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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
1ª VARA DO TRABALHO DE JI-PARANÁ
ATOrd 0000546-97.2019.5.14.0091
AUTOR: ISNALDO LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS (73)
RÉU: COOLPEZA - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI E OUTROS (2)

EDITAL DE PRAÇA, LEILÃO E INTIMAÇÃO

O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná-RO, FAZ saber a todos que virem o presente edital

ou dele tiverem notícias que, no , será(ão) levado(s) a público, pregão dedia 11/02/2021, às 9h

venda e arrematação, nas modalidades presencial (Rua das Pedras, 454, Jardim dos Migrantes,

Ji-Paraná-RO) e eletrônica (sítio eletrônico www.rondonialeiloes.com.br), o(s) bem(ns) abaixo(s)

descrito(s) e alienado(s), em favor de quem oferecer maior lance, visando à quitação da

execução do processo em referência, no valor de R$ 1.192.912,90, atualizado até 30/11/2019,

observado o valor mínimo da avaliação. Para o desempenho do mister, fora nomeada a Leiloeira

Oficial, Sra. EVANILDE AQUINO PIMENTEL, JUCER/RO 015/2009.

a) Descrição Oficial dos Veículos (24 veículos no total):

1)  Caminhão Trucado, marca Mercedes Bens Atron 2324, placa OH0-2636, ano e modelo de

fabricação 2014/2014, renavam n° 1014839197, de cor branca, duas portas, a diesel, sendo

observado o seguinte: - possui motor, diferencial e câmbio (Obs.: o câmbio está danificado); -

lataria e parachoque: necessita de reparos e pintura; - odômetro: não foi possível

verificar;  parabrisa: danificado, necessitando substituição; - motor: não foi possível verificar seu

funcionamento; e - equipamentos ausentes: duas baterias, cardin completo (eixo), as duas portas

da cabine, o painel completo da cabine, tacógrafo, motor de partida e os módulos das unidades

eletrônicas (central eletrônica). Avaliação: Adotando por referência o preço médio de mercado

(tabela fipe), considerei o estado precário do veículo, a ausência dos equipamentos acima

relacionados, a necessidade de reparos e serviços relevantes para deixá-lo em condições de

funcionamento e uso regular e, em razão disso, avalio o bem em R$ 50.000,00. 

2)  Caminhão Toco, marca Volvo/VM 270 4X2R, placa NDO-5778, ano e modelo de fabricação,

2012/2012, renavam n° 496130811, de cor branca, duas portas, a diesel, sendo observado o

seguinte: - possui motor, câmbio e diferencial; - lataria e pintura: estado regular; - cabine:

preservada; - odômetro: não foi possível verificar; - parabrisa: danificado; - parachoque:

preservado; e - equipamentos ausentes: duas baterias, seis rodas e seis pneus. Avaliação:

Adotando por referência o preço médio de mercado (tabela fipe), considerei o estado do veículo,

a ausência dos equipamentos acima relacionados, a necessidade de reparos e serviços

relevantes para deixa-lo em condições de funcionamento e uso regular e, em razão disso, avalio

o em R$60.000,00.

Assinado eletronicamente por: VALTER SEBASTIAO DOS SANTOS - Juntado em: 10/12/2020 11:06:13 - 04c4326



3) Caminhão toco, marta Volvo NM 270 4X2R, placa OHW-5778, ano e modelo de fabricação

2012/2012, renavam n° 496139983, de cor branca, duas portas, a diesel, sendo observado o

seguinte: - possui motor completo, câmbio e diferencial, - parabrisa e parachoque danificados; -

cabine: assento e módulo eletrônico do painel danificados; - odômetro: não foi possível verificar; -

equipamentos ausentes: seis rodas, seis pneus, tacógrafo, duas baterias, bomba da tomada de

força e carenagens do painel: Avaliação: Adotando por referência o preço médio de mercado

(tabela fipe), considerei o estado do veículo, a ausência dos equipamentos acima relacionados, a

necessidade de reparos e serviços relevantes para deixá-lo em condições de-funcionamento e

uso regular e, em razão disso, avalio o bem em R$ 50.000,00.

