
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 1ª REGIÃO 
55ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO / RJ 

 

EDITAL de PRIMEIRA E SEGUNDA PRAÇA e INTIMAÇÃO, com prazo de 20 (vinte) dias, 

extraído dos autos da Carta Precatória nº 0100424-71.2016.5.01.0055, requerida por 

MAURÍCIO MOREIRA DA SILVA (Adv. Hélio Ricardo Batista dos Santos – OAB/MG 93.601) em 

face de GIBSON DE SOUZA LEITE e CJF DE VIGILÂNCIA LTDA. (Adv. Marco Vinício Martins 

de Sá – OAB/MG 64.847 e José Carlos Ceolin Junior – OAB/MG 75.668), na forma abaixo: 

 

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

Janeiro/RJ, 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, QUE 

FORAM DESIGNADAS AS DATAS DE 08/05/18 E 22/05/18, A PARTIR DAS 12:00, no 

Auditório do Fórum Trabalhista, na Rua do Lavradio, nº 132, Centro – Rio de Janeiro/RJ, pelo 

Leiloeiro Público MARCOS COSTA, estabelecido na Rua Alcânatara Machado, nº 40 sala 504, 

Centro, Rio de Janeiro/RJ, tel.: 2215-4310, www.marcoscostaleiloeiro.com, para realizar o 

PRIMEIRO LEILÃO com lances a partir da avaliação, ou, na ausência de interessados, o 

SEGUNDO LEILÃO, pela melhor oferta, respectivamente, do imóvel penhorado, avaliado e 

caracterizado pelo laudo de fls. 14 (5d80c66) como: IMÓVEL N° 183, da Rua dos Andradas, 

Centro, Rio de Janeiro/RJ, com 439 m² de área edificada em um terreno de 991 m² (conforme 

espelho do IPTU em anexo) e as seguintes confrontações: 13,40m de frente em três segmentos 

de 2m, 7m e 4,40m; 31,50m nos fundos em dois segmentos de 19,10m e 12,40m; 32,80m à 

direita; e 55,45m à esquerda em 5 segmentos de 6,60m, 6,75m, 6,50m, 21,20m e 14,40m; 

confrontando à esquerda com terreno pertencente ao Serviço Topográfico do Exército; à direita 

e nos fundos com os prédios 8 e 8-A da Rua Júlia Lopes de Almeida, de Astor de Souza Villa e 

outros ou sucessores. Inscrição Municipal: 323.738-5. Matrícula 31.942 do 4º Ofício de Registro 

de Imóveis do Rio de Janeiro. AVALIAÇÃO: R$ 1.705.000,00 feita em 06/05/16 ou 567.897,95 

UFIR’s, o que na atualidade corresponde a R$ 1.870.600,00. DÍVIDA DO PROCESSO: R$ 

37.553,80 (em 11/04/16). PROPRIETÁRIO e DEPOSITÁRIO: O próprio executado, Sr. Gibson 

de Souza Leite, brasileiro, divorciado, empresário, RG 2.762.377 IFP-RJ, CPF 051.069.237-00, 

residente à Rua Érico Veríssimo, nº 122, bloco 2, apt. 802, Paineiras, Juiz de Fora/MG. 

GRAVAMES: Sem penhoras que onerem o imóvel, conforme certidão de ônus reais datada de 

12/11/15, anexa aos autos. DÍVIDAS: Há débito de IPTU no valor de R$ 8.215,51 referente 

exercícios de 2011, 2015/16/17/18, segundo Certidão Enfitêutica em anexo. Há débito de R$ 

2.742,11 de Taxa de Incêndio, referentes aos exercícios de 2013/14/15. 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 e o restante do 

valor em 24h, sob pena de perda do sinal pago (art. 888, §§2º e 4°, da CLT); 2) comissão do 



leiloeiro de 5% sobre o valor da arrematação. O Juízo estipulará o valor da comissão devida ao 

Leiloeiro em caso de acordo ou pagamento da dívida; 3) Será admitida proposta nos termos do 

art. 895 CPC, caso em que também será devida comissão de 5% ao Leiloeiro; 4) Trata-se de 

aquisição originária uma vez que não há relação jurídica entre o arrematante e o antecessor, ou 

seja, o imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos de condomínio, IPTU e taxas, 

conforme art. 130, parágrafo único do CTN, art. 908, §1° do CPC e art. 78 da Consolidação dos 

Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Despesas para transferência do 

imóvel e baixa dos gravames são de 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 art. 889, parágrafo único do CPC. Dado e passado na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ, em 09/03/18. Eu, ___ Patrícia Ferreira Pinheiro, Diretora de Secretaria, mandei 

digitar e subscrevo. 


