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EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO DE PARTIDO DEM OCRÁTICO 
TRABALHISTA - PDT  

 

EXMº. SRº. DRº. SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES, DESEMBARGADOR 
ELEITORAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRA NDE DO SUL, 
autoriza FLÁVIO BITTENCOURT GARCIA, Leiloeiro Ofici al, matrícula n° 093/94, a vender 
em público leilão, no dia 14 de maio de 2020, às 10:00 horas, no Auditório da Justiça Federal - 
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600, Bairro Praia de Belas - POA/RS,  os bens 
penhorados nos autos do Processo  PC 2481-30.2009.6.1.0000 que UNIÃO - ADVOCACIA 
GERAL DA UNIÃO  move contra PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT , assim 
descrito: DIVERSOS BENS - 1) Um aparelho de ar condicionado marca Equibrás, 24.000 Btus, 
avaliado em R$ 1.200,00.2) Um aparelho de ar condicionado marca Midea, 24.000 Btus avaliado 
em R$ 1.200,00.3) Um aparelho de ar condicionado marca LG, 24.000 Btus, avaliado em RS 
1.200,00.4) Um aparelho de ar condicionado marca Carrier, 24.000 Btus, avaliado em RS 
1.200,00.5) Um sofá de três lugares, em courvin preto, em bom estado de conservação, avaliado 
em R$ 800,00.6) Um sofá de dois lugares, em courvin preto, em bom estado de conservação, 
avaliado em R$ 550,00.7) Uma poltrona de um lugar, em courvin preto, em bom estado de 
conservação, avaliada em R$ 350,00.8) Uma geladeira eletrolux, cor branca, biplex, modelo DC-
38, avaliada em R$ 600,00.9) Um fogão, quatro quimadores, marca Muller, cor branca, avaliado 
em R$ 200,00.10) Quatro conjuntos de cadeiras de recepção (longarinas, 3 cadeiras acopladas 
em cada conjunto), totalizando 12 lugares, cada conjunto de 3 cadeiras, avaliado em R$ 120,00, 
totalizando de R$ 480,00.11) Dezoito conjuntos de cadeiras de auditório (longarina), cada um 
contendo oito cadeiras, cada conjunto avaliado em R$ 240,00, totalizando R$ 4.320,00.12) 
Quatro aparelhos de ar condicionado de 60.000 Btus cada, instalados no auditório, avaliado em 
R$ 2.000,00, totalizando R$ 8.000,00.13) Uma mesa de reunião, medindo aproximadamente 7,00 
mts x 1,20 mts, em mármore, avaliado em 12.000,00. Total da avaliação: R$ 32.100,00. Avaliado 
dia 07/08/2019. Bens depositados sede do PDT na Rua Félix da Cunha, 311 – Porto Alegre/RS. A 
venda se fará por valor igual ou superior ao da avaliação, que poderá ser atualizada por ocasião do 
Leilão; não havendo licitantes, fica designado o dia 14 de maio de 2020, às 14:00 horas no mesmo 
local, para venda em 2º Leilão, pelo maior lanço oferecido, desde que não considerado vil. Em caso 
de arrematação, fixo em 10% a comissão do Leiloeiro que será paga no ato pelo arrematante. 
Havendo suspensão das praças por eventual acordo ou pagamento do débito, a comissão de 5% sobre 
o valor atualizado do débito será paga por retribuição devida ao Leiloeiro pelo trabalho desenvolvido; 
em caso de adjudicação, a comissão de 5% será de responsabilidade do Exeqüente; (Decreto n.º. 
21.981/32 - Art. 24 e § Único). Deverá o Sr. Leiloeiro cientificar aos potenciais interessados em 
adquirir o bem levado a hasta que perturbar ou fraudar arrematação judicial constitui crime 
punido com pena de detenção, nos termos do artigo 358 do Código Penal. Ficam os 
DEVEDORES INTIMADOS pelo presente Edital, desde que não encontrado pelo Sr. Oficial de 
Justiça,. Informações no Fórum local, ou com o Leiloeiro pelos fones: (51) 3211-4449 ou 999-831-
620, www.flaviogarcia.lel.br e-mail: flaviobgarcia@terra.com.br, Silvio Ronaldo Santos de Moraes, 
Desembargador Eleitoral. 

Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2020. 
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