4)  Caminhão toco, marca Mercedez Benz/Atego 1726, placa NBX-5,196, ano e modelo de

fabricação 2012/2012, de cor branca, duas portas, a diesel, sendo observado o seguinte: - possui

motor, câmbio e diferencial; cabine: danificada; - odômetro: não foi possível verificar; - parabrisa:

danificado; - parachoque preservado; - equipamentos ausentes: seis rodas, seis pneus,

tacógrafo, duas baterias, módulo do motor, motor de arranque, bomba da tomada de força,

módulo da parte elétrica da cabine. Avaliação: Adotando por referência o preço médio de

mercado (tabela fipe), considerei o estado do veículo, a ausência dos equipamentos acima

relacionados, a necessidade de reparos e serviços relevantes para deixá-lo em condições de

funcionamento e uso regular e, em razão disso, avalio o bem em R$ 45.000.00. 

5) Caminhão Toco, marca Volvo NM 260 4X2R, placa OHN-2012, ano e modelo de fabricação

2011/2011. renavam n° 457617381, de cor branca, duas portas, a diesel, sendo observado o

seguinte: - possui motor, câmbio, diferencial e cardan (eixo); - lataria: necessita de reparos; -

cabine: preservada: - odômetro: 236.6631km; - parabrisa e parachoque: danificados,

necessitando de substituição e reparos, respectivamente; motor: não foi possível 'verificar seu

funcionamento; - equipamentos ausentes: motor de arranque, duas baterias, três rodas, três

pneus. Avaliação: Adotando por referência o preço médio de mercado (tabela fipe), considerei o

estado precário do veiculo, a ausência dos equipamentos acima relacionados, a necessidade de

reparos e serviços relevantes para deixá-lo em condições de funcionamento e uso regular e, em

razão disso, avalio o bem em R$ 40.000,00. 

6) - Caminhão toco, marca Volvo NM 260 4X2R, placa NBG-5923, ano e modelo de fabricação

2011/2011, renavam n° 456937951, de cor branca, duas portas, a diesel, sendo observado o

seguinte: - equipamentos ausentes: motor, cardan completo, câmbio, seis rodas, seis pneus,

cruas baterias, tacógrafo, parachoque, módulo eletrônico da cabine e forro das portas. Avaliação:

Considerando o estado precário do veículo e a ausência dos equipamentos acima relacionados,

avalio o bem em R$ 20.000,00.

7) Caminhão toco, marca Mercedez Benz/Atego 1725, placa NCA=8108, ano e modelo de

fabricação 2011/2012, renavam n° 374952850, de cor, branca, duas portas, a diesel, sendo

observado o seguinte: - possui motor, câmbio e diferencial; - lataria: preservada; - odômetro: não

foi possível verificar; - parabrisa: danificado; - assento danificado; - parachoque: preservado;
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equipamentos ausentes: cinco rodas e cinco pneus, duas baterias, módulo do motor, tacógrafo,

painel da cabine completo, farol esquerdo e a bomba da tomada de força. Avaliação: Adotando

por referência o preço médio de mercado (tabela fipe); considerei o estado do veículo, a

ausência dos equipamentos acima relacionados, a necessidade de reparos e serviços relevantes

para deixá-lo em condições de funcionamento e uso regular e, em razão disso, avalio o bem em

R$: 40.000,00. 

