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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Processo nº: 0000058-06.2019.5.14.0007 

Reclamante: DAIANNE CAMPOS SOUSA 

Reclamado(a): JUNIOR DA SILVA FERREIRA - ME e outros (2) 

A Senhora LUZINALIA DE SOUZA MORAES, Juíza do Trabalho 

da 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho - RO, FAZ saber a todos que virem o presente 

edital ou dele tiverem notícias, que este edital possui força de MANDADO DE VENDA 

DE BENS EM LEILÃO, bem como de que fora nomeada a Sra. VERA LÚCIA AGUIAR DE 

SOUSA, Leiloeira Pública, devidamente registrada junto a Junta Comercial do Estado de 

Rondônia/JUCER sob o n. 10/2006, sousa.veralucia@hotmail.com, representando a or-

ganização de leilões oficiais, com escritório central na Rua João Paulo I, nº 2501, Bairro: 

Novo Horizonte, Residencial Novo Horizonte, Quadra 06, casa 02, Porto Velho - RO, 

para realizar três leilões consecutivos na modalidade ELETRÔNICO disponível no 

site www.leiloesaguiar.com.br, pela melhor oferta, desde que não seja preço vil, nos 

dias 24.09.2021;29.10.2021;26.11.2021, todos a partir das 09:00 horas, dos bens pe-

nhorados nos autos em epígrafe, que consistem em: 

PRIMEIRO LEILÃO: 24/09/2021, às 09h00min.  
SEGUNDO LEILÃO: 29/10/2021, às 09h00min  
TERCEIRO LEILÃO: 26/11/2021, às 09h00min   

DESCRIÇÃO DOS BENS 

 “ 01 (um)  ar condicionado LG de 12.000 Btus, 220 v, 51 A, em 

razoável estado de conservação e perfeito funcionamento, avaliado em R$ 500,00 (qui-

nhentos reais)”. 

"01 (uma) poltrona de couro preta, sem marca e modelo apa-

rente de encosto alto, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando a importân-

cia de R$ 795,18. 

O(s) bem(ns) encontra-se depositado em mãos do senhor JÚ-

NIOR DA SILVA FERREIRA, CPF nº 389.645.462-53 , residente RUA ALEXANDRE GUIMA-

RÃES , 7084 , CENTRAL CURSOS - LAGOINHA - PORTO VELHO - RO - CEP: 76829-667 . 

Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de 

seus bens, nos termos do contido no art. 890, do CPC/2015, exceto aqueles citados nos 

incisos I a VI do retrocitado artigo de lei. 
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CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO/FORMAS DE PAGAMENTO:  

A arrematação será feita pela melhor oferta, mediante paga-

mento à vista (art. 892 do CPC/2015). Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, sendo que o arrematante deverá pa-

gar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado. O 

parcelamento deverá ser requerido ao Juízo acompanhado do comprovante de paga-

mento da entrada de 25%. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será 

acrescido de juros equivalentes à taxa da poupança, garantido por restrição sobre o 

próprio bem. Ressalto que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevale-

cerá sobre as Propostas de pagamento parcelado (art. 895, §7o, CPC). Caso o arrema-

tante ou fiador não pague o preço no prazo estabelecido será imposto, nos termos do 

art. 897 do CPC, em favor do exequente, a perda da caução, voltando o bem a novo 

leilão, na qual não será admitido o arrematante/fiador remissos.  

O arrematante terá isenção com relação aos débitos tributá-

rios, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens e direitos 

adquiridos judicialmente, por meio de leilão judicial ou iniciativa particular, caso este-

jam ou não inscritos na dívida ativa, consoante preceitua o art. 110 da Consolidação 

dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 

A remuneração do leiloeiro será de 5%(cinco por cento), sobre 

o valor da venda realizada, a ser paga pelo arrematante, sendo que, em havendo 

acordo, remição ou parcelamento da dívida, após a publicação do edital de leilão, será 

cobrado o valor de 2%(dois por cento), sobre o valor da avaliação do bem, a título de 

honorários, a ser pago pelo executado. 

Caso não sejam encontradas as partes para intimação, ficam, 

desde já, INTIMADAS, por meio do presente edital, para fins de direito. 

O presente edital será publicado no Diário Oficial da Justiça do 

Trabalho da 14ª Região. Eu, OCIMAR SOBREIRA DA SILVEIRA , Técnico Judiciário, digitei. 

E eu, TANIA MACHADO DA PONTE, Diretora de Secretaria, conferi. 

PORTO VELHO/RO, 31 de agosto de 2021. 

 

 

OCIMAR SOBREIRA DA SILVEIRA 

Servidor 

 
 


