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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Lâmina I – 3º Andar – Salas 359/361/363-D – Centro/RJ. 
Telefone: 3133-2377 
E-mail: cap23vciv@tjrj.jus.br 

 
 

   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO à RADIAL TRANSPORTES LTDA – MASSA FALIDA, 
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Carta Precatória (Processo nº 0060641-82.2019.8.19.0001) oriunda do 
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de Diadema da Comarca de Diadema/SP, nos autos da Carta Precatória (Processo 
nº 0033292-66.2009.8.26.0161) requerida por DECCASTRO CONSULTORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA., contra 
RADIAL TRANSPORTES LTDA – MASSA FALIDA, na forma abaixo: 
 
   A DRA. ANDRÉA DE ALMEIDA QUINTELA DA SILVA, Juíza de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível da Cidade do Rio 
de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente à 
RADIAL TRANSPORTES LTDA – MASSA FALIDA, que no dia 03.06.2019, às 13:00 horas, no escritório do Leiloeiro Público 
RODRIGO LOPES PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo/RJ., e simultaneamente 
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br; será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, 
ou no dia 13.06.2019, no mesmo horário e local, presencial e através do site, pela melhor oferta, não sendo aceito lance 
inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme prevê o Art. 891, § único do CPC, o imóvel em questão no 
supramencionado autos - descrito e avaliado às 06/22 (em 18/03/2013).- LAUDO: O presente estudo tem por objeto a 
avaliação de um Galpão Industrial, localizado na Rua Sargento Silva Nunes, nº 285 – Ramos, na cidade do Rio de Janeiro. 
Objeto II. 1. Localização: O imóvel está localizado na Rua Sargento Silva Nunes, 285 na cidade do Rio de Janeiro. 
Melhoramentos Públicos: A região onde está localizado o imóvel, conta com todos os serviços públicos convencionais, dentre 
os quais podemos citar: redes de água, energia elétrica (luz e força), esgoto, telefônica, gás de rua, iluminação pública, 
pavimentação asfáltica, bem como guias e sarjetas. II. 3 – Vizinhança: Trata-se de região de zona industrial. Acesso: O 
acesso ao Rio de Janeiro se dá através da Rod. Presidente Dutra ou Via Dutra - BR-116, também SP-60 no Estado de São 
Paulo, faz a ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. III. Vistoria Técnica: Este signatário procedeu à vistoria 
no imóvel, a fim de verificar sua localização e características, retratado pelas fotos que acompanham o presente estudo. O 
galpão industrial está localizado na Rua Sargento Silva Nunes, 285 na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de um galpão 
industrial com estrutura em concreto e alvenaria, sendo que na parte da frente ele é assobradado com laje onde se localiza o 
escritório e área de trabalho. O piso do galpão é em concreto armado com juntas de dilatação, sua estrutura em concreto, 
coberto em telhas de fibro cimento em estrutura metálica com telhas de iluminação “zenital” e ventilação. Na parte dos fundos 
do imóvel temos o vestiário e 2 (dois) banheiros, sendo um feminino e outro masculino. O acesso ao pavimento superior se dá 
através de escada em concreto com acabamento em granilite. Ampla sala de escritório – pavimento superior – com piso 
cerâmico látex sobre massa nas paredes e caixilhos de alumínio. Aos fundos (pav. superior) temos 2 (dois) banheiros, sendo 
um masculino e outro feminino, piso cerâmico, azulejo brancos do chão até o teto, louças e metais de padrão comercial. Ainda 
aos fundos (pav. superior) temos uma sala da administração geral com piso cerâmico, latex sobre têmpera nas paredes, 
caixilhos de alumínio e vidros canelados e forro em látex sobre massa. Após a realização de vistoria no imóvel, pesquisa de 
valor de mercado, apurou-se o valor atualizado do imóvel, o qual corresponde, em números redondos, a: R$ 1.250.000,00 
(hum milhão, duzentos e cinquenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 1.776.936,34 
(hum milhão, setecentos e setenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos).- Conforme Certidão 
do 6º Serviço Registral de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 104.898, em nome de Radial 
Transportes S/A; constando ainda da referida matrícula: (R-1) – Penhora: 2ª Vara Cível Regional da Leopoldina – Processo nº 