8)  Caminhão Trucado, marca Volvo NM 260 4X2R, placa NDA-1416, ano e modelo de

fabricação 2011/2011, renavam n° 342465759, de cor branca, duas portas, a diesel, sendo

observado o seguinte: - lataria: necessita de reparos e pintura; . - possui motor, câmbio,

diferencial e cardan (eixo);  - estofado da cabine: preservado; - odômetro: 1 9.5701cm; -

parabrisa: preservado; - parachoque: danificado, necessitando de substituição; - motor: não foi

possível verificar seu funcionamento; - equipamentos ausentes: 2 (duas) rodas, 2 (dois) pneus; 2

(duas) baterias, motor de arranque e carenagem do painel. avaliação: Adotando por referência o

preço médio de mercado (tabela ripe), considerei o: estado precário do veículo, a ausência dos

equipamentos acima relacionados, a necessidade de reparos e serviços relevantes para deixá-lo

em condições de funcionamento e uso regular e, em razão disso, avalio o bem em R$ 38.000,00.

9) Caminhão Toco, marca Volvo NM 260 4X2112, placa NDT-365`9, ano e modelo de fabricação .

2010/2011, renavam n° 306688271, de cor branca, duas portas, a diesel, sendo observado o

seguinte: - possui, câmbio, diferencial e cardan (eixo); lataria e pintura: precárias, necessitando

de reparos e pintura; cabine: estado precário; - odômetro: 208.037km; parabrisa e parachoque:

danificados, necessitando de substituição; equipamentos ausentes: Motor, bateria, 6 (seis) rodas

e 6 (seis) pneus, capa do: filtro de are radiador. Avaliação: Adotando por referência o preço

médio de mercado (tabela fipe), considerei o estado precário do veículo, a ausência dos

equipamentos essenciais (motor, principalmente) acima relacionados, a necessidade de reparos

e serviços relevantes para deixá-lo em condições de funcionamento e uso regular e, em razão

disso, avalio o bem em R$ 25.000,00. 

10) Caminhão Toco, marca Ford/Cargo 1722E, placa NDC-3156, ano e modelo de fabricação

2010/2010, renavam n° 223903922, de cor branca, duas portas, a diesel, sendo observado o

seguinte: - possui motor (porém estão faltando seis bicos e o módulo do motor está danificado),

câmbio, cardan (eixo) e diferencial; odômetro: 272.901Km; lataria: precária, necessitando de

reparos; - parabrisa e parachoque: danificados, necessitando de substituição e reparos

respectivamente; - equipamentos ausentes: duas rodas, dois pneus, bateria e tacógrafo.

Avaliação: Adotando por referência o preço médio de mercado (tabela flpe), considerei o estado

precário do veículo, a ausência dos equipamentos acima relacionados, a necessidade de reparos

e serviços relevantes para deixá-lo em condições de funcionamento e uso regular e, em razão

disso, avalio o bem em R$ 45.000,00. 

11) Caminhão Toco, marca Ford/Cargo 1722E, placa NEA-8655, ano e modelo de fabricação

2009/2009, renavam n° 148522955, de cor branca, duas portas; a diesel, sendo observado o
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seguinte: - possui motor, câmbio e diferencial; - lataria: estado precário; - porta do lado esquerdo

/motorista em estado precário; - odômetro: 386.021Km; - parabrisa: preservado; - parachoque

danificado; e - equipamentos ausentes: três rodas, três pneus, 01 (um) módulo do motor, a

caneta dos bicos do motor, uma bateria e a carenagem do painel. Avaliação: Adotando por

referência o preço médio de mercado (tabela fipe), considerei o estado precário do veiculo, a

ausência dos equipamentos acima relacionados, a necessidade de reparos e serviços relevantes

para deixá-lo em, condições de funcionamento e uso regular e, em razão disso, avalio o bem em

R$ 45.000,00.

12) Caminhão toco, Ford/Cargo 1722E, placa NEA-8695, ano e modelo de fabricação 2009/2009,

renavam n° 148529291, de cor branca, duas portas, a diesel, sendo observado o seguinte: -

possui motor (incompleto), câmbio e diferencial; - latada: estado precário; - cabine: preservada; -

odômetro: 411.401Km; - parabrisa e parachoque: danificados; - equipamentos ausentes:

módulos e bicos do motor, bomba da tomada de força, uma bateria, seis rodas e seis pneus.

