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Data da Autuação: 30/09/2013 
Valor da causa: R$ 30.000,00 

 
Partes:

RECLAMANTE: NELSON LINS DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: THEMÍSTOCLES LAUDIER DE FARIA LIMA 
RECLAMADO: AUTO POSTO SOLARIS LTDA - ME 
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

63ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO

ATOrd 0011041-63.2013.5.01.0063

RECLAMANTE: NELSON LINS DE OLIVEIRA

RECLAMADO: AUTO POSTO SOLARIS LTDA - ME E OUTROS (3)

RIO DE JANEIRO/RJ, 06 de abril de 2020.

 

ISABELLE ASSUMPCAO MACIEL LIMA CARDOSO

Diretor de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro

 ATOrd 0011041-63.2013.5.01.0063
RECLAMANTE: NELSON LINS DE OLIVEIRA
RECLAMADO: AUTO POSTO SOLARIS LTDA - ME, JOSE CHAGAS DE SOUZA, 
ANTONIA LUIZA DE MAGALHAES TORRES

DESPACHO

 

Vistos etc.

A praça, designando como leiloeiro do Juízo o Sr. Paulo Botelho, de
endereço conhecido da Secretaria, observadas as seguintes diretrizes: 

Fica desde já autorizado, o Leiloeiro, a designar data para a
realização do leilão comunicando à Secretaria da Vara, sendo certo que os valores da
arrematação serão estudados por este Juízo.

Em primeira praça, a arrematação será pelo preço da avaliação.

Não serão homologados, na segunda praça, lances inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação em caso de bem imóvel ou de 35%
(trinta e cinco por cento) em caso de bens móveis.

Em caso de pagamento à vista, o arrematante deverá depositar
o valor integral da arrematação em 24 horas, acrescido dos honorários de 3% (três por
cento) do leiloeiro.

Pagamento a prazo. Tratando-se de bem imóvel, urbano ou
rural, o interessado em adquiri-lo em prestações poderá apresentar proposta de
parcelamento, conforme as seguintes condições:

O interessado apresentará proposta até o início de primeiro
leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação e até o
início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil (art. 895, I e II, e 891, § único, do CPC).

Em caso de parcelamento deverá depositar, por ocasião do
leilão, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do valor da avaliação ou do maior
lanço sendo que o restante do preço ficará garantido por caução idônea, quando se
tratar de móveis e, por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
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Para imóveis, o prazo máximo do parcelamento será de 12
(doze) meses, com valor mínimo individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para veículos, o prazo máximo do parcelamento será de 06 (seis)
meses, com valor mínimo individual de R$ 1.000,00 (mil reais).

A primeira prestação vencerá 30 (trinta) dias depois da data da
arrematação e as demais, sucessivamente, independentemente da emissão da carta de
arrematação. Não sendo dia útil, prorroga-se o pagamento para o primeiro dia útil
seguinte.

O valor de cada parcela será acrescido de juros e correção
monetária, na forma da Lei.

No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá
multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela adimplida com as parcelas
vincendas consoante o disposto no parágrafo 4º, art. 895, do NCPC, contados a partir
do 1º dia útil seguinte ao vencimento da parcela, até a data do efetivo pagamento.

O valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) será
considerado caução, ficando sujeito à perda em caso de atraso no pagamento de 03
(três) prestações.

O adquirente deverá depositar, mensalmente, a respectiva
prestação em conta judicial na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 2890, juntando
cópia do depósito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes.

O registro da hipoteca judiciária sobre o bem deverá ser
formalizado no prazo de 30 (trinta) dias após a data da arrematação. Sendo que, após o
pagamento de todas as prestações, ficam a cargo do arrematante as despesas
cartorárias para levantamento do registro. 

Não sendo efetuado o depósito dos valores em qualquer
modalidade de arrematação (à vista ou a prazo), o leiloeiro comunicará ao Juízo os
lances imediatamente anteriores na forma dos artigos 895, §§ 4º e 5º, artigo 896, §2º, e
artigos 897 e 898, do CPC.

Eventuais ônus tributários que recaiam sobre os imóveis serão
sub-rogados sobre o preço da arrematação, conforme o art. 130 do CTN, observado o
contido no art. 186 do mesmo diploma legal. 

