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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS – RJ. 
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JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.  

 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, 
extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO 
EDIFICIO ANETE que move em face de MARILENE DA SILVA DUTRA processo 
nº (0034160-95.2014.8.19.0021) na forma abaixo: 
 

O DR. RICARDO COIMBRA DA SILVA STARLING BARCELLOS Juiz de Direito na 
sexta Vara cível do Fórum da Comarca de Duque de Caxias, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente 
a executada: MARILENE DA SILVA DUTRA (CPF: 585.198.827-49) e ao credor 
hipotecário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – 
EMGEA (CNPJ: 04.527.335/0001-13), que no dia  10/11/2020 às 14:00 horas,  
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 12/11/2020, 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, o 
imóvel descrito e avaliado como segue: AUTO DE AVALIAÇÃO: APARTAMENTO N° 
602 DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANETE, SITUADO NA RUA TAUÁ N° 49 – 
DUQUE DE CAXIAS – RIO DE JANEIRO. O imóvel possui 2 quartos, 1 sala, 1 
varanda, 1 banheiro e 1 sala com azulejos até o teto.  
O piso de todo o imóvel é frio estando o imóvel em bom estado. O prédio é bem 
localizado, em boas condições, a portaria tem um design moderno e o apartamento 
possui uma vaga na garagem. A rua é asfaltada, existe um bom comércio e tem 
iluminação e não falta água no local. RETIFICO A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL 
LOCALIZADO NA RUA TAUÁ N° 49 AP.602 – BAIRRO 25 DE AGOSTO - DUQUE 
DE CAXIAS – RJ, EM R$ 240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS). O 
imóvel encontra-se devidamente registrado em nome do réu junto ao 3º Oficio 
do Registro de Imóveis de Duque de Caxias sob a matrícula nº 19.424, como 
segue: ÔNUS REAIS: Prédio n° 49 - Apartamento 602, do Edifício situado na Rua 
Tauá, edificado no 6° pavimento, contendo sala, dois quartos, circulação, cozinha, 
banheiro e área de serviço, com direito no pavimento térreo a vaga de garagem n° 10, 
com uma área construída de 101,28m², sendo 64,97m; de área privativa e 36,31m², 
de área comum, possuindo a correspondente fração ideal de 0,01987 da totalidade do 
terreno designado por  lote remembrado n° 05, da quadra  79, situado no lugar 
denominado  Vila Tauá – Tanque do Anil, no 1° Distrito deste Município,  
medindo 30,00m de frente, 30,15m de largura na linha dos fundos, por 39,30 de 
extensão pelo lado direito e 36,80 pelo lado esquerdo da frente aos  fundos; 
confrontando pelo lado direito com o lote n° 01, pelo lado esquerdo com o lote n° 08 e 
nos fundos com terrenos da Empresa Melhoramentos de Caxias Ltda, com uma área de 
1.141,50m². PROPRIETÁRIA: MARILENE DA SILVA DUTRA, brasileira, solteira, 
maior, secretaria, portadora da carteira de identidade n° 07098172-5, expedida pelo 
IFP, inscrita no CPF sob n° 836.673.857-49 residente domiciliada nesta cidade. FORMA 



