

n° 60.746.948/0001-12, com sede em São Paulo – SP. FORMA DE AQUISIÇÃO: 

Escritura de confissão de Dívida, Dação em pagamento e outras obrigações, lavrada nas 
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Notas do Cartório do 11° Ofício da Cidade do Rio de Janeiro, no livro 3059, ás fls. 095, 

ato n° 057, em 21/06/2001. REGISTRO ANTERIOR: Matrícula n° 15.869, R.4, ficha 

01, da 2ª Circunscrição desta Comarca, cartório do 5° Ofício, sendo os registros 

incorporados e esta Serventia, na data de 31/08/2017, conforme Lei 7.615/2017. O 

referido é verdade e dou fé. Duque de Caxias, 21 de maio de 2018. AV.01/MAT. 

20.337 – CONSIGNAÇÃO (AÇÃO JUDICIAL). De acordo com o Ofício PJe, expedido 

pela 2ª Vara do Trabalho de Petrópolis, assinado pelo Analista Judiciário Marcus Vinicius 

Rocha Reis, fica averbado a Ação Trabalhista – Rito Ordinário (985), conforme processo 

n° 0011094-35.2015.5.01.0302 e que figuram como parte: Reclamante: HITALO 

BRANDÃO GALHEGO e como reclamado: TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E 

COMÉRCIO CARNEIRO PRATA LTDA e outros (4). Protocolo n° 34.655. DÉBITOS 

DO IMÓVEL: 1) IPTU (inscrição 12316014050): De acordo com a Certidão de 

Situação Fiscal e Enfitêutica do imóvel o referido apresenta débitos de IPTU no valor de            

R$ 6.358,18 (seis mil e trezentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) mais os 

acréscimos legais. 2)TAXA DE INCÊNDIO: (CBMERJ nº 1686829-1), o imóvel 

apresenta Débitos de Taxas de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de incêndios 

no valor de R$ 387,41 (trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos). 

(DIREITO E AÇÃO) IMÓVEL (II) SALA N° 608, DO EDIFÍCIO SITUADO NA AV. 

BRIGADEIRO LIMA E SILVA, N°1204, NO BAIRRO JARDIM 25 DE AGOSTO – 

DUQUE DE CAXIAS- RJ. Aos dias 29 do mês de Março do ano de 2019, ás 11:00, em 

cumprimento ao Mandado anexo, AVALIEI o bem penhorado, conforme se segue: 

SALA: 608 DO EDIFÍCIO SITUADO NA AV. BRIGADEIRO LIMA E SILVA, Nº 

1204, NO BAIRRO JARDIM 25 DE AGOSTO – DUQUE DE CAXIAS - RJ, estando 

localizada no sexto pavimento, tendo uma área construída de 34,50m², uma área total 

de utilização exclusiva de 34,50m², e uma fração ideal de 7/720 da totalidade do lote 

de terreno remembrado n° 37, da 84, medindo 24,00m de frente para a Avenida 

Brigadeiro Lima e Silva, igual largura  na linha dos fundos, por 30,00m, de extensão da 

frente aos fundos e de ambos os lados, confrontando pelo lado direito com o lote n°39 

pelo lado esquerdo n°36, e nos fundos com os lotes n°s 08 e 09 com uma área de 

720,00m², AVALIADO EM R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS A SALA 

ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO 3º OFÍCIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS – DUQUE DE CAXIAS – RJ, SOB A MATRÍCULA 20.338, 

COMO SEGUE (CERTIDÃO DE ÔNUS REAIS), SALA N°608: O imóvel encontra-se 

devidamente registrado no 3º Ofício do Registro de Imóveis de Duque de 

Caxias – RJ, sob a Matricula 20.338, como segue:  Sala n° 608, do Edifício 

situado na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, n°1.204, no bairro Jardim 25 de agosto, 

Estando localizada no 6°pavimento, tendo uma área construída de 34,50m², uma área 

total de utilização exclusiva de 34,50m² e uma fração ideal  de 7/720 da totalidade do 

terreno designado por lote remembrado n° 37 da quadra 84,, situado no lugar 

denominado Jardim 25 de Agosto, no 1° Distrito desta Município, medindo 24,00m de 

frente para Avenida Brigadeiro Lima e Silva, igual largura na linha dos fundos, por 

30,00m de extensão da frente aos fundos e de ambos os lados, confrontando pelo lado 

direito com o lote n° 39, pelo lado esquerdo com o lote n°36 e nos fundos com os lotes 

n°s 08 e 09, com  uma área de 720,00m². PROPRIETÁRIO: BANCO BRADESCO 

S/A, inscrito no CNPJ  sob o n° 60.746.948/0001-12, com sede em São Paulo – SP.  

FORMA DE AQUISIÇÃO: Escritura de confissão de Dívida, dação em pagamento e 

outras obrigações, lavrada nas Notas do Cartório do 11° Ofício da Cidade do Rio de 

Janeiro, no livro 3059, ás fls. 095, ato n° 057, em 21/06/2010. REGISTRO 

ANTERIOR: Matrícula n°15.886, R.04, ficha 01, da 2ªCircunscrição desta Comarca, 

Cartório do 5° Ofício, sendo os registros incorporados a esta Serventia, na data de 

21/08/2017, conforme Lei 7.615/2017. O referido é verdade e dou fé. AV.01/MAT. 

20.338 . CONSIGNAÇÃO (AÇÃO JUDICAL) – De acordo com o Ofício PJe, expedido 

pela 2ª Vara do Trabalho de Petrópolis ,assinado pelo Analista Judiciário Marcus Vinicius 

Rocha Reis, fica averbado a Ação Trabalhista – Rito Ordinário (985), conforme processo 



n° 0011094-35.2015.5.01.0302 e que figuram como partes: Reclamante: HITALO 

BRANDÃO GALHEGO e como Reclamado: TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E 

COMÉRCIO CARNEIROPRATA LTDA e outros (4).  O referido é verdade e dou fé.  

