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EDITAL DE PRAÇA, LEILÃO E INTIMAÇÃO AS PARTES 
 
 
 
 

PROCESSO n. 0000517-68.2020.5.14.0008 

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) - RO 

EXECUTADO: A. J. DA SILVA - ME E OUTROS (2) 

 

DATA/PRAÇA: 17/09/2021a partir das 10h10mim 
DATA/1º LEILÃO: 24/09/2021 a partir das 10h10mim 
DATA/2º LEILÃO: 29/10/2021 a partir das 10h10mim 
DATA/3º LEILÃO: 26/11/2021 a partir das 10h10mim 
 
LOCAL DA VENDA: Somente através do site:  https://www.leiloesaguiar.com.br/ 
 
OBSERVAÇÃO: Sobrevindo feriado nas datas designadas para venda judicial, esta realizar-se-á no primeiro dia útil 
subsequente.  

 
LEILOEIRA: VERA LÚCIA AGUIAR DE SOUSA 
 

O LEILÃO ACONTECERÁ NA MODALIDADE: ELETRÔNICO site: www.leiloesaguiar.com.br 
De ordem da Excelentíssimo Senhor ANTONIO CESAR COELHO DE MEDEIROS PEREIRA Juiz do 
Trabalho Titular da 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho-RO no uso de suas atribuições legais, FAZ saber a 
todos que virem o presente edital ou dele tiverem notícias que, no dia 17-09-2021, às 10h10mim .na 
modalidade online no site da Leiloeira Oficial-https://www.leiloesaguiar.com.br/ para apresentar propostas. 
 
DESCRIÇÃO DOS BENS:  
 

Imóvel matrícula Nº11.548, denominado Lote Nº310, Quadra Nº077, Setor Nº028, com os seguintes 
limites e confrontações: ao norte, com o Lote Nº0140, ao sul, com a Rua Amisterdã, ao leste com o lote 
Nº0300 e a oeste, com o lote Nº0320.  
 
AVALIADO:  R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). 
 
O bem encontram-se sob a responsabilidade do Senhor ANTONIO JÚLIO DA SILVA, CPF: 
388.434.479-04, residente à rua Rua Pitanga, 6175, Cohab Floresta II, Porto Velho/RO - CEP: 76.807-
712. 
 
Caso não haja licitantes na praça realizada, deverá ser designado leilões eletrônicos, por três meses 
consecutivos, quando o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pela maior oferta, desde que não seja 
considerado preço vil, na forma da lei.  
 
Quem pretender arrematar os mencionados bens, deverá garantir lance com sinal correspondente a 20% 
(vinte por cento) de seu valor, complementando o restante em 24 horas, sob pena de perder o sinal em 
benefício da execução, voltando à praça os bens executados (CLT, art. 888, §§ 2º e 4º). 
 
A comissão da leiloeira será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço, em caso de arrematação, 2% 
(dois por cento) sobre o valor da avaliação, em caso de adjudicação e 2% (dois por cento) sobre o valor da 
avaliação, em caso de remição, pagamento ou parcelamento do débito no período de 10 (dez) dias úteis que 
antecedem o PRIMEIRO LEILÃO. 
 
 
 



 
 
 
 
O valor da arrematação poderá ser parcelado, nos termos do artigo 895, § 1º, do CPC, com depósito de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante em até 30 parcelas, salvo situações excepcionais, que 
serão decididas após a hasta pública, inclusive quanto ao quantitativo de parcelas, sendo a carta de 
arrematação, no caso de parcelamento, expedida após garantia por caução idônea. 
 
Caso não sejam as partes encontradas para intimação, ficam, desde já, INTIMADAS, por meio do presente 
edital, para fins de direito. 
 
O presente edital será publicado (disponibilizado) no DEJT Nacional (Caderno Judiciário do Tribunal Regional 
do Trabalho da 14ª Região) e afixado no átrio da Secretaria desta Vara do Trabalho.  
 
 
 
 
 

PORTO VELHO/RO, 23 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

ANTONIO CESAR COELHO DE MEDEIROS PEREIRA 

Juiz(a) do Trabalho Titular 

 