2007.210.008652-5, Ação movida por Zozimo Pereira contra Radial Transportes S/A; (R-2) – Penhora: 2ª Vara Cível da 
Comarca de Diadema/SP – Execução nº 779/08, movida por Ducred Fomento Mercantil S/A contra Radial Transportes S/A e 
Luiz Fernando Dias da Silva; (R-3) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública/RJ – Processo nº 2008.001.199331-0, Ação 
movida pelo Município do Rio de Janeiro contra Expresso São Paulo Curitiba S/A; (R-5) – Locação: Certificado, nos termos do 
Instrumento Particular datado de 01/08/2009, que o imóvel objeto desta matrícula foi alugado em favor de Luiz Alberto Cruz 
Barreto, pelo prazo de 72 meses, a começar em 01/08/2009 e a terminar em 31/08/2015, sendo o valor do aluguel mensal de 
R$ 6.000,00, constando do contrato cláusula de vigência em caso de alienação; certificado ainda que constam prenotados sob 
os nºs 312081, Livro 1-AX, fls. 105 de 30.07.2008, a penhora expedida pela 6ª Vara do Trabalho/RJ – OF. 
3303/08/PR.01094200600601000, em que figura como apresentante Ronaldo Roque e sob o nº 346951, fls. 30, do Lº1-BG, 
em 08/06/2011, Certidões e mandados extraídos de autos de processo de Penhora da 6ª V. Trabalho RJ Of04322011 de 
13/5/2011, sendo apresentante, Ronaldo Roque.- Débitos do Imóvel: IPTU (inscrição nº 0439701-4): R$ 238.708,37 (duzentos 
e trinta e oito mil, setecentos e oito reais e trinta e sete centavos), referente aos exercícios de 2006 a 2010, 2016, 2017 e 
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2019; Taxa de Incêndio (inscrição nº 214437-6): R$ 11.036,89 (onze mil, trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), 
referente aos exercícios de 2013 a 2018.- Conforme Certidão do 9º Distribuidor, constam distribuições na 12ª. Vara de 
Fazenda Pública referente a débitos com IPTU nos exercícios de 2006 a 2010.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos 
de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 908, § 1º do CPC e do Art. 130, parágrafo único do Código Tributário 
Nacional.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIII da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, 
serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão.- Ficam os executados intimados dos Leilões por intermédio deste edital, na 
pessoa de seus advogados constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, Parágrafo Único, e seus incisos do CPC.- 
Condições Gerais da Alienação: Os horários considerados neste edital são sempre os horários de Brasília/DF; Para participar 
do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do início do pregão) efetuar o seu 
cadastro pessoal no site do Leiloeiro (www.portellaleiloes.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar do Leilão 
na modalidade online, 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 do Leiloeiro); Todos os lances 
efetuados por usuário certificado não são passíveis de arrependimento; A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 15 
dias mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o 
limite máximo permitido. Caso o lanço vencedor seja do arrematante que ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá 
ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site www.tjrj.jus.br) e enviada 
p/e-mail do Leiloeiro, a qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada na conta 
corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do término do Leilão, através de depósito 
bancário, DOC ou TED; A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. 
Decorridos os prazos sem que o(s) arrematante(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao 
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução, voltando o(s) bem(ns) a 
novo Leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso.- Demais informações serão prestadas na ocasião do 
pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital.- E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, passou-se o presente Edital, aos sete dias do mês de Maio de 2019.- O presente Edital será afixado no local de 
costume e publicado através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio 
de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Cezar Augusto Botelho, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. 
(as.) Andréa de Almeida Quintela da Silva - Juíza de Direito. 


