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  A Excelentíssima Senhora SOLAINY BELTRÃO DOS SANTOS, Juiz Federal do Trabalho 
Substituta, auxiliando a titularidade da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho, FAZ saber a todos que virem o 
presente edital ou dele tiverem notícias que, no dia 29/05/2015 às 09h(nove horas), na Sede do 
Depósito Judicial do egrégio TRT, situado na avenida Rio Madeira, n. 399, bairro Meu Pedacinho 
de Chão, nesta Capital, através do Sra. Vera Lúcia Aguiar de Sousa (matrícula 010/JUCER), LEILOEIRA 
OFICIAL, nos autos do processo em referência, visando a quitação da execução no Valor Total da 
Penhora R$ 52.425,01 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e um centavos), 
será levado a público pregão de venda e arrematação a quem oferecer maior lance da avaliação, o 
seguinte bem:  
 

Um Apartamento localizado na Rua Guiana nº. 2904 – Residencial Porto Velho II, Bloco “P”,  no 
Bairro: Embratel, com a área total de 147,81m2, contendo sala, suíte, 02 quartos, circulação, 
cozinha, área de serviço, banheiro social e banheiro de empregada. O apartamento dispõe de 
95,28m2 de área privativa e 52,53 m2 de área comum. Matrícula n°. 24.645 do 1º Cartório de 
Registro de Imóvel de Porto Velho-RO.  
 

Avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
 

   
O(s) referido(s) bem(ns) encontra(m)-se sob os cuidados da depositário Sr. ALECIR ANTONIO DE PAULA 
– CPF: 302.354.566-91 e RG: 10.213.298 SSP-SP, no endereço: rua Padre ângelo Cerri, 1700, São João 
Bosco, Porto Velho/RO. Caso não haja licitante na hasta pública a ser realizada no dia supramencionado, 
fica autorizado(a), para realizar o leilão por 03 (três) meses, a começar no dia 26/06/2015 e o restante 
nas últimas sextas-feiras dos meses subsequentes, a partir das 9h, na Sede do Depósito Judicial do 
egrégio TRT, situado na avenida Rio Madeira, n. 399, bairro Meu Pedacinho de Chão, nesta Capital, 
quando o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) 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 efetuada a devolução do presente mandado, 
independente de notificação para tanto. Quem pretender arrematar o(s) multicitado(s) bem(ns), deverá 
garantir lance com sinal correspondente a 20% (vinte por cento) de seu valor, complementando o restante 
em 24 (vinte e quatro) 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 Vara do Trabalho. Eu, 
Jaqueline de Castro Sidrim Martins   , Assistente do Diretor, digitei. Eu,    Antonio Oyama Soares 
Pinto, Diretor de Secretaria, conferi.. 

 
Porto Velho/RO, 01 de Abril de 2015. 

 
 

JOSÉ ROBERTO COELHO MENDES JÚNIOR 
Juiz Federal do Trabalho 