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram,
podendo haver a exclusão de bens do leilão a qualquer tempo e independentemente
de prévia comunicação;
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Assim que designada a data para o leilão do bem, deverá a
Secretaria  intimar as partes e os , caso hajam: ,interessados cônjuge do Executado
(comunicação por mandado), , (comunicação por mandado) e Jcredor hipotecário uízos

(comunicação por ofício), para ciência da penhora e datacom penhoras precedentes 
designada para o leilão, na forma do art. 842 do NCPC e segs.

Publique-se o Edital de Leilão.

Fixo os honorários do Leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor
da arrematação, que deverá ser pago pelo Arrematante, para que não se alegue
prejuízo da parte no processo de execução.

Nos casos em que a Executada efetuar o pagamento da
condenação ou celebrar acordo, antes da realização do leilão, ou ainda, exercer o
direito de remição, é assegurado ao Leiloeiro o ressarcimento das despesas realizadas,
que deverão ser incluídos no Termo de Conciliação.

Em se tratando de bens imóveis, na forma do art. 78 da CPCGJT-
2016 c/c § 1º do art. 908 do NCPC, é isento o arrematante/alienante dos créditos
tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou
a posse de bens imóveis.
 

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2021

 

ELETICIA MARINHO MENDES GOMES DA SILVA

   Juíza do Trabalho
 

RIO DE JANEIRO/RJ, 20 de outubro de 2021.

ELETICIA MARINHO MENDES GOMES DA SILVA
Juíza do Trabalho Substituta
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

PROCESSO: ATOrd 0011041-63.2013.5.01.0063 
 RECLAMANTE: NELSON LINS DE OLIVEIRA

RECLAMADO: AUTO POSTO SOLARIS LTDA - ME, JOSE CHAGAS DE SOUZA, ANTONIA 
 LUIZA DE MAGALHAES TORRES

 ID do mandado: da66a86
 Destinatário: ANTONIA LUIZA DE MAGALHAES TORRES.

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

Certifico que em 27/08/19, às 8:45h, em cumprimento ao mandado retro, dirigi-me à Rua José 
Luiz Ferraz, 355, ap. 18010, Recreio dos Bandeirantes, e sendo aí, não logrei êxito em ser 
atendida, tendi sido informada pelo porteiro que se identificou como ANDERSON PEDRO que 
o apartamento está desocupado.

Desse modo, procedi à penhora determinada por estimativa conforme consta do auto de 
penhora em anexo.

Pelo exposto, recolho o presente mandado à Secretaria da MM vara de origem, estando à 
disposição para ulteriores deliberações.

RIO DE JANEIRO, 1 de Outubro de 2019

JULIANA DE SANTANA PATRICIO SIQUEIRA
Oficial de Justiça Avaliador Federal

Número do processo: 0011041-63.2013.5.01.0063
Número do documento: 19093021035368200000101569782

https://pje.trt1.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093021035368200000101569782
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

PROCESSO: ATOrd 0011041-63.2013.5.01.0063 
 RECLAMANTE: NELSON LINS DE OLIVEIRA

RECLAMADO: AUTO POSTO SOLARIS LTDA - ME, JOSE CHAGAS DE SOUZA, ANTONIA 
 LUIZA DE MAGALHAES TORRES

 ID do mandado: 53e1863
 Destinatário: ANTONIA LUIZA DE MAGALHAES TORRES.

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

Nesta data recolho o presente mandado pois a penhora do referido imóvel já foi realizada 
conforme documento de id 69cb94 de 01/10/19.

RIO DE JANEIRO, 28 de Novembro de 2019

JULIANA DE SANTANA PATRICIO SIQUEIRA
Oficial de Justiça Avaliador Federal

Número do processo: 0011041-63.2013.5.01.0063
Número do documento: 19112811541192300000104930988

https://pje.trt1.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112811541192300000104930988
Assinado eletronicamente por: JULIANA DE SANTANA PATRICIO SIQUEIRA - 28/11/2019 11:56:45 - 37271cb
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro

 ATOrd 0011041-63.2013.5.01.0063
RECLAMANTE: NELSON LINS DE OLIVEIRA
RECLAMADO: AUTO POSTO SOLARIS LTDA - ME, JOSE CHAGAS DE SOUZA, 
ANTONIA LUIZA DE MAGALHAES TORRES

DESPACHO

 

Vistos etc.

A praça, designando como leiloeiro do Juízo o Sr. Paulo Botelho, de
endereço conhecido da Secretaria, observadas as seguintes diretrizes: 

Fica desde já autorizado, o Leiloeiro, a designar data para a
realização do leilão comunicando à Secretaria da Vara, sendo certo que os valores da
arrematação serão estudados por este Juízo.

