
PORTARIA Nº 2/2011

DisponibilizaDa no DEJT nº 810, DE 08.09.2011, CaDErno Do TrT Da 7ª rEgião 

Estabelece regras para pagamento de valores devidos ao Leiloeiro Oficial, por despesas com 
capatazia e armazenagem, dispõe sobre a devolução, por cancelamento da arrematação, 
da comissão paga ao Leiloeiro Oficial e dá outras providências.

 A JUÍZA DO TRABALHO GLAUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO, Coordena-
dora de Leilões Unificados, no uso de suas atribuições: 

 CONSIDERANDO que os pagamentos devidos ao Leiloeiro Oficial por despesas com a 
remoção e armazenagem de bens constritos, removidos para o Depósito Judicial, devem ser com-
provados nos autos do processo, para posterior pagamento pelo Juízo de execução;

 CONSIDERANDO que, no caso de cancelamento da arrematação, o Leiloeiro Oficial deve 
comprovar nos autos a restituição ao arrematante do valor integral da comissão paga por ocasião 
da feitura do Auto de Arrematação,

 RESOLVE 

 Art. 1º Decidida a remoção para o Depósito Judicial, no Mandado de Remoção deve se 
constar a intimação do Leiloeiro Oficial para que, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir 
da entrada no bem removido no Depósito, apresente recibo discriminatório da despesa porventura 
havida com a remoção.

 Parágrafo único. A não apresentação do recibo de que dispõe o caput deste artigo será con-
siderada como não ter havido despesa com a remoção.

 Art. 2º A retirada, pela executada, de bens removidos para o Depósito Judicial somente se 
dará mediante a comprovação nos autos da quitação dos valores devidos, ao Leiloeiro Oficial, por 
despesas havidas com a capatazia e armazenagem do bem a ser liberado.

 Parágrafo único. A entrega ao executado, do bem recolhido ao depósito, será provida mediante 
Mandado Judicial. 

 Art. 3º No caso de desfazimento da arrematação, o Leiloeiro Oficial será notificado, via postal, 
para devolver ao arrematante a comissão recebida por ocasião da lavratura do Auto de Arrematação.

 Parágrafo único. A devolução do valor a que aduz o caput deste artigo dar-se-á no prazo de 
05 (cinco) dias contados a partir do recebimento da notificação, mediante comprovação de depósito 
em conta judicial vinculada ao processo de onde se originou a execução. 

 Art. 4º As petições originárias do Leiloeiro Oficial devem ser exclusivas para cada processo 
trabalhista envolvido, defeso o peticionamento agrupando vários processos, mesmo em se tratado 
de idêntica causa de pedir.

 REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 Fortaleza, 05 de setembro de 2011. 
 GLAUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO 
 Juíza do Trabalho Coordenadora de Leilões


