
Poder Judiciário 

Justiça do Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região

 

AÇÃO TRABALHISTA - RITO SUMARÍSSIMO 
ATSum 0000114-18.2019.5.14.0111

 
PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI

 

 

 

Processo Judicial Eletrônico
 

Data da Autuação: 28/03/2019 
Valor da causa: R$ 6.058,22 

 
Partes:

AUTOR: OSVALDO DE PAULA NASCIMENTO                                  - CPF: 922.086.302-20 
ADVOGADO: ANDREIA PAES GUARNIER - OAB: RO9713 
RÉU: RAMOS IND E COM DE MADEIRAS BRUTAS E BENEFICIADAS EIRELI - EPP - CNPJ:
13.820.935/0001-66 

PAGINA_CAPA_PROCESSO_PJE_0000114-18.2019.5.14.0111



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PIMENTA BUENO
ATSum 0000114-18.2019.5.14.0111
AUTOR: OSVALDO DE PAULA NASCIMENTO
RÉU: RAMOS IND E COM DE MADEIRAS BRUTAS E BENEFICIADAS EIRELI - 
EPP

O Excelentíssimo Senhor Juiz CELSO ANTÔNIO BOTÃO CARVALHO JÚNIOR, Titular da Vara 

do Trabalho de Pimenta Bueno, FAZ saber a todos que virem o presente edital ou dele tiverem 

notícias, que, no , através do site , serão dia 15/01/2021, às 09h www.rondonialeiloes.com.br

levados a leilão os bens penhorados na execução dos autos abaixo indicados, através de pregão 

exclusivamente na forma eletrônica (on-line), nomeando-se para tanto a Leiloeira Oficial Evanilde 

Aquino Pimentel, JUCER 015/2009, sendo fixada a comissão da leiloeira em 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação, observando em tudo que se refira à comissão o que consta da 

Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 236, de 13-7-2016, valendo este Edital como 

Mandado de Venda de Bens em Leilão, devendo ser observadas pela Leiloeira as obrigações 

previstas na mencionada resolução.

 

Ficam CIENTES os executados de que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para remição terá 

como termo inicial o horário de encerramento da hasta pública, registrado pelo servidor ou pelo 

leiloeiro.

 

Os incidentes relativos à arrematação serão apreciados observado o disposto no art. 903, do 

CPC (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015).

 

Processo n.: 0000114-18.2019.5.14.0111

Exequente: OSVALDO DE PAULA NASCIMENTO

Executado: RAMOS IND. E COM. DE MADEIRAS BRUTAS E BENEFICIADAS EIRELI - EPP

 

Bens: uma carroceria graneleira de madeira, cor branca, com dimensões aproximadas de 2,40 

metros de largura, 1,80 metros de altura e 8,30 metros de comprimento, com lona. O bem está 

em razoável estado de conservação e encontra-se armazenado no pátio da executada
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Avaliação: R$11.000,00 (onze mil reais)

 

Depositário: Sr. Fernando Henrique Pereira de Almeida

 

Ônus: não informado. Será observada pelo juízo a previsão contida no art. 78 da Consolidação 

dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, com nova redação dada pelo 

Ato n. 10/GCGJT, de 18 de agosto de 2016, no sentido de isentar o arrematante/alienante dos 

créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 

posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a 

tais bens, ou a contribuições de melhoria da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, salvo 

quando conste do título a prova de sua quitação, seja em hasta pública ou em alienação 

particular, estejam ou não inscritos na dívida ativa (art. 130, parágrafo único, do CTN).

 

Os dados relativos à penhora poderão ser obtidos no endereço eletrônico http://pje.trt14.jus.br

/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, digitando-se as chaves 

(19120209275935300000011667300 mandado; 19120411475390100000011690203 auto de 

penhora; 19120411473659300000011690200 foto do bem; e 

20102917592393000000013539310 despacho determinando a realização dos leilões).

 

Restando bem apregoados e não alienados na data acima, os mesmos serão novamente 

ofertados em novo leilão judicial, a ser realizado no , exclusivamente na dia 25/01/2021, às 09h

modalidade eletrônica.

 

Fixa-se, para efeito do artigo 891 do CPC, como preço mínimo, o equivalente a 100% (cem por 

cento) do valor da avaliação para o primeiro leilão, e de 50% (cinquenta por cento) para o 

segundo.

 

Independentemente de nova intimação, as partes ficam desde logo CIENTES da data do 

segundo leilão por meio do presente edital.
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Quem pretender arrematar mencionado bem, deverá ofertar lances dentro dos períodos e 

horários acima discriminados, pela Internet, através do sítio eletrônico acima indicado, devendo 

para tanto o interessado efetuar cadastro prévio, confirmar o lance e realizar o pagamento, por 

depósito judicial ou por meio eletrônico (CPC, art. 892), na data do encerramento do leilão, 

inclusive na hipótese do sinal de que tratam o § 2º do artigo 888 da CLT e o § 1º do artigo 895 do 

CPC.

 

O arrematante poderá requerer o parcelamento previsto nos §§ 1º e 2º, do art. 895, do CPC (Lei 

n. 13.105, de 16 de março de 2015), correndo por conta do arrematante o pagamento do Imposto 

de Transmissão - ITBI e o registro da Carta de Arrematação.

 

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 no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - DEJT Nacional e 

afixado no átrio da Secretaria desta Vara do Trabalho, com 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

888, da CLT).

PIMENTA BUENO/RO, 11 de novembro de 2020.

LUCIANA TAIRA

Diretor de Secretaria
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