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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DO TRABALHO DA 6ª VARA DO TRABALHO DE 

NOVA IGUAÇU/RJ 

 

 

 

 

Processo nº: 0101430-51.2017.5.01.0226 

 

 

 

  

 IGOR DE MIRANDA CARVALHO, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCERJA sob o nº 

242, honrado com a sua nomeação na Reclamação Trabalhista em que CARLA BARBOSA DE 

FRANCA move em face de AUTOESCOLA VIA RIO LTDA. ME., vem, permissa máxima vênia, a 

presença de V.Exa., com fulcro nos artigos 769, 888 da CLT e artigos 879, II,  881, 882 § 1º 

e § 2º,  todos do CPC/15, requerer o que se segue: 

 

1 -  Indicar as seguintes datas para realização da Hasta Pública: A partir do dia 

04/07/2022 terá início a 1ª Hasta Pública, encerrando-se dia 11/07/2022 às 13:10 h 

(horário de Brasília), nesse lapso temporal serão aceitos lances a partir de 100% do valor 

da avaliação do bem. Caso não haja licitantes nesse período, o leilão prosseguirá 

ininterruptamente até o dia 19/07/2022 às 13:10h, onde serão captados lances a partir de 

50% da avaliação do bem. As praças serão realizadas virtualmente no site 

www.mirandacarvalholeiloes.com.br. 
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2 - Que as partes sejam intimadas através de seus advogados constituídos nos autos, 

mediante publicação no Diário Eletrônico, para ciência da alienação judicial e suas datas, 

conforme prevê o Art. 889, § único, e seus incisos, do CPC/2015; 

 

3 -  Que seja publicado o edital de leilão no Diário Eletrônico, além disso, informamos 

que o edital também será publicado nos sites de leilões www.mirandacarvalholeiloes.com.br 

e www.lancejudicial.com.br , de acordo com o Art. 887, § 1º, do CPC/2015; 

 

4 -       Que sejam juntados os seguintes anexos: minuta do edital de leilão para 

homologação de Vossa Excelência e o documento do veículo. 

 

 

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e 

distinta consideração. 

 

 

 

Termos em que, respeitosamente, pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2022. 

IGOR DE MIRANDA CARVALHO 

LEILOEIRO OFICIAL – JUCERJA Nº: 242 

(assinado eletronicamente) 

http://www.mirandacarvalholeiloes.com.br/
http://www.lancejudicial.com.br/

