
 

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO 

INTIMAÇÃO DE LUIS HENRIQUE BARCELLOS LOPES ME E OUTROS  

DATAS: 09/11/2016 E 23/11/2016 
HORA: 14:00 HORAS 

LOCAL: 1ª Vara do Trabalho - Bagé/ RS - Alameda João Maria Peixoto, 1025, Bairro Centro. 
Online: www.michellileiloes.com.br 

 
 

PROCESSO Nº: 0000893-93.2013.5.04.0811 
RECLAMANTE: Rodrigo da Silva Porto 
RECLAMADA: Luis Henrique Barcellos Lopes ME e Outros   
 

MICHELLI FELINI GAL LOPES, Leiloeira Oficial com matrícula na Jucergs nº 270/2011, 

devidamente autorizada pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz do Trabalho Jorge Fernando Xavier de Lima da 1ª 

Vara do Trabalho de Bagé/ RS, nos autos do processo supra, venderá em hasta pública, na forma 

da lei, na data, horário e local supra, ou pela internet os seguintes bens:  

1.020 (Um mil e vinte) KG DE FARINHA DE TRIGO, marca Mafalda, enriquecida com ferro e 

ácido fólico, tipo 1. Avaliado em R$3,99 o quilo. O bem se encontra na Rua Antenor Gonçalves 

Pereira, nº 787, depositada com a Sra. Adriane Soares dos Santos.  

Valor total da avaliação R$ 4.069,80 (Quatro mil e sessenta e nove reais e oitenta 

centavos) 

 

COMUNICAÇÃO DE INTIMAÇÃO: Pelo presente edital, fica INTIMADO o executado, 

como prevê o art. 889 do CPC, bem como os interessados. Caso não haja licitantes para 

o primeiro leilão, fica designada a segunda data acima mencionada para o segundo 

leilão, quando o bem será alienado a quem maior lanço oferecer, ressalvado o art. 891 

do CPC, que não será aceito preço vil. Valor mínimo de lance para 2º leilão: R$ 

2.034,90, com pagamento nos termos dos parágrafos 1º, 2º e 4º do Art. 888 da CLT.   

Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de 

arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o 

restante em até 30 meses, mediante correção mensal. Os interessados em participar do 

leilão poderão dar lances, presencialmente, no dia e hora marcados para realização do 

leilão, ou pela internet, por intermédio do site www.michellileiloes.com.br, para tanto 

deverão ser observadas e cumpridas às regras indicadas no referido site, não podendo, 

posteriormente, sob qualquer hipótese, alegar desconhecimento. O arrematante 

pagará, ao leiloeiro, comissão de 10% (dez por cento) sobre o valor da arrematação.  Em 

caso de suspensão da hasta por acordo entre as partes ou pagamento ou parcelamento 

da dívida, os honorários do leiloeiro correrão por conta do executado. Em 14.10.2016. 

Maiores informações e vistorias dos bens com a leiloeira, fone (53) 3312-1003 e (53) 

9972-2450 – Este edital encontra-se no site: www.michellileiloes.com.br  

  

 

           Juiz do Trabalho                                                                                Michelli Felini Gal Lopes 
                                                                                                                                   Leiloeira Oficial            
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