Avaliação: Adotando por referência o preço médio de mercado (tabela fipe), considerei o estado

precário do veiculo, a ausência dos equipamentos acima relacionados, a necessidade de reparos

e serviços relevantes para deixá-lo em condições de funcionamento e uso regular e, em razão

disso, avalio o bem em R$ 35.000,00. 

13) Caminhão toco, marca Ford/Cargo 1722E, placa NEA-8705, ano e modelo de fabricação 2009

/2009, renavam n° 148531822, de cor branca, duas portas. a diesel, sendo observado o

seguinte: - possui motor, câmbio, diferencial e cardan; - estofado da cabine danificado e porta

direita sem forro interno; - odômetro: 333.559Km; - parabrisa e parachoque:

preservados;  equipamentos ausentes: seis rodas, seis pneus, uma bateria, bomba da tomada de

força, tacógrato, módulo do motor e cervo de embreagem. Avaliação: Adotando por referência o

preço médio de mercado (tabela fipe), considerei o estado precário do veículo, a ausência dos

equipamentos acima: relacionados, a necessidade de reparos e serviços relevantes para deixá-lo

em condições de funcionamento e uso regular e, em razão disso, avalio o bem em R$ 35.000,00. 

14) Caminhão Toco, marca Mercedes Benz/1718, placa NDU-6150, ano e modelo de fabricação

2008/2009, renavam n° 119834359, de cor branca, duas portas, a diesel, sendo observado o

seguinte: - possui motor, porém faltam duas de suas unidades; - odômetro: não foi possível

verificar; - parabrisa e parachoque: preservados; - equipamentos ausentes: duas rodas e dois

pneus, câmbio, cardan completo, módulo do motor, duas baterias, duas cuícas de freio,

embreagem e carenagem do painel. Avaliação: Adotando por referência o preço Médio de

mercado (tabela fipe), considerei o estado precário do veiculo, a ausência dos equipamentos

acima relacionados; a necessidade de reparos e serviços relevantes para deixá-lo em condições

de funcionamento e uso regular e, em razão disso, avalio o bem em.R$ 40.000,00. 

15) Caminhão Toco, marca VW/15.180 CNM, placa NDG-0155, ano e modelo de fabricação 2007

/2007, renavam n° 942352645, de cor branca, duas portas, a diesel, sendo observado o

seguinte: - possui câmbio e diferencial; - cabine: está com dois módulos da central elétrica
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danificados; - odômetro: não foi possível verificar; - parabrisa: preservado; - parachoque

danificado - motor: está desmontado; - equipamentos ausentes: seis rodas, seis pneus, dois

módulos do motor, cardin completo, cabeçotes e bicos do motor e duas baterias. Avaliação:

Adotando por referência o preço de mercado (tabela fipe), considerei o estado precário do

veículo, a ausência dos equipamentos acima relacionados, a necessidade de reparos e serviços

relevantes para deixá-lo em condições de funcionamento e uso regular e, em razão disso, avalio

o bem em R$ 30.000,00.

16) Caminhão, marca VW/15.180, placa NCQ-2944, ano e modelo de fabricação 2005/2005,

renavam n° 851504914, de cor branca, duas portas, a diesel, sendo observado o seguinte: -

possui câmbio, motor, rodas, pneus e diferencial; - lataria e portas: necessitam de reparos e de

pintura; - odômetro: não foi possível verificar; - parabrisa: danificado, necessitando de

substituição; - equipamentos ausentes: duas baterias, motor de arranque. bomba da tomada de

força e carenagem do painel. Avaliação: Adotando por referência o preço médio de mercado

(tabela fipe), considerei o estado precário do veículo, a ausência dos equipamentos acima

relacionados, a necessidade de reparos e serviços relevantes para deixá-lo em condições de

funcionamento e uso regular e, em razão disso, avalio o bem em R$ 35.000,00. 