DÉBITOS DO IMÓVEL: 1) IPTU (inscrição 123160140067): De acordo com a Certidão 

de Situação Fiscal e Enfitêutica do imóvel o referido apresenta débitos de IPTU no valor 

de R$ 8.116,15 (oito mil e cento e dezesseis reais e quinze centavos) mais os 

acréscimos legais. 2)TAXA DE INCÊNDIO: (CBMERJ nº 1686842-4), o imóvel 

apresenta Débitos de Taxas de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de incêndios 

no valor de         R$ 233,24 (duzentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos. 

(DIREITO E AÇÃO)  IMÓVEL (III)– LAUDO DE AVALIAÇÃO SALA N° 812  -  

EDIFÍCIO SITUADO NA AV. BRIGADEIRO LIMA  E SILVA, N° 1204, BAIRRO 

JARDIM 25 DE AGOSTO – DUQUE DE CAXIAS, tendo uma área construída de 

39,23m², uma área total exclusiva de 39,23m² e uma fração ideal de 8/720 da 

totalidade do lote de terreno remembrado n°37 da quadra 84, medindo 24,00m de 

frente para a Avenida Brigadeiro Lima e Silva, igual largura na linha dos fundos, por 

30,00m de extensão de frente aos fundos e de ambos os lados, confrontando pelo lado 

direito com o lote n° 39, pelo lado esquerdo com o lote n° 36, e nos fundos com os 

lotes números 08 e 096, com uma área de 720,00, AVALIADO EM R$150.000,00 

(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). A SALA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE 

REGISTRADA JUNTO AO 3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – DUQUE DE 

CAXIAS – RJ, SOB A MATRÍCULA 20.339, COMO SEGUE (CERTIDÃO DE ÔNUS 

REAIS)  SALA N° 812 - Prédio n° 1.204 – Sala 812 do Edifício situado na Avenida 

Brigadeiro Lima e Silva, estando localizada no 8° pavimento, tendo uma área construída 

de 39,23m², uma área total de utilização exclusiva de 39,23m² e uma fração ideal de 

8/720 da totalidade do terreno designado por lote remembrado n°37 da quadra 84, 

situado no luar denominado Jardim 25 de agosto, no 1° Distrito deste Município, 

medindo 24,00m de frente para a Avenida Brigadeiro Lima e Silva, igual largura na 

linha dos fundos, por 30,00m de extensão da frente aos fundos e de ambos os lados, 

confrontando pelo lado direito com o lote n° 36 e nos fundos com os lotes n°s 08 e 09, 

com uma área de 720,00m². PROPRIETARIO:  BANCO BRADESCO S/A, inscrito no 

CNPJ sob o n° 60.746.948/0001-12, com sede em São Paulo – SP. FORMA DE 

AQUISIÇÃO: Escritura de Confissão de Dívida, Dação em pagamento  e outras 

obrigações, lavrada nas Notas do Cartório do 11° Oficio da Cidade do Rio de Janeiro, no 

livro3059, ás fls. 0958, ato n° 057, em 21/06/2001. REGISTRO ANTERIOR: Matricula 

n° 15.918, R.04, ficha 01, da 2° Circunscrição desta Comarca, Cartório do 5°  oficio, 

sendo os registros incorporados a esta Serventia, na data de 31/08/2017, conforme Lei 

7.615/2017. AV. 01/MAT.20.339  CONSIGNAÇÃO ( AÇÃO JUDICIAL). De acordo 

com o Oficio PJe, expedido pela 2° Vara do Trabalho de Petrópolis, assinado pelo 

Analista Judiciário Marcus Vinicius Rocha Reis, fica averbado a Ação Trabalhista – Rito 

Ordinário (985), conforme processo n° 0011094-35.2015.05.0302 e que figuram como 

partes: Reclamante: HITALO BRANDÃO GALHEDO  e como RECLAMADO: 

TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO CARNEIRO PRATA LTDA e outros. 

Protocolo ne 34.655. DÉBITOS DO IMÓVEL: 1) IPTU (inscrição 12316014099): De 

acordo com a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do imóvel o referido apresenta 

débitos de IPTU no valor de R$ 7.251,37 (sete mil e duzentos e cinquenta e um reais e 

trinta e sete centavos). mais os acréscimos legais. 2)TAXA DE INCÊNDIO: (CBMERJ 

nº 2194956-5), o imóvel apresenta Débitos de Taxas de Serviços Estaduais de 

Prevenção e Extinção de incêndios no valor de R$ 233,24 (duzentos e trinta e três reais 

e vinte quatro 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 os débitos atualizados de IPTU e Taxas 



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: 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. 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 de 30% 

caução em 24 horas após o encerramento do leilão e o restante em até 15 dias através 

de guia de depósito judicial a ser emitida pela Leiloeira Oficial em favor do Juízo sob 

pena de se desfazer a arrematação com as penalidades da Lei. 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, 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 2,5% 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 outro meio a ser indicado pela própria Leiloeira. DA INTIMAÇÃO POR 

EDITAL: Ficam as partes em especial o executado INTIMADO por intermédio 

do presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a exigência contida no 

artigo 889, I do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 17 (dezessete) dias do 

mês de setembro de dois mil e vinte. Para que produza seus efeitos legais, o presente 

Edital encontra-se devidamente assinado pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha 

_____, pelo Responsável do Expediente – Rodrigo Pau Brasil _______ (Mat.01/26018), 

e pelo MM. Dr. Paulo José Cabana de Queiroz Andrade - Juiz de Direito _____. 
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