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EDITAL de PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO e INTIMAÇÃO, com prazo de 20 (vinte) dias, extraído dos 

autos da Execução Trabalhista nº 0000722-31.2011.501.0055, requerida por ELIAS RODRIGUES SOARES 

(Adv. Beroaldo Alves Santana – OAB-RJ 40.039) em face de CLÍNICA DO RIM CAMPO GRANDE LTDA. 

(sócios: José de Souza Lima Duboc e Hidia Mara Paranhos Duboc), na forma abaixo: 

 

O EXM.° Dr. MARCEL DA COSTA ROMAN BISPO, Juiz da 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, 

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos executados, na 

forma estabelecida no art. 888 e seguintes da CLT e art. 886 NCPC, QUE FORAM DESIGNADAS AS 

DATAS DE 07/06/16 E 21/06/16, A PARTIR DAS 14h30min, no Auditório do Fórum Trabalhista, sito na Rua 

do Lavradio nº 132, 10° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, pelo Leiloeiro Público MARCOS COSTA, 

estabelecido na Travessa do Paço, nº 23, sala 209, Castelo, Centro, Rio de Janeiro/RJ, tel.: 2215-4310, 

www.marcoscostaleiloeiro.com, para realizar a PRIMEIRA PRAÇA com lances a partir da avaliação, ou, na 

ausência de interessados, a SEGUNDA PRAÇA, pela melhor oferta desde que não seja vil (art. 692 c/c 694, §1º, 

V CPC), respectivamente, do imóvel penhorado, avaliado e caracterizado pelo laudo de fls. 180 como: 3/4 do 

APARTAMENTO n° 303 do edifício na Rua Prudente de Moraes, n° 790, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, com 

118m² de área edificada e direito a uma vaga de garagem, 3 quartos e dependência de empregada, e a fração de 

0,06129 do terreno que mede 15m de frente e fundos, por 50m de extensão por ambos os lados, confrontando à 

direita com o n° 814 e à esquerda n° 776, ambos da mesma rua e, nos fundos com a propriedade de Bernardo de 

Oliveira Barbosa ou sucessores. Assento n° 70.806 do 5° Ofício do Registro de Imóveis; Inscrição Imobiliária 

Municipal n° 0.956.083-0, C.L. 07992-1. AVALIAÇÃO: R$ 1.000.000,00 (07/02/14). DÍVIDA DO 

PROCESSO: R$ 6.114,40 (13/05/15). PROPRIETÁRIO: ¾ dos executados e ¼ restante da Sr.ª Maria da 

Glória Gomes, brasileira, solteira, aposentada, CPF 794.909.807-49. GRAVAMES (até 17/12/13): R-6/70.806: 

Arresto oriundo da 5ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro para garantir a dívida de R$ 17.896,99 

na ação 2004.51.01.523495-5. DÍVIDAS: Constam débitos refentes à Taxa de Incêndio dos anos de 2009 a 2013 

(R$ 441,61) e de IPTU dos anos de 2000, 2003 a 2005, 2007 a 2014 (R$ 85.192,58), totalizando R$ 85.634,19. 

Demais gravames ou dívidas que possam surgir serão informados no momento da hasta pública. 

CONDIÇÕES DO LEILÃO: 1) pagamento integral à vista, ou mediante sinal de 20% no ato (art. 888, §2º, da 

CLT) e o restante do valor em 24h, sob pena de perda do sinal pago; 2) comissão do leiloeiro de 5% sobre o 

valor da arrematação. Em caso de acordo, remição ou pagamento da dívida não será devida comissão ao 

Leiloeiro. Ônus sobre os imóveis serão sub rogados pelo valor da arrematação conforme art. 130, parágrafo 

único do CTN. E para que chegue ao conhecimento de todos o presente Edital foi expedido e será publicado e 

afixado no local de costume, ficando intimado da hasta pública o Executado caso não encontrado, suprida assim 

a exigência contida no do art. 889 do NCPC. Dado e passado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em 30/03/16. Eu, 

___ Patrícia Ferreira Pinheiro, Diretora de Secretaria, mandei digitar e subscrevo. 


