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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 MARIA LUCIA MEIRELES em face de 
SILVANA STELA CAMPOS VIEIRA DE FARIAS (Processo nº 0010108-
52.2015.5.01.0247), na forma abaixo: 

 O Dr. ALEXSANDRO DE OLIVEIRA VALÉRIO, Juiz 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 Silvana Stela Campos Vieira 
de Farias, de que no dia 11/03/20, às 12:00 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, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, 
ou no dia 25/03/20, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da 
avaliação, o bem móvel penhorado, descrito e avaliado, à fl. 82, em  30/07/2018, com a 
devida intimação da penhora às fls. 83. AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO: Um 
automóvel da Marca CITROEN, modelo C4 PIC GLXA SL, placa HLA4336, ano de 
fabricação 2009, modelo 2009, combustível: gasolina, cor predominantemente prata, 
Renavam 00173560946,Chassi: VF7UDRFJW9J048117, em bom estado de uso e 
conservação, que avalio em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Localização do bem: Rua 
Santo Eduardo, Lt. 4, Qd. 4, Itaipu, Niterói/RJ. De acordo com o cadastro de veículos 
emitido pelo Detran-RJ, o veículo encontra-se registrado em nome de Silvana Stela 
Campos Vieira de Farias. Constam débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2018 e 
2019, no valor total de R$ 2919,03, não constando multas relativas ao veículo. Constam 
ainda, restrições judiciais referentes ao presente feito. Os débitos anteriores à 
arrematação, consistentes em créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador 
seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, bem como os relativos a 
taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria da 
União, Estados, Municípios e DF, serão englobados no montante da execução, ficando 
isento o arrematante, conforme preceitua o art. 78 da CPCGJT-2016 c/c parágrafo único 
do artigo 130 do Código Tributário Nacional e § 1º, do artigo 908, do Código de Processo 
Civil. Caso o devedor, o co-proprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, 
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente 
comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo 
presente edital intimados 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 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. – Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos dezessete dias do mês de dezembro de dois 
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mil e dezenove. – Eu, Ana Paula Amorim de Oliveira, Diretor de Serventia, o fiz datilografar 
e subscrevo. Dr. Alexsandro de Oliveira Valério – Juiz de Direito. 


