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

Trabalhista nº 0097900-56.1999.5.01.0004, requerida por JANE PEREIRA DOS SANTOS (Adv. Carla Marcia Cunha – OAB/RJ 

108.638), em face de COLÉGIO ATLAS CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ FREITAS (Adv. José Juarez Gusmão Bonelli – 

OAB/RJ 41.820), na forma abaixo: 

 
O Exm. Dr. BRUNO DE PAULA VIEIRA MANZINI, Juiz da 4ª 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 

687, §5° do CPC, QUE FORAM DESIGNADAS AS DATAS DE 03/05/16 E 17/05/16, 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, Castelo, Rio de Janeiro/RJ, tel.: 2215-3084, website 

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), depositado(s) e que conforme laudo de fls. 598, se encontra(m) no 

endereço da executada, na Rua Bérgamo, nº 300, Rocha, Rio de Janeiro/RJ, caracterizado como: LOTE 1 – Um (1) 

brinquedo polivalente, da marca Playlandia, composto de dois (2) balanços, gangorra e escorregador, com cobertura em forma 

de casinha em madeira laqueada de várias cores, avaliado em R$ 1.500,00; LOTE 2 – Um (1) brinquedo polivalente, feito em 

plástico, da marca Little Tikes, composto de duas (2) casinhas e um (1) escorregador, avaliado em R$ 1.300,00; LOTE 3 – Um 

(1) brinquedo com escorregador e balanço Mundo Azul, marca PlayJunior, nas cores vermelho, azul e verde, avaliado em R$ 

600,00; LOTE 4 – Um (1) brinquedo com escorregador, nas cores amarelo, bege e lilás, avaliado em R$ 900,00; LOTE 5 – Um 

(1) brinquedo polivalente Mundo Azul, composto de escorregador, túnel (dois escorregadores) em dois módulos ligados pelo 

túnel, nas cores vermelho, amarelo, azul e verde, avaliado em R$ 1.000,00; LOTE 6 – Duas (2) mesas com tampo em fórmica, 

na cor branca, com estrutura de metal, medindo aproximadamente 1,5m X 0,68m, avaliado em R$ 300,00; LOTE 7 – Uma (1) 

escrivaninha em pátina, cor azul, com duas (2) gavetas, tampo de vidro , protetor solto, medindo aproximadamente 1,00m X 

0,52m, avaliado em R$ 300,00; LOTE 8 – Um (1) arquivo para pastas suspensas, com quatro (4) gavetas, cor branca, avaliado 

em R$ 200,00; LOTE 9 – Duas (2) cadeiras fixas com estofado na cor preta, avaliada em R$ 100,00; LOTE 10 – Duas (2) 

cadeiras com rodízio, na cor preta, avaliada em R$ 150,00; LOTE 11 – Uma (1) mesinha para computador com tampa em 

fórmica de cor branca, e estrutura de metal, medindo aproximadamente 0,50m X 0,60m, avaliado em R$ 100,00; LOTE 12 – 

Uma (1) pequena estante metálica, de cor branca, com rodízios, medindo aproximadamente 0,65m X 0,41m X 0,79m, avaliada 

em R$ 100,00; LOTE 13 – Três (3) mesas escolares para crianças, em fórmica de cor azul, com formatos hexagonal, quadrada 

e redonda, acompanhadas de doze (12) cadeiras também para crianças e em fórmica azul, avaliado em R$ 500,00; LOTE 14 – 

Três (3) para refeitório, de crianças, medindo aproximadamente 2,00m X 0,80m, em fórmica de cor azul, com formatos 

hexagonal, quadrada e redonda, acompanhadas de doze (24) cadeiras também para crianças e em fórmica azul, avaliado em 

R$ 500,00; LOTE 15 – Uma (1) geladeira da marca Consul, modelo tríplex de cor caramelo, avaliada em R$ 400,00; LOTE 16 

– Uma (1) impressora multifuncional da marca HP, modelo LaserJet M1005 MFP, nº de série BRE572LO4D, em bom estado, 

avaliado em R$ 700,00; LOTE 17 – Um (1) aparelho de ar condicionado de 21.000 BTU’s, marca Top Line, cor preta, avaliado 

em R$ 900,00; LOTE 18 – Dois (2) aparelhos de ar condicionado da marca Consul, de 10.000 BTU’s, cor branca, avaliado em 

R$ 1.800,00; LOTE 19 – Três (3) aparelhos de ar condicionado da marca Consul, de 12.000 BTU’s, cor branca, avaliado em 

R$ 3.000,00; LOTE 20 – Dois (2) aparelhos de ar condicionado da marca Springer, de 18.000 BTU’s, cor branca, avaliado em 

R$ 3.000,00; LOTE 21 – Oito (8) microcomputadores da marca Della, completos, como monitor, CPU, monitor, teclado e 

mouse, em bom estado, em uso, avaliado em R$ 3.000,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 33.200,00 (em 29/04/15). VALOR DA 

EXECUÇÃO: R$ 59.631,68 (em 26/01/15). DEPOSITÁRIA: Sr.ª Carla Carvalho Guedes, Diretora da Executada, CPF 

010.567.577-60, domiciliada no endereço supra. PROPRIETÁRIA: A empresa Executada, CNPJ 12.082.984/0001-86. 

CONDIÇÕES DO LEILÃO: O Arrematante pagará: 1) Valor 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; 3) Em caso remição fica ciente o Executado que arcará com despesas do leilão de até 2% do valor da avaliação, 

devidamente corrigido. 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. 687, §5° do CPC. Dado e passado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em 08/04/16. Eu, ___ Meire Rodrigues Lima, 

Diretora de Secretaria, mandei digitar e subscrevo. 


