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Tipo
Edital

EDITAL PRAÇA, LEILÃO E INTIMAÇÃO
Processo: 0000035-68.2016.5.14.0006
Exequente: ADRIA RAFAELA PIRES
Executado(a): ALVES E ADVINCOLA LTDA - ME

DATA/PRAÇA :31/03/2017 a partir das 8h
DATA/1ºLEILÃO:28/04/2017 a partir das 8h
DATA/2ºLEILÃO:26/05/2016 a partir das 8h
DATA/3ºLEILÃO:30/06/2017 a partir das 8h

LEILOEIRA: Vera Lúcia Aguiar de Sousa
LOCAL : Sede do Depósito Judicial do Egrégio TRT, situado na Avenida Rio Madeira, nº 399, Bairro
Industrial, Porto Velho/RO.
O Excelentíssimo Senhor LUIZ JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR, Juiz do Trabalho Substituto, na
Titularidade da 6ª 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 conhecimento que, fica designada a data acima
indicada, para realização da PRAÇA, a ser realizada pela leiloeira – Sra.Vera Lúcia Aguiar de Sousa, no
endereço acima informado, onde será levado a público, pregão de venda e arrematação, a quem oferecer
maior lance da avaliação na Praça, os bens penhorados na execução referente aos autos do processo acima
mencionado, visando a quitação da execução no valor de 8.020,00 (oito mil, e vinte reais),referente ao
debito da executada.será levantado a público pregão de venda e arrematação a quem oferecer maior
lance da avaliação, os seguintes' bens: - 401 (quatrocentos e uma) Películas de vidro para celular
(protetor de tela de celular) transparente), de tamanhos variados e diverso modelos, ao preço de
R$20,00 (vinte reais) cada. Total da penhora R$8.020,00 (oito mil e vinte reais). O(s) referido(s)
bem(ns) encontra(m)-se sob os cuidados do(a) fiel depositário(a) Sr. Robson Aparecido de Oliveira,
residente e domiciliada na Rua Sebastião Gomes, 70, Distrito de Jacy-Paraná, Porto Velho/RO.
Negativa a PRAÇA, não havendo remição, nem requerendo o credor a adjudicação do bem
penhorado, fica desde já designado LEILÃO, por três meses consecutivos, a ser realizados pela mesma
leiloeira, no mesmo local, na última sexta-feira de cada mês, sendo o 1º no dia 28/04/2017,quando os bens
poderão ser arrematados pela maior oferta, desde que não seja considerado preço vil, na forma da lei,
valendo ainda este como MANDADO DE VENDA DE BENS EM LEILÃO.
Caso não haja proposta de arrematação, deverá ser efetuado a devolução do presente mandado,
independente de notificação para tanto.
Quem pretender arrematar ditos bens, deverá garantir lance com sinal correspondente a 20% de seu
valor, complementando o restante em 24 horas.
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 e afixado no
átrio da Secretaria desta Varado Trabalho.
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PORTO VELHO, 24 de fevereiro de 2017.
Maria da Conceição S. Filho
Chefe da Seção de Processo e Geral

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA FILHA
http://pje.trt14.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17022411325660900000005706300
Número do documento: 17022411325660900000005706300

ID. 31ad04f - Pág. 2