17) Caminhão toco, marca Ford/Cargo 1723K, placa OHU-7297, ano e modelo de fabricação

2014/2014, renavam n° 1018150231, de cor branca, duas portas, a diesel, sendo observado o

seguinte: - possui câmbio, motor incompleto e diferencial; lataria e portas: necessitam de reparos

e de pintura; - cabine preservada, porém, o assento do motorista está danificado; - parabrisa:

preservado; - parachoque: danificado; - equipamentos ausentes: duas baterias, os módulos e os

bicos do motor, bomba da tomada de força, uma roda, um pneu e carenagem do painel.

Avaliação: Adotando por referência o preço médio de mercado (tabela fipe), considerei o estado,

precário do veículo, à 'ausência dos equipamentos acima relacionados, a necessidade de

reparos e serviços relevantes para deixá-lo em condições de funcionamento e uso regular e, em

razão disso,  avalio o bem em R$ 55.000,00. 

18) Veiculo Fiat Strada Fire, Flex, placa OHU-3750, ano e modelo de fabricação 2011/2012,

renavam n° 413232930, de cor branca; duas portas, sendo observado o seguinte: - lataria:

necessita de alguns reparos; - odômetro: indica 304.679 Km; - pneus: em bom estado; -

parabrisa: preservado; - carroceria aberta: preservada; - lanterna esquerda quebrada; - possui ar

condicionado e direção hidráulica; - conjunto do bloco do motor: preservado, sem apresentar,

aparentemente, vazamento de óleo. Avaliação Considerando o estado geral do veículo e o preço

médio de mercado (tabela fipe), avalio o bem em R$ 23.000,00.

19)  Veiculo VW Saveiro 1.6 CE, placa OHR-1529, ano e modelo de fabricação 2012/2013,

renavam n° 489766110, de cor branca, duas portas, sendo observado o seguinte: - lataria:

preservada, necessitando de pequenos reparos; - odômetro: não foi possível verificar (problemas

com bateria); - pneus: em bom estado; - parabrisa e parachoque: preservados; - estofado: o

banco do motorista está rasgado e está ausente o assento traseiro; - carroceria aberta:
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preservada e em bom estado; - lanternas preservadas; - possui ar condicionado e vidro elétrico;

e - há necessidade de reparos na suspensão, bomba de combustível, bateria, freios traseiros e

freio de mão - motor: não foi possível verificar o funcionamento (bateria avariada). Avaliação:

Considerando o estado/geral do veículo, a necessidade dos reparos relacionados e , tomando

por referência o preço médio de mercado (tabela fipe), avalio o bem em R$ 25.000,00.

20) Motocicleta marca Honda, modelo CG —125 Fan KS, de cor vermelha, placa NEF-0780, ano

fabricação/modelo 2009/2009, renavam n° 143505408, sendo observado o seguinte: - lataria e

pintura: preservada; - pneus: em bom estado; - assento: preservado; - odômetro: indica 47.612

Km. Avaliação: Considerando o estado geral do veículo e o preço médio de mercado (tabela

avalio o bem em R$ 3.200,00. 

21) Motocicleta marca Honda, modelo CG — 125 Fan KS, de cor vermelha, placa NEA-374L ano

fabricação/modelo 2009/2009, renavam n° 168114593, sendo observado o seguinte: - lataria do

tanque de combustíveis possui avaria, necessitando de reparo e de pintura; - pneus: em bom

estado; - assento: preservado: - odômetro: 6.193 Km. Avaliação: Considerando o estado geral do

veiculo e o preço médio de mercado (tabela fipe), avalio o bem em R$ 3.200,00. 

22)  Motocicleta marca Honda, modelo CG — 125 Fan ES, de cor vermelha, placa OHR9337,

ano fabricação/modelo 2013/2013, sendo observado o seguinte: - lataria: necessitando de

pintura; - pneus: necessitam de serem substituídos; - assento: preservado; - odômetro: indica

19.2041 Km. Avaliação: Considerando o estado geral do veículo e o preço médio de mercado

(tabela fipe), avalio o bem em R$ 5.000,00. 

