
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 

2ª VARA DO TRABALHO DE RIO VERDE-GOIÁS 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E  INTIMAÇÃO DOS 

EXECUTADOS  

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que levará à leilão, o bem abaixo 

descrito,  pela leiloeira  CAMILLA CORREIA VECCHI AGUIAR, inscrita na JUCEG sob n.057,  no dia 16/07/2019  à 

partir das 08:30 min. sendo este o primeiro leilão, por preço igual ou superior ao da avaliação, e o  SEGUNDO LEILÃO, 

neste mesmo dia à partir das 10:30 min., pelo maior lanço oferecido, exceto pelo preço vil, correspondente a 50%, do valor 

da avaliação, conforme despacho nos autos, SENDO OS LEILÕES ON LINE ATRAVÉS DA PLATAFORMA 

ELETRÔNICA www.vecchileilões.com.br ,  na AÇÃO TRABALHISTA - 0010012-08.2018.5.18.0102 Requerente: 

JUCIARA SOARES Requerido: HOTEL CANA VERDE LTDA-ME, dos bens penhorados abaixo descritos conforme 

avaliação: 

BENS:    

 (4) - CAMAS BOX CASAL COM COLCHÃO R$350,00 CADA  

(4) - CAMAS DE MADEIRA COM COLCHÃO SOLTEIRO R$300,00 CADA  

(2) – TELEVISÕES MARCA SEMP 14 POLEGADAS 2 R$150,00 CADA  

(2) - TELEVISÕES CCE 14 POLEGADAS  R$150,00 CADA 

(1) - TELEVISÃO LG 14 POLEGADAS  R$150,00    

(4) - FRIGOBAR MARCA CONSUL  R$300,00 CADA 

(5) - CAMAS BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO  R$200,00 CADA  

(1) - MESA DE MADEIRA DE 2 METROS APROXIMADAMENTE COM BANCOS  R$1.500,00 

(1) -     ARMÁRIO BRANCO FABRICADO EM METAL E VIDRO 6 PORTAS 3 GAVETAS  R$250,00   

(1)  - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS  R$600,00    

(1) - ARMÁRIO COR BRANCA E MARROM 03 PORTAS  R$250,00 

(1) -    MESA ESCRITORIO  R$350,00    

(1) - CADEIRA ESCRITÓRIO  R$450,00   

(1) - QUADRO FABRICADO EM MADEIRA R$300,00  

(3) -   ARMÁRIOS EM METAL COR CINZA 2 PORTAS   R$150,00 CADA 

(1) -  TANQUINHO COLORMAQ BRANCO  R$250,00 

(1) -    FOGÃO 6 BOCAS CONSUL R$150,00   

(1) - ARMÁRIO BRANCO EM METAL E VIDRO 06 PORTAS VERTICAL  R$200,00 

(1) – MICROONDAS PANASONIC  R$350,00 

(1) -    FORNO ELÉTRICO MARCA BEST  R$200,00  

(1) -   GELADEIRA CONSUL PRATICE 340  R$400,00  

(1) -   GELADEIRA CONSUL DEGELO SECO 300  R$350,00  

(1) -   MESA DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS DE MADEIRA  R$500,00   

(1) -  TELEVISÃO PHILIPS TELA PLANA 32 POLEGADAS  R$800,00   

(1) - VENTILADOR DE PAREDE  R$50,00  

(1) -   VENTILADOR DE MESA MALLORY R$35,00  

(1) -   VENTILADOR DE MESA ARNO  R$70,00 

(1) -    MESA DE MADEIRA 3 METROS APROXIMADAMENTE R$1.700,00 

(8) -    MESAS DE PLÁSTICO R$120,00(CADA) 

(14) -  CADEIRAS DE PLÁSTICO  R$50,00 CADA  

(1) - SANDUICHEIRA  R$40,00   

(1) - COMPUTADOR COM GABINETE, MONITOR, TECLADO E MOUSE INTEL PENTIUM  R$400,00   

(1) - ESTABILIZADOR  R$50,00  

(1) -   GABINETE PONTA R$150,00 

(4) - AR CONDICIONADO DE PAREDE CONSUL  R$300,00 CADA  

(1) - ARMÁRIO COR BEGE 6 PORTAS E 2 GAVETAS  R$100,00 

(1) -    ARMÁRIO COR BEGE 4 PORTAS  R$150,00 

(1) -  PAINEL PARA TELEVISÃO COR MARROM  R$150,00 



 

 

VALOR DE AVALIAÇÃO R$ 17.935,00 em 25 de janeiro de 2019, sendo este o valor do PRIMEIRO LEILÃO. Valor do 

bem em SEGUNDO LEILÃO: R$ 8.967,50. 

*COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão deverá ser paga após a prática do ato, fixada em 5% sobre o valor da venda, 

devidos pelo arrematante, ou, 2% sobre o valor da avaliação, devidos pelo exequente em caso de adjudicação e pelo 

executado em caso de remição ou suspensão da execução. 

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar os ditos bens, deverá 

comparecer no local, dia e hora mencionados, ou ofertar lances pela internet através do site www.vecchileiloes.com.br, 

devendo para tanto, os interessados efetuarem cadastramento prévio no prazo de até 24 horas antes de antecedência do 

leilão, para o primeiro e segundo leilão, na modalidade presencial deverão se cadastrar até 15(quinze) minutos do início do 

2º leilão, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins 

de lavratura do termo próprio. Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia 

útil subsequente. 

DOS LANCES: conforme o art.21 da Resolução 236 do CNJ, poderão dar lances somente os anteriormente cadastrados. 

Sobrevindo lance nos 3(três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial simultânea(2º leilão) o horário de 

fechamento do pregão será prorrogado em 15(quinze) segundos. Nas disputas exclusivamente eletrônicas(1º leilão) o 

fechamento será prorrogado em 3 minutos.  

CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO/FORMAS DE PAGAMENTO: Será considerado arrematante aquele que der lance 

igual ou maior que a avaliação no 1º leilão ou aquele que der lance igual ou superior à 50% do valor da avaliação. Caso não 

haja propostas para pagamento à vista, as propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo a modalidade, o 

indicador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Prevalecerá a proposta de maior valor(art.895, §2º 

do CPC). Ciente de que a apresentação da proposta não suspende o leilão na forma do parágrafo 6° do mesmo artigo e de 

que se não pagar o preço no prazo estabelecido, lhe será imposta a perda da caução em favor do exequente, voltando os 

bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissas (art. 897, do novo CPC) E DE 

QUE O LANCE À VISTA SEMPRE PREDOMINA SOBRE A PROPOSTA PARCELADA. 

OBSERVAÇÕES: 1)Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo 

ônus do interessado verificar sua condições, antes das datas designadas par as alienações judiciais; 2) Eventuais ônus 

incidentes sobre o bem será suportado pelo produto da arrematação. Os valores relativos a débitos trabalhistas, fiduciários, 

hipotecários, e o montante da dívida exequenda, constantes ou não no presente edital, podem ser incluídos, atualizados ou 

retificados, conforme o caso, até a data da realização da praça/leilão, a medida em que forem informados nos autos. Compete 

apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos.3)Os atos necessários para 

expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências também serão de 

responsabilidade do arrematante(aRt.901 e 903 do CPC). Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao 

Juízo competente para aplicação das medidas legais cabíveis. 

DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o(s) bem(ns) correrão por conta do arrematante, inclusive despesas com 

averbação(ões) de construção(ões), de cancelamento(s) de penhora(s), hipoteca(s) e outros ônus constantes da respectiva 

matrícula, exceto eventuais débitos de IPTU que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do Art. 130, 

parágrafo único, do CTN. 

ADVERTÊNCIA: Constitui ato atentatório a dignidade da justiça à suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar 

desistência do arrematante, o suscitante será condenado em multa em quantia equivalente a 20%(vinte por cento) do valor 

da avaliação do bem. 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: CONTATO LEILOEIRA: 62-32259697/ 62-99997697/ 62- 999719922. EMAIL: 

contato@vecchileiloes.com.br/ vecchileiloes@gmail.com. 

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os EXECUTADOS {M:REU_NOME},  e seus respectivos cônjuges se casados 

forem, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno, e ou titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, 

direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 

hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor, União, Estado 

e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para intimação pessoal, bem 

como para efeitos do art. 889, I, CPC. Ficam(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas 

processuais contra os atos expropriatórios contidas no §1º do art.903 do CPC será de 10(dez)dias após o aperfeiçoamento 

da arrematação(art.903§2º do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será e afixado na forma da Lei. RIO VERDE, 29 de maio de 2019. 

 

 

 

 

DANIEL BRANQUINHO CARDOSO 

Juiz do Trabalho 


