TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 1ª REGIÃO
1ª VARA DO TRABALHO DE NITERÓI/RJ
EDITAL de PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO e INTIMAÇÃO, com prazo de 20 (vinte) dias, extraído
dos autos da Carta Precatória n° 0101059-76.2016.5.01.0241, requerida por JULIANO XAVIER LUZ
(Adv. Antônio de Pádua Pereira Schmith – OAB/RJ 55.513) em face de ESTHER MARIA DA SILVA
(Adv. Rafael Soares Salles – OAB/RJ 148.192), na forma abaixo:
O Exm.° Dr. GUILHERME DA SILVA GONÇALVES CERQUEIRA, Juiz da 1ª Vara do Trabalho de
Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente à
executada, na forma dos arts. 888 e seguintes da CLT, QUE FORAM DESIGNADAS AS DATAS DE
09/05/18 E 23/05/18, a partir das 12h, no Auditório do Fórum Trabalhista, sito na Avenida Ernani do
Amaral Peixoto, n° 232, Térreo (hall dos elevadores ao lado do setor de protocolo), Centro, Niterói/RJ,
pelo Leiloeiro Público ONILDO BASTOS, estabelecido na Rua Alcântara Machado, nº 40, sala 504,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, tel.: 2215-4310, website www.onilbobastos.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, respectivamente, do(s) bem(ns)
penhorado(s), avaliado(s), depositado(s) e que conforme laudo de fls. 13 (faaa8ac), se encontra(m)
na Rua Carajás, nº 29, São Francisco, Niterói/RJ caracterizado como: LOTE: Veículo da marca
Fiat, modelo Siena Essence 1.6 dualogic, ano de fabricação 2012, modelo 2013, cor vermelha, placa
KZL-5968 de Niterói/RJ, Renavam 460537733, 1 restrição judicial, 3 multas (R$ 616,39), IPVA 2018
com 2 cotas a vencer (R$ 735,30), em bom estado de conservação, com aproximadamente 50.000
Km rodados, avaliado em R$ 34.000,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 34.000,00 (em 21/09/16).
DÍVIDA DO PROCESSO: R$ 1.664,90 (em 19/09/16). DEPOSITÁRIO: Srª. Esther Maria da Silva, a
própria executada, brasileira, viúva, pedagoga aposentada, residente e domiciliado no endereço
supracitado, CPF 323.483.557-87, RG 80.917.529-2 IFP/RJ. 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 remissão o valor da comissão devida ao Leiloeiro será de 2% sobre o valor
da dívida. 3) Será aceita proposta os termos do art. 895 do CPC, caso em que também será devida
comissão ao Leiloeiro. 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 do CPC. Dado e passado na cidade do
Niterói/RJ, em 13/03/18. Eu, ___ Francisco José Medeiros Raposo, Diretor de Secretaria, mandei
digitar e subscrevo.