23) Motocicleta marca Honda, modelo CG — 125 Fan KS, de cor vermelha, placa NEF-0520, ano

fabricação/modelo 2009/2009, sendo observado o seguinte: - lataria: necessitando de pintura; -

pneus: necessitam de serem substituídos; - assento: preservado; - odômetro: indica 35.7691 Km.

Avaliação: Considerando o estado geral do veículo é o preço médio de mercado (tabela fipe),

avalio o bem em R$ 3.000,00.

24) caminhão marca Volvo/VM 270 4X2R, de cor branca, duas portas, placa OLK-7233/TO, 2013

/2013, renavam n° 00553363999, observando o seguinte: - parabrisa trincado; - lataria e

parachoque: preservado, em bom estado de conservação; - odômetro: não foi possível verificar; -

motor: não foi possível verificar seu funcionamento em face da ausência de bateria (colhí a

informação de que está em condições normais de funcionamento, e que a ausência de bateria

tem por objetivo evitar o furto do equipamento, por encontrar-se estacionado em área não

protegida por vigilância ou abrigado em um imóvel de acesso restrito); - painel: preservado; e -

pneus: em estado precário, necessitando de substituição. Obs: O chassi do veiculo foi alongado.

Avaliação: Adotei por referencia o preço médio de mercado (tabela Jipe: R$ 113.443,00) e

considerei o bom estado geral em que se encontra o veiculo. Havendo necessidade, porém, da

substituição de pneus e do párabrisa, aplico o deságio de 10% sobre o valor de referência e

avalio o veículo em R$ 102.060,00 (cento e dois mil i sessenta reais). Total penhorado e

avaliado: R$ 102.060,00 (cento e dois mil e sessenta reais).
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OBS.: Não foi possível verificar o funcionamento de nenhum dos veículos penhorados; e Alguns

documentos de veículos não foram encontrados, razão pela qual deixei de fazer constar nesse

auto de penhora o respectivo número de renavam. 

Total penhorado e avaliado dos veículos:  (oitocentos e cinquenta e dois mil, R$ 852.460,00

quatrocentos e sessenta reais).

b) Descrição Oficial dos imóveis (4 imóveis no total):

01) Um Lote de terras urbano sob o nº 08-B, quadra 010, Setor 04, situado na Rua Tiradentes,

Bairro Primavera, Ji-Paraná-RO, com área de 424,00 m² , contendo os limites e confrontações

seguintes: FRENTE para a rua Tiradentes, medindo 10 m; LADO ESQUERDO: com os lotes 06,

07, 08 e 08-A, medindo 42,40m; LADO DIREITO: com o lote 8-C, medindo 42,40m; FUNDOS:

com o lote 5, medindo 10m, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis do Município de Ji-

Paraná-RO, sob a matrícula 3.100. Possui inscrição no Setor de Cadastro Imobiliário da

Prefeitura de Ji-Paraná, sob nº 4010001000080200 e cadastro de nº 000033105.

02) Um Lote de terras urbano sob o nº 08-C, quadra 010, Setor 04, situado na Rua Tiradentes,

Bairro Primavera, Ji-Paraná-RO, com área de 424,00 m², contendo os limites e confrontações

seguintes: FRENTE para a rua Tiradentes, medindo 10 m; LADO ESQUERDO: com o lote 08-B,

medindo 42,40m; LADO DIREITO: com o lote 8-D, medindo 42,40m; FUNDOS: com o lote 05,

medindo 10m, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis do Município de Ji-Paraná-RO, sob

a matrícula 3.101. Possui inscrição no Setor de Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Ji-Paraná,

sob nº 4010001000080300 e cadastro de nº 000033106.

