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             JUÍZO DA SÉTIMA VARA DO TRABALHO DE NITERÓI 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 20 dias, 

extraído dos autos da ação trabalhista proposta por GIOVANNI MIGUEL RICCIONE em 
face de ATP ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO ERIELE (Processo nº 0011271-
67.2015.5.01.0247), na forma abaixo: 
 A Dra. ROBERTA LIMA DE CARVALHO, Juíza do Trabalho na 7ª Vara de 
Trabalho da Cidade de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a ATP ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTO ERIELE, na pessoa de seu representante legal, de que no dia 
28/08/19, às 13:00 horas, no Átrio do Fórum da Justiça do Trabalho, na Av. Ernani do 
Amaral Peixoto, nº 232 – Centro, Niterói/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, 
serão apregoados e vendidos a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 11/09/19, 
no mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, os bens móveis 
penhorados, com a devida intimação da penhora, descritos e avaliados à fl. 334, em  
27/11/2018. LAUDO DE AVALIAÇÃO: Um Computador LG All In One, 24v550, com 
Intel Core, i5, 1T, funcionando, avaliado em: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais). Um Aparelho de ar condicionado Springer Silentia 30.000 BTU’S, no estado, 
avaliado em: R$ 3.000,00 (três mil reais). Um Aparelho ar condicionado Split Midea 
12.000 BTU’S, no estado, avaliado em: R$ 1.000,00 (mil reais). Os bens correspondem 
a, respectivamente, 1.062,57, 910,77 e 303,59 UFIR’S, atualizado, respectivamente, em 
R$ 3.635,15 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), R$ 
3.115,85 (três mil, cento e quinze reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 1.038,61 
(mil, trinta e oito reais e sessenta e um centavos), totalizando R$ 7.789,61 (sete mil, 
setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos). Localização dos bens: 
Rua Visconde de Inhaúma, nº 50, 9º andar, Centro / Rio de Janeiro. O presente edital 
será lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso o devedor não seja encontrado pelo 
Sr. Oficial de Justiça, fica pelo presente edital intimado da hasta pública, suprindo, 
assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. Não havendo expediente forense na 
data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local. Cientes de que impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; 
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, incorre em Violência ou fraude em 
arrematação judicial, prevista no art. 358 do Código Penal, sob pena de detenção, de 
dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. – E, para 
que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será 
publicado através do portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio de 
Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do leiloeiro público: 
www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 887, § 2º do CPC e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; 
acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 24, 
Decreto nº 21.981/32; facultando-se o pagamento a prazo mediante caução idônea de 
20% no ato e o restante em até 24 horas, conforme artigo 888 da CLT, sob pena de 
perda do sinal. – Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do 
mês de julho de dois mil e dezenove. – Eu, Ana Paula Amorim de Oliveira – Assistente 
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de Diretor de Secretaria, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Roberta Lima de Carvalho - 
Juíza do Trabalho. 


