
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 1ª REGIÃO 

55ª VARA DO TRABALHO RIO DE JANEIRO/RJ 

 

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

autos da Ação Trabalhista nº 0000193-75.2012.5.01.0055, requerida por FELIPE DE OLIVEIRA MARTINS 

(Adv. Leandro Luiz Farias de Souza – OAB/RJ 169.461), em face de MARINHO TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA - ME (Adv. Luciana Leal de Oliveira – OAB/RJ 178.413), na forma abaixo: 

 

O Exm.º 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 à executada, na 

forma dos arts. 888 e seguintes da CLT e 886 do 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 ONILDO BASTOS estabelecido na 

Travessa do Paço, nº 23, sala 209, Centro, Rio de Janeiro/RJ, tel.: 2215-4310, www.onildobastos.com.br, 

para a realização do PRIMEIRO LEILÃO com lances a partir da avaliação, ou, na ausência de interessados, 

do SEGUNDO LEILÃO, pela melhor oferta desde que não seja vil (art. 692 c/c 694, §1º, V CPC), 

respectivamente, do(s) bem(ns) penhorado(s), avaliado(s) e, que conforme laudo de fls. 604, se 

encontra(m) depositado(s) na Praça Esplanada nº 17, (com entrada suplementar Rua Castelo Branco, nº 

34), Brás de Pina, Rio de Janeiro/RJ, caracterizado como: LOTE: Veículo importado da marca Kia, modelo 

Cerato SX3, 1.6 MTNB, à gasolina, cor preta, placa KVU-4418, fabricação 2010, modelo 2011, chassi 

KNAFW411AB5901853, em bom estado e no uso, Renavam 304485837, com uma (1) restrição judicial, 

IPVA 2016 restando apenas a 3ª parcela (R$ 496,11), duas (2) multas (R$ 212,82), avaliado em R$ 

37.000,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 37.000,00 (em 14/07/15). DÍVIDA DO PROCESSO: R$ 35.638,44 

(em 13/05/15). DEPOSITÁRIA: Sr.ª Paula Varela Maia, brasileira, casada, Diretora Financeira, RG 

06.775.551-2 Detran-RJ, domiciliada no endereço acima. PROPRIETÁRIO: Marinho Transportes – CNPJ 

01.289.716/0001-13, domiciliada no endereço acima. CONDIÇÕES DO LEILÃO: 1) pagamento integral à 

vista, ou mediante sinal de 20% no ato e o restante do valor em 24h, sob pena de perda do sinal pago (art. 

888, §§2º e 4°, CLT); 2) comissão do leiloeiro de 5% sobre o valor da arrematação. Em caso de acordo, 

remição, quitação do débito, ou adjudicação pelo autor não haverá pagamento de comissão, contudo 

deverão ser comprovadas as despesas com a realização do leilão. Despesas para a transferência do(s) 

bem(ns) são responsabilidade do arrematante. 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, I do NCPC. Dado e 

passado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em 17/03/16. Eu, Patrícia Ferreira Pinheiro, Diretora de Secretaria, 

mandei digitar e subscrevo. 