03)  Um Lote de terras urbano sob o nº 08-D, quadra 010, Setor 401, situado na Rua Tiradentes,

Bairro Primavera, Ji-Paraná-RO, com área de 530,00 m², contendo os limites e confrontações

seguintes: FRENTE: para a rua Tiradentes, medindo 15 m; LADO ESQUERDO: com o lote 08-C,

medindo 43,39m; LADO DIREITO: com o lote 09, medindo 42,40m; FUNDOS: com o lote 05,

medindo 10m, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das

Pessoas Jurídicas Município de Ji-Paraná-RO, sob a matrícula 9.821. Possui inscrição no Setor

de Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Ji-Paraná, sob nº 4010001000080400 e cadastro de nº

000033107.

Os  lotes correspondem a terrenos vazios, chão de terra, sem cobertura ou benfeitorias

relevantes, e servem de garagem/pátio para veículos da empresa executada (Coolpeza). Há

disponibilidade de dos serviços de água e energia elétrica. No lote 08-D há um pequeno cômodo

de madeira, porém em estado precário. Na frente dos lotes voltada para a rua Tiradentes, há um

muro (sem reboco) e um portão de ferro que permite o acesso aos imóveis. No lado direito do

lote 08-D existe uma cerca de madeira com arame e está adjacente ao lote 09, com o qual faz
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divisa. O lote 09, no entanto, corresponde “in loco” a um grande lago/brejo/charco. O lote 08-B foi

avaliado por R$ 116.184,48; o lote 08-C foi avaliado por R$ 116.184,48, e o lote 08-D foi avaliado

por R$ 145.230,56. 

Total penhorado e avaliado dos imóveis:  R$ 377.599,56 (trezentos e setenta e sete mil,

quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Os referidos bens encontram-se com a , Sr(a). LUCIMEIRE ALVES MARQUES,depositária

portadora da CI-RG 454139 SSP-RO e do CPF 421.418.342-87, com endereço na Rua

Tiradentes, fundos da Avenida Transcontinental, 912, Bairro Primavera, Ji-ParanáRO, 

4) Lote de terras urbano sob o n° 7, da Quadra 010, do Setor 04, situado na Av.

Transcontinental, 912, Bairro Primavera, Ji-Paraná/RO, com uma área de 300 m2 (trezentos

metros quadrados), contendo os limites e confrontações seguintes: FRENTE — para a Av.

Transcontinental, medindo 10m; LADO ESQUERDO — com o lote n° 6, medindo 30m; LADO

DIREITO —com o Lote n° 8, medindo 30m; FUNDOS - com o lote 8-A, medindo 10m, registrado

no 2º Ofício de Registro de Imóveis do Município de Ji-Paraná, sob a matricula de n° 3.098. "

Possui inscrição no Setor de Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná sob o n°

401000100000700 e cadastro de n° 000015667.

No lote há a seguinte benfeitoria: um prédio/ galpão 'construido em alvenaria, contendo um piso

inferior (térreo) e um piso superior (localizado nos fundos do prédio). No piso inferior existem

várias salas/cômodos, separados entre si por meio de paredes (de vidro, de espelho e/ou de

compensado, além de possuírem forro de gesso); dessa forma: a) na entrada do imóvel há uma

sala ampla e mais duas salas menores (ambas com divisórias de vidro/espelho); b) no segundo

compartimento há um corredor, e mais cinco cômodos/salas (divididos por meio de paredes de

compensado); c) no terceiro compartimento existem duas salas (também divididas com paredes

de compensado), dois banheiros e um hall de acesso para os fundos do imóvel .(protegido por

uma grade de ferro); d) no quarto compartimento existem dois banheiros, possuindo ainda mais

um compartimento, aparentemente destinado a uma cozinha. A saída do prédio pelos fundos

com acesso ao terreno do lote vizinho ocorre por meio de um portão de ferro. No piso superior

(acesso por uma escada de madeira) existem duas salas (paredes com divisórias de madeirite) e

um banheiro. A parte elétrica do prédio está danificada, aparentemente por ação de vandalismo

