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Partes:
AUTOR: WEVERTON WALKER DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO: IASMINI SCALDELAI DAMBROS
RÉU: R. COSTA SANTOS E CIA LTDA - ME
ADVOGADO: RODRIGO LAZARO NEVES
ADVOGADO: JOSÉ NEVES
TERCEIRO INTERESSADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS
DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA
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EDITAL DE PRAÇA, LEILÃO E INTIMAÇÃO DAS PARTES
(COM FORÇA DE MANDADO DE VENDA JUDICIAL DE BENS)

Autos n. 0000353-16.2018.5.14.0092
Exequente: WEVERTON WALKER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 027.695.822-59
Advogado: IASMINI SCALDELAI DAMBROS - OAB: RO7905 - CPF: 000.111.812-90
Executado: R. COSTA SANTOS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.832.262/0001-39
Advogado: RODRIGO LAZARO NEVES - OAB: RO3996 - CPF: 606.688.812-91

De ordem do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná, FAZ-SE saber a
todos quantos o presente edital virem, ou dele notícias tiverem, que no dia 14/10/2019, às 09h3
0min,no auditório da Empresa RONDÔNIA LEILÕES, localizado na Rua das Pedras, n. 454,
Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná/RO –Fone: (69)3421-1869, nos autos do Processo em
referência, visando à quitação da Execução no valor de R$2.307,29 (dois mil trezentos e sete
reais e vinte e nove centavos), será levado a público pregão de venda e arrematação, a ser
realizado pela empresa RONDÔNIA LEILÕES, a quem oferecer maior lance a partir da
avaliação, o(s) seguinte(s) bem(ns):

01 (uma) bancada/arquivo de MDF, na cor preta e areia, contendo gavetas e
uma porta, e possuindo as seguintes medidas: a) 2mde cumprimento; b) 50cm de largura e c)
80cm de altura, avaliada em R$1.400,00.

01(uma) mesa de MDF, na cor areia, contendo duas gavetas (uma com
chave), e possuindo as seguintes medidas : a)1,5m de cumprimento; b)70 cm de largura; e c)
80 cm de altura, avaliada em R$1.200,00, totalizando a penhora em R$2.600,00.

OBS. Os móveis são usados, porém, estão em bom estado de conservação e
em boas condições de uso.
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Os bens encontram-se sob os cuidados do depositário, senhor Renato Costa
Santos, com endereço na Rua Maringá, 1381, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO.

Caso não haja licitante na hasta pública designada para o dia e horário acima
mencionado, fica designado o LEILÃO para o dia24/10/2019às 09h30minquando o(s) bem(ns)
poderá(ão) ser arrematado(s) pela maior oferta, desde que não seja considerado preço vil, na
forma da lei.
Atribui-se ao presente EDITAL a força de MANDADO DE VENDA DE BENS
EM LEILÃO.

Fica nomeada como leiloeira do Juízo a Sra. EVANILDE AQUINO PIMENTEL,
Leiloeira Oficial (JUCER nº 15/2009), fixando seus honorários em 5% sobre o valor do lanço,
em caso de arrematação, os quais deverão ser arcados pelo arrematante, após a eventual
homologação desta (arrematação), e 2% sobre o valor da avaliação, em caso de acordo,
adjudicação, remição ou parcelamento da dívida.

Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá garantir lance com sinal
correspondente a 20% do seu valor, complementando o restante em 24 horas, sob pena de
perder o sinal em benefício da Execução, voltando os bens à praça (CLT, art. 888 §§2º e 3º).

Caso as Partes não sejam encontradas para intimação, ficam, desde já,
INTIMADAS, por meio do presente edital para os fins de direito (inciso I do art. 889 do CPC).

O presente edital será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho da
14ª Região e afixado no átrio da Secretaria desta Vara.

Eu, Ivone Maria Teixeira Nunes, Técnico Judiciário, digitei. E eu, Rogério
Azevedo Ribeiro, Diretor de Secretaria, Conferi e Assinei.
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