Em primeira praça, a arrematação será pelo preço da avaliação.

Não serão homologados, na segunda praça, lances inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação em caso de bem imóvel ou de 35%
(trinta e cinco por cento) em caso de bens móveis.

Em caso de pagamento à vista, o arrematante deverá depositar
o valor integral da arrematação em 24 horas, acrescido dos honorários de 3% (três por
cento) do leiloeiro.

Pagamento a prazo. Tratando-se de bem imóvel, urbano ou
rural, o interessado em adquiri-lo em prestações poderá apresentar proposta de
parcelamento, conforme as seguintes condições:

O interessado apresentará proposta até o início de primeiro
leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação e até o
início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil (art. 895, I e II, e 891, § único, do CPC).

Em caso de parcelamento deverá depositar, por ocasião do
leilão, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do valor da avaliação ou do maior
lanço sendo que o restante do preço ficará garantido por caução idônea, quando se
tratar de móveis e, por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
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Para imóveis, o prazo máximo do parcelamento será de 12
(doze) meses, com valor mínimo individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para veículos, o prazo máximo do parcelamento será de 06 (seis)
meses, com valor mínimo individual de R$ 1.000,00 (mil reais).

A primeira prestação vencerá 30 (trinta) dias depois da data da
arrematação e as demais, sucessivamente, independentemente da emissão da carta de
arrematação. Não sendo dia útil, prorroga-se o pagamento para o primeiro dia útil
seguinte.

O valor de cada parcela será acrescido de juros e correção
monetária, na forma da Lei.

No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá
multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela adimplida com as parcelas
vincendas consoante o disposto no parágrafo 4º, art. 895, do NCPC, contados a partir
do 1º dia útil seguinte ao vencimento da parcela, até a data do efetivo pagamento.

O valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) será
considerado caução, ficando sujeito à perda em caso de atraso no pagamento de 03
(três) prestações.

O adquirente deverá depositar, mensalmente, a respectiva
prestação em conta judicial na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 2890, juntando
cópia do depósito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes.

O registro da hipoteca judiciária sobre o bem deverá ser
formalizado no prazo de 30 (trinta) dias após a data da arrematação. Sendo que, após o
pagamento de todas as prestações, ficam a cargo do arrematante as despesas
cartorárias para levantamento do registro. 

Não sendo efetuado o depósito dos valores em qualquer
modalidade de arrematação (à vista ou a prazo), o leiloeiro comunicará ao Juízo os
lances imediatamente anteriores na forma dos artigos 895, §§ 4º e 5º, artigo 896, §2º, e
artigos 897 e 898, do CPC.

Eventuais ônus tributários que recaiam sobre os imóveis serão
sub-rogados sobre o preço da arrematação, conforme o art. 130 do CTN, observado o
contido no art. 186 do mesmo diploma legal. 

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram,
podendo haver a exclusão de bens do leilão a qualquer tempo e independentemente
de prévia comunicação;
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Assim que designada a data para o leilão do bem, deverá a
Secretaria  intimar as partes e os , caso hajam: ,interessados cônjuge do Executado
(comunicação por mandado), , (comunicação por mandado) e Jcredor hipotecário uízos

(comunicação por ofício), para ciência da penhora e datacom penhoras precedentes 
designada para o leilão, na forma do art. 842 do NCPC e segs.

Publique-se o Edital de Leilão.

Fixo os honorários do Leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor
da arrematação, que deverá ser pago pelo Arrematante, para que não se alegue
prejuízo da parte no processo de execução.

Nos casos em que a Executada efetuar o pagamento da
condenação ou celebrar acordo, antes da realização do leilão, ou ainda, exercer o
direito de remição, é assegurado ao Leiloeiro o ressarcimento das despesas realizadas,
que deverão ser incluídos no Termo de Conciliação.

Em se tratando de bens imóveis, na forma do art. 78 da CPCGJT-
2016 c/c § 1º do art. 908 do NCPC, é isento o arrematante/alienante dos créditos
tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou
a posse de bens imóveis.
 

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2021

 

ELETICIA MARINHO MENDES GOMES DA SILVA

   Juíza do Trabalho
 

RIO DE JANEIRO/RJ, 20 de outubro de 2021.

ELETICIA MARINHO MENDES GOMES DA SILVA
Juíza do Trabalho Substituta
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