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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

 Vara do Trabalho de Guaraí - TO

 CartPrecCiv 0000039-73.2016.5.10.0861

 DEPRECANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - TO

DEPRECADO: WALTER LUIZ DA SILVA MARTINS

CONCLUSÃO

Conclusão ao(a) Exmo(a). Juiz(a) do Trabalho feita pelo(a) servidor(a)

GRACIELA MARIA SOUZA PASSOS GONZAGA, em 08 de outubro de 2020.

 

DESPACHO 

Vistos os autos.

Com as solicitações e diretrizes apresentadas pelo Juízo Deprecante (Id-

59a2fad), prossigam-se os atos com tentativa de alienação por iniciativa particular, na forma

como requerida pela exequente (Id- 1aefa41).

Nomeio como leiloeiro oficial S,MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZE

registrado na Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS, sob n. 2012.09.0015,

vinculado à empresa ÁGIL LEILÕES, Tel: (63) 3216-2010 / 98412-3190, e-mail:

contato@agilleiloes.com.br.

O bem será divulgado e disponibilizado em Venda Direta por até 120 dias,

modalidade na qual dispensada a intimação das partes e a publicação de novos editais.

Fica o leiloeiro autorizado a oferecer diretamente o bem (imo#vel rural

denominado Gleba no 02, desmembrada do lote no 04 da 14a Etapa do Loteamento

Araguacema, situado neste Munici#pio de Dois Irma#os do Tocantins-TO, com a#rea de

28,02,20 hectares, em cultura, campo e cerrado de 2a qualidades, denominac#a#o do

) aosimo#vel: Cha#cara Porto Real II, devidamente registrado sob a matrícula M-3.365-A

interessados e, em caso de aceitação, deverá submeter as propostas ao Juízo para

homologação.

Havendo propostas, será o executado intimado para exercer seu direito de

remição ou oposição, no prazo de lei, restando, desta forma, resguardado o direito de ampla

defesa e contraditório.
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O interessado deverá ofertar seu lance diretamente no portal de forma online,

acessando o sistema através de seu "usuário e senha" dando o lance forma "on-line" no portal (w

).ww.agilleiloes.com.br

Intime-se o leiloeiro MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES para início do

processo de divulgação do bem.

Nos termos da Portaria PGFN 79/2014, será admitido ao arrematante o

pagamento parcelado do valor da arrematação, sendo que a concessão, administração e

controle do parcelamento deverão ser realizados pela unidade da PGFN responsável pela

execução fiscal em que ocorreu a arrematação.

Somente será admitido parcelamento mediante pagamento de 25% à vista, em

prazo a ser concedido após a análise das propostas, e o restante em, no máximo, 10 prestações

mensais.

O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros

equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC),

acumulada mensalmente, calculados a partir da data da arrematação até o mês anterior ao do

pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo

efetuado.

Em caso de igualdade no valor ofertado, terá preferência a proposta que contemple pagamento à

vista ou em menor número de parcelas. As propostas que contemplem pagamento em parcelas

também deverão apresentar garantias, sob pena de rejeição liminar.

Caso haja mais de um interessado na aquisição do bem, as propostas serão devidamente

apreciadas, prevalecendo a que contemplar maior valor e, sendo idênticas, a que contiver o

menor número de parcelas. Verificando-se que, ainda assim, as propostas se mantêm iguais,

poderá ser designada audiência pública para que todos possam tomar conhecimento das demais

propostas, e ofertar novas, em valores maiores e/ou menor número de parcelas. Após definida a

proposta vencedora, e por ocasião da formalização da alienação, por termo nos autos (art. 880,

§2º, do CPC), serão restituídos os valores depositados em garantia pelos demais proponentes.

Fixa-se a comissão de corretagem em 5% do valor total da alienação, a qual será devida ao

leiloeiro que apresentar a proposta do interessado vencedor.

Ressalto que a aquisição de bem imóvel em processo judicial é originária, razão pela qual não há

que se falar em responsabilidade do adquirente pelos débitos tributários que recaiam sobre ele,
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especialmente os de natureza 'propter rem'. Os eventuais débitos tributários incidentes sobre o

bem apenas se sub-rogam no preço oferecido, observada a ordem de preferência. Inteligência do

§ único do art. 130, do Código Tributário Nacional - CTN, do § 1º, do art. 908, do Código de

Processo Civil - CPC.

Comunique-se ao Juízo Deprecante (2ª VT de Palmas/ TO, processo 08004-

89.2006.5.10.0802).

GUARAI/TO, 19 de outubro de 2020.

MAURO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

Juiz do Trabalho Titular
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