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EDITAL de PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO e INTIMAÇÃO, extraído dos autos da Ação 

Trabalhista nº 0100094-55.2018.5.01.0071, requerida por SILVANA FERNANDES FERREIRA 

(Adv. Renata Marquez Barbosa – OAB/RJ 131.993) em face de BOTICAL PHARMA LTDA-

EPP – CNPJ 15.607.410/0001-72 (Adv. Luciano Luz de Almeida Peres – OAB/RJ 125.298), na 

forma abaixo: 

 

A Exmª Drª KIRIA SIMÕES GARCIA, Juíza da 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, FAZ 

SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente à 

executada, na forma do art. 888 CLT, QUE FORAM DESIGNADAS AS DATAS DE 07/04/20 e 

14/04/20, a partir das 12h, 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 Rua Alcântara Machado, nº 40, Sala 504, Centro, Rio de Janeiro/RJ, tel.: 2215-4310, 

website www.marcoscostaleiloeiro.com, para a realização do PRIMEIRO LEILÃO com lances a 

partir da avaliação, ou, na ausência de interessados, do SEGUNDO LEILÃO, pela melhor 

oferta, do(s) bem(ns) penhorado(s), avaliado(s), depositado(s) e que conforme laudo de fls. 

111, se encontra(m) na Estrada dos Três Rios, nº 1.530, Freguesia, Rio de Janeiro/RJ, 

sendo descrito(s) como: LOTE – Equipamento denominado Osmose Reveksa, com quatro 

filtros, elétrico e completo funcionamento, avaliado em R$ 6.600,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: 

R$ 6.600,00 (em 13/11/19). DÍVIDA DO PROCESSO: R$ 6.584,99 (em 13/11/18, fls. 86). 

DEPOSITÁRIO: Sr. Joaquim Calcado, gerente, CPF 003.676.887-58 (fls. 110). CONDIÇÕES 

DO LEILÃO: 1) Pagamento integral à vista, ou mediante sinal de 20% no ato e o restante do 

valor em 24h; 2) Comissão do Leiloeiro à vista, de 5% sobre o valor da arrematação. Em caso 

de remissão ou em caso de adjudicação pelo Exeqüente, a comissão do Leiloeiro no 

percentual de 2% sobre o valor da remissão ou adjudicação; 3) Será admitida proposta nos 

termos do art. 895 CPC, caso em que também será devida comissão de 5% ao Leiloeiro; 4) O 

lance ofertado será pago por guia judicial nominal aos autos do processo em que ocorrerá o 

leilão, todavia, a comissão do leiloeiro deverá ser paga à vista e diretamente 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. Fica o Executado intimado das datas do leilão, conforme art. 889, I e 

parágrafo único do CPC. Dado e passado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em 03/03/20. Eu, 

___ Cassia Rosane Ramos Braga Ferreira, Diretora de Secretaria, mandei digitar e subscrevo. 