DE AQUISIÇÃO: Contrato por instrumento Particular de compra e venda, Mutuo com 
obrigações de Garantia Hipotecaria e Quitação Parcial de 23/08/1988. REGISTRO 
ANTERIOR: Matrícula n° 10.858, ficha 01, da 2° Circunscrição desta Comarca, 
Cartório de 5° Ofício, sendo os registros incorporados a esta Serventia, na data 
de 31/08/2017, conforme Lei 7.615/2017. O referido é verdade e dou fé. Duque de 
Caxias, 12 de março de 2018. Eu, (Shyrlene dos Santos Silva), Substituta, Mat. 
94/9596, matriculei. E eu  (Diego Ferreira de Pontes) Oficial Substituto, Mat. 94/18370, 
subscrevo e assino. AV.01/MAT.  19.424.  ÔNUS ANTERIOR. 1°) O imóvel constante 
da presente matrícula encontra-se HIPOTECADO, em favor da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – CEF, inscrita no CNPJ  n° 00.360.305/0001-04, com sede no Setor 
Bancário Sul, quadra 04, lotes 3 / 4, em Brasília-DF  e  2°) De acordo com a escritura 
Pública de Aditamento, Re- ratificação e Consolidação de Cláusulas, Termos e Condições 
do Contrato de Cessão de Créditos e de Assunção de Dívidas lavrada em 01/06/2004, 
no 1° Ofício de Notas e Protesto de Brasília – DF, no livro 2489-E, folhas 
001,prot.00169912, a  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, cedeu e transferiu os 
créditos que tinha sobre o imóvel desta matrícula, no valor de R$ 89.970,10, a 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA, com sede na SBS Q 4, lotes 3/ 4, em 
Brasília, Distrito Federal, CNPJ (MF) N° 04.527.335/0001-13 devidamente averbados 
sob o Av. 01 e Av. 02, do registro anterior acima citado. O referido é verdade e 
dou fé. Duque de Caxias, 12 de março de 2018. Eu, (Shyrlene dos Santos Silva), 
Substituta, Mat. 94/9596, averbei. E eu  
(Diego Ferreira  de Pontes) Oficial Substituto, Mat. 94/18370, subscrevo e assino.  
R.02/MAT.19.424. PENHORA. De acordo com o ofício de Penhora n° 36/2018/OF, 
expedido pela 6° Vara Cível de Duque de Caxias, referente ao processo n° 0034160-
95.2014.8.19.021, em que são partes como AUTOR: CONDOMINIO DO EDIFCIO 
ANETE e como Réu: Marilene da Silva Dutra e outro, procede-se neste ato o 
registro da Penhora do imóvel objeto da presente matrícula, para cadastro ou 
convolação até 17/03/2016 – Despesas Condominiais/Condomínio em Edifício , ficando 
como depositária a devedora: MARILENE DA SILVA DUTRA. PROTOCOLO N° 
34.325. O referido é verdade e dou fé. Duque de Caxias, 16 de março de 2018. Eu, 
(Shyrlene dos Santos Silva), Substituta, Mat. 94/9596, registrei. E eu (Diego Ferreira 
de Pontes) Oficial Substituto, Mat. 94/18370, subscrevo e assino. DÉBITOS DO 
IMÓVEL: 1) IPTU (inscrição: 1.2.279.016.018): De acordo com o Extrato de Débitos 
expedido pela Secretaria Municipal de Duque de Caxias o referido bem apresenta 
débitos de IPTU no valor de R$ 13.958,90 (treze mil e novecentos e cinquenta e oito 
reais e noventa centavos) mais os acréscimos legais. 2)TAXA DE INCÊNDIO 
(CBMERJ: 2019763-8 ), Conforme Certidão Positiva de Débitos o imóvel apresenta 
débitos de Taxas de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de incêndios relativos 
aos exercícios de 2015/2019 no valor de R$ 450,91 (quatrocentos e cinquenta reais e 
noventa e um centavos), mais os acréscimos legais. CONDOMÍNIO: De acordo com a 
planilha de débitos fornecida pela patrona do Condomínio o crédito atualizado da 
presente ação perfaz o montante de R$ 66.337,76 (sessenta e seis mil e trezentos e 
trinta e sete reais, e setenta e seis 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. PARTICIPAÇÃO/CADASTRAMENTO: Os interessados em oferecer 
lances deverão com antecedência de 24 horas do leilão, realizar o cadastro pessoal na 
plataforma (www.facanhaleiloes.com.br), anexando os documentos exigidos no contrato de 
participação (disponível no site), ficando sujeito à aprovação e habilitação. A plataforma 
estará disponível ao recebimento dos lances com no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência 
do início do leilão. Os interessados poderão previamente enviar seus lances, não sendo 
passível de desistência após oferecido o 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 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 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 a executada INTIMADA 
DAS DATAS DO LEILÃO, por intermédio do presente Edital de Leilão e 
intimação, suprindo assim a exigência contida no artigo 889, I do NCPC. Dado e 
passado, Duque de Caxias, aos 29 (vinte e nove) 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 _____, pela Responsável do 
Expediente – Leila Ligiero de Araújo  _______  (Mat.01/30990), e pelo MM. Dr. Ricardo 
Coimbra da Silva Starling Barcellos - Juiz de Direito _____.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


