
JUIZO DA 58ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO - RJ. EDITAL DE 1ª e 2ª 

PRAÇAS E INTIMAÇÃO, com prazo de 20 (vinte) dias, extraído da Ação Trabalhista 

movida por EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA em face de R G LEITE CARGAS E 

DESCARGAS e RONALDO GONCALVES LEITE, Terceiros Interessados: 

MARGARETH ALEXANDRINO DE SALES (Inquilina, sem contrato de locação, ciente 

da penhora por oficial de justiça – Id. 4c62c5c). Processo nº 0010113-

71.2015.5.01.0054, na forma a seguir: O(A) DOUTOR(A) TALLITA MASSUCCI 

TOLEDO FORESTI, JUIZ(A) DO TRABALHO DA 58ª VARA DO TRABALHO DO RIO 

DE JANEIRO/RJ, FAZ SABER aos que o presente Edital de Leilão e Intimação com 

prazo de 20 (vinte) dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 

especialmente o(s) Executado(s), de que no dia no dia 08/09/2021 às 11:50 horas, 

através do portal de leilão eletrônico www.fabianoayuppleiloeiro.com.br, pelo Leiloeiro 

Público FABIANO AYUPP MAGALHÃES, telefone (21) 3173-0567, nomeado conforme 

Fls/Id. 450b691, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no 

dia 14/09/2021 às 11:50 horas, no mesmo portal eletrônico, a quem mais der 

independente da avaliação, submetendo-se o lance ofertado a apreciação do MM. Juízo 

(sendo vedado o lance inferior a 50% do valor de avaliação – Id. 05795a0), o bem 

penhorado, descrito e avaliado conforme Fls./Id. 4202449, tendo o(s) devedor(es) 

tomado ciência da penhora conforme Fls./Id. 5692b7f (por oficial de justiça).  O Valor 

da execução é de R$7.551,66 podendo ser atualizado. DESCRIÇÃO DO BEM 

IMÓVEL: “Apartamento 1.305, do Bloco 1, do Edifício Conquista, do Condomínio 

Vitória Caxias, localizado na Avenida Perimetral Doutor Manoel Teles, 1.500, com 

direito a uma vaga de garagem descoberta localizada no pavimento térreo, tendo a 

unidade uma área construída de 50,28 m² e sua respectiva fração ideal de 0,001819, 

da totalidade da área designada por Área "A", situada na fazenda Engenho do Porto, 

com uma área de 13.936,64 m², que mede 174,72m de frente para a AV. Perimetral Dr. 

Manoel Telles, 7,67m em linha curva, na confluência da Av. Perimetral Dr. Manoel 

Telles, com a Rua Serrita, por 131,47m de largura nos fundos, em linha quebrada de 

três segmentos, sendo o 1º de 87,08m, onde confronta com a Rua Malet, o 2º de 

28,12m, onde confronta com a Rua Andradina e Serrita, por 126,10m de extensão pelo 

lado direito, onde confronta com a Rua Serrita, e 71,50m pelo esquerdo, onde confronta 

com a área de 3.738,76m². Código imobiliário nº 1.1.258.004.145, inscrição nº 4812421. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11258004145. Imóvel situado no município de Duque de 

Caxias com uma área total de 50 metros quadrados. ”- LAUDO DE AVALIAÇÃO: 

Apartamento 1.305, do Bloco 1, do Edifício Conquista, situado na Avenida 

Perimetral Doutor Manoel Teles, 1.500, com direito a uma vaga de garagem, a 

unidade possui 50,28 m² de área construída e fração ideal de 0,001819, da 

totalidade da área designada por Área "A" com 13.936,64 m² tudo conforme 

descrito no registro geral - 6º Registro, cuja matrícula do imóvel é 13.524. Valor 

da avaliação: R$200.000,00.  Consta na referida certidão imobiliária (matrícula 13.524) 

do 6º Serviço Registral/ Estado do Rio de Janeiro - Cidade de Duque de Caxias, 

Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição (1º Distrito), a seguinte anotação: R.7-

PENHORA: Determinada pelo MM Juízo da 58ª Vara do Trabalho da Comarca do Rio 

de Janeiro, Processo nº 0010113-71.2015.5.01.0054. Cientes os Srs. Interessados que: 

De acordo com a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica o imóvel possui débitos de 

IPTU num valor total de R$ 4439,17. Segundo a Certidão negativa de débitos do Corpo 

de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro há débitos referentes a taxa de prevenção e 

extinção de incêndios num valor total de R$ 160,04, estando ainda inscrito em dívida 

http://www.fabianoayuppleiloeiro.com.br/


ativa. O imóvel possui débito condominial no valor de R$ 35.879,78, devendo ser 

atualizado. Em se tratando de bem imóvel, o arrematante receberá o bem no 

estado em que se encontra. Portanto, os débitos tributários e taxas pela 

prestação de serviços incidentes sobre o imóvel arrematado, como IPTU e taxas 

de prevenção e extinção de incêndios, assim como as dívidas condominiais 

porventura existentes e outras obrigações tais como foro e laudêmio, ainda que 

anteriores à arrematação, ficarão a cargo do arrematante, cabendo a este a 

responsabilidade pelo adimplemento, não havendo falar em sub-rogação no 

preço da praça. “Com o objetivo de viabilizar a expropriação do bem, para 

satisfação da dívida aqui executada, além de atender o maior número de reservas 

possível, adotando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

embora não haja como acolher o requerimento de que todo o valor do débito 

condominial seja sub-rogado no preço da praça, mostra-se medida adequada 

deferir que 50% do valor de débito condominial, o que perfaz R$ 17.939,89, seja 

sub-rogado no preço da praça, e a outra metade, a cargo do arrematante.” - Id. 

d34b49d. Na forma do artigo 843 do CPC, o equivalente à quota-parte do coproprietário 

ou do conjugue mulher alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. 

A proposta para arrematar o bem de forma parcelada deverá ser conforme o artigo 895 

e seguintes do CPC. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi 

expedido o presente, que será publicado e afixado no local de costume, ficando o(s) 

devedor(es) intimados dos Leilões se não encontrado(s), suprida assim a 

exigência do inciso I e parágrafo único do artigo 889 do Código de Processo Civil. 

Condições da praça: arrematação far-se-á à vista, com 5% de comissão do Leiloeiro e 

custas de cartório até o limite permitido por lei, facultando-se ao Arrematante o 

pagamento de sinal equivalente a 20% sobre o valor da arrematação, e o depósito dos 

80% restantes a disposição do juízo no prazo de 24 horas. Não tendo expediente 

forense no dia do leilão, este será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local. Importante ressaltar que impedir, perturbar ou fraudar arrematação 

judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 

ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, incorre em violência ou fraude em 

arrematação judicial, consoante art. 358 do Código Penal -  Dado e passado nesta 

cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e oito dias de julho do ano de dois mil e vinte e um, 

eu, MARCO ANTONIO GUERRA DA SILVA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA, o fiz 

digitar e subscrevo. 


