
JUIZO DA 67ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO - RJ. EDITAL DE 1ª e 2ª 

PRAÇAS E INTIMAÇÃO, com prazo de 20 (vinte) dias, extraído da Ação Civil Pública movida 

por MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  em face de ORGAO GESTOR DE MAO- DE-

OBRA DO TRABALHO PORTUARIO DOS PORTOS ORGANIZADOS DO RIO DE JANEIR, 

SIND ARRUMADORES TRABALHADORES COM ARM CABO FRIO, SINDICATO CONSERT 

CARGA E DESCARGA PORTOS DO RIOJANEIRO, SINDICATO DOS ESTIVADORES DE 

CABO FRIO, SINDICATO DOS PORT AVULSOS EM CAT E ARRUM NO COM ARM DO, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVICOS PORTUARIOS DOS PORTOS DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SINDICATO DOS TRAB DE BLOCO NOS PORTOS DO EST 

DO RJ, SINDICATO DOS VIGIAS PORTUARIOS DO EST DO R DE JANEIRO, SINDICATO 

ESTIV E TRAB EM ESTIV MINERIOS RIO DE JANEIRO e SINDIC CONF CARGA 

DESCARGA PORTOS EST RIO DE JANEIRO. Processo nº 0170600-30.2002.5.01.0067, na 

forma a seguir: O(A) DOUTOR(A) GABRIELA CANELLAS CAVALCANTI, JUIZ(A) DO 

TRABALHO DA 67ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO/RJ, FAZ SABER aos que o 

presente Edital de Leilão e Intimação com prazo de 20 (vinte) dias virem ou dele conhecimento 

tiverem e interessar possa, especialmente o(s) Executado(s), de que no dia no dia 14/10/2021 

às 11:50 horas, através do portal de leilão eletrônico www.fabianoayuppleiloeiro.com.br, pelo 

Leiloeiro Público FABIANO AYUPP MAGALHÃES, telefone (21) 3173-0567, nomeado 

conforme Fls/Id. 48142bd, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou 

no dia 19/10/2021 às 11:50 horas, no mesmo local, a quem mais der independente da 

avaliação, submetendo-se o lance ofertado a apreciação do MM. Juízo, o bem penhorado, 

descrito e avaliado conforme Fls./Id. 53008c1, tendo o(s) devedor(es) tomado ciência da 

penhora conforme Fls./Id. 53008c1 (por Oficial de Justiça na pessoa de Nelson Gonçalves 

Cardoso – Presidente do reclamado).  O Valor da execução é de R$401.069,21. DESCRIÇÃO 

DO BEM IMÓVEL: “DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Domínio útil e direto (propriedade plena) de 

um Prédio Residencial, situado na RUA MANOEL, s/n, zona urbana do Município de Arraial do 

Cabo composta de sala, dois quartos, cozinha, banheiro social e hall, com área construída de 

56,65m², inscrito nesta municipalidade sob o n° 103713-4, edificado na área de terreno com as 

seguintes medidas e confrontações: 11,40m de frente confrontando com a Rua Manoel Duarte, 

11,40m nos fundos confrontando com o Sr. Wilson Soares, 29,00m na lateral direita 

confrontando com Gediel Cezar Soares, e 29,00m na lateral esquerda confrontando com Sr. 

Paulo Francisco dos Santos, formando a área de 330,60m³. INSCRIÇÃO MUNICPAL: 

1037134. Imóvel localizado em Arraial do Cabo com 77 metros quadrados. ”- LAUDO DE 

AVALIAÇÃO: Domínio Único e Direto de um terreno, n° 15, Sitio, ARRAIAL DO CABO, 

com área de 330,60 metros quadrados, e, benfeitoria de alvenaria composta de sala, dois 

quartos, cozinha, banheiro social e hall, com piso em cerâmica, portas e janelas de 

madeira, com área perpendicular de 56,65 metros quadrados, tipo tudo em regular 

estado. Valor da avaliação: R$410.000,00.  Constam na referida certidão imobiliária (matrícula 

10.572) do Ofício Único de Arraial do Cabo (antiga matrícula: nº 20679 do 2º Ofício de Cabo 

Frio), as seguintes anotações: R.1-PENHORA: Determinada pelo MM Juízo da 67ª Vara do 

Trabalho do Rio de Janeiro, Penhora dos Presentes Autos. Cientes os Srs. Interessados que: 

De acordo com a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica o imóvel não é foreiro e não possui 

débitos de IPTU. Segundo a Certidão negativa de débitos do Corpo de Bombeiros Militares do 

Rio de Janeiro há débitos referentes a taxa de prevenção e extinção de incêndios no valor de 

R$ 400,24. De acordo com o art. 110 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral 

da Justiça do Trabalho, bem como o parágrafo único do artigo 130 do CTN e Artigo 908 § 1º do 

CPC, o bem imóvel penhorado será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e TAXAS, 

ficando caracterizada aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o 

http://www.fabianoayuppleiloeiro.com.br/


anterior proprietário devedor. A proposta para arrematar o bem de forma parcelada deverá ser 

conforme o artigo 895 e seguintes do CPC. E para que chegue ao conhecimento dos 

interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de costume, 

ficando o(s) devedor(es) intimados dos Leilões se não encontrado(s), suprida assim a 

exigência do inciso I e parágrafo único do artigo 889 do Código de Processo Civil. 

Condições da praça: arrematação far-se-á à vista, com 5% de comissão do Leiloeiro e custas 

de cartório até o limite permitido por lei, facultando-se ao Arrematante o pagamento de sinal 

equivalente a 20% sobre o valor da arrematação, e o depósito dos 80% restantes a disposição 

do juízo no prazo de 24 horas. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e seis 

dias de agosto do ano de dois mil e vinte e um, eu, CARLOS ALBERTO FONSECA JUNIOR, 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA, o fiz digitar e subscrevo. 