(ausência de fios; lâmpadas; tomadas e interruptores). Quanto à estrutura do imóvel, não

observei rachaduras nas paredes ou presença dê infiltrações. A pintura está preservada. O

prédio localiza-se em área urbana comercial, pavimentada (Av. Transcontinental, com frente para

a BR 364), é servido pela disponibilidade de água tratada, guias e sarjetas no seu entorno para o

escoamento dê água pluvial, rede de energia elétrica, rede telefônicas e internet, iluminação

pública, coleta de lixo e entrega postal. À exceção da existência de danos nas instalações

elétricas, o prédio está em bom estado de conservação. Total penhorado e avaliado: R$

1.194.090,00 (um milhão cento e noventa e quatro mil e noventa reais). 
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Depositário: Elias Saraiva Arlino, CI-RG 981818 SSP-RO e CPF 163.694.409-49, com endereço

na rua Manfredo Barata, 1240, Aurélio Bernardi, Ji-Paraná-RO.

Total dos bens penhorados (24 veículos e 4 imóveis): R$ 2.424.149,56 (dois milhões,

quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e seis

centavos).

Caso não haja licitante fica desde já designado o LEILÃO para o , nodia 23/02/2021, às 9h

mesmo local, quando o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pela maior oferta, desde que

não seja considerado preço vil, na forma da lei.

Não será aceito lanço inferior a 70% do valor da avaliação para veículos e de 80% para imóveis.

Quem pretender arrematá-lo(s), deverá garantir lance com sinal correspondente a 20% (vinte por

cento) de seu valor, complementando-o em 24 horas, sob pena de perdê-lo em benefício da

execução (CLT, art. 888, §§ 2º e 4º).

Na forma do art. 884, parágrafo único, do CPC, fica estipulada a cobrança de comissão

, a ser paga pelocorrespondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação

arrematante juntamente com o sinal para garantia do lanço.

Poderá o(a) exequente também arrematar o(s) bem(ns), em igualdade de condições com outros

interessados, prevalecendo o maior lance, sem exibir o preço, exceto se este exceder o seu

crédito (art. 892, § 1º, do CPC, c/c art. 769 da CLT).

Quem pretender remir a dívida, nos termos do art. 13 da Lei nº 5.584/70 e na forma da nova

redação do art. 826 do CPC, aqui de aplicação supletiva, por força do art. 769 da CLT, poderá

comprovar o depósito do valor integral do crédito exequendo, acrescido das demais despesas

processuais, tais como custas, editais, honorários periciais e outras, até a data e hora

designados para a hasta pública, excepcionalmente vedado para tal finalidade o uso do protocolo

integrado. Neste caso, arcará o pagamento do valor devido ao leiloeiro, no montante de 2% (dois

por cento) sobre o valor da avaliação do bem ou ainda, havendo lances, sobre o maior valor

ofertado, exceto se comprovar o pagamento da dívida e demais despesas processuais até 20

(vinte) dias antes data designada para a hasta pública e antes da publicação do respectivo edital.

Em caso de arrematação, será admitido ao(a) arrematante o pagamento parcelado do valor

correspondente, de acordo com o disposto no art. 895, §§ 1º e 2º, do CPC. A proposta deverá

conter, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento)

do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução

idônea quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis,

bem como indicar o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de

pagamento do saldo.
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O prazo para eventuais embargos à arrematação ou adjudicação passará a fluir da data da hasta

pública, independentemente de nova notificação.

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

jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, digitando-se a(s) chave

(s) de acesso: (mandado: 20091507291706300000013215415, autos de penhora:

20100111491713500000013337360 e 20100111500708000000013337380); (mandado:

20013109445248800000011929077, auto de penhora: 20020716481116200000011982892); e

(despacho determinando a realização dos leilões: 20120809564299900000013808949).

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 Oficial da Justiça do Trabalho da 14ª Região.

JI-PARANA/RO, 10 de dezembro de 2020.

VALTER SEBASTIAO DOS SANTOS

Diretor de Secretaria
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