Leilão Eletrônico do Tribunal Regional
do Trabalho – TRT5
Principais pontos do Provimento Conjunto Gabinete
da Presidência/Corregedoria Regional 02-2012
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•
Fica instituída a modalidade de licitação, por meio de leilão eletrônico, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na
realização das hastas públicas de bens penhorados em processos
de execução.
• O leilão eletrônico é a modalidade de licitação pelo maior lance,
em que se disputa a arrematação de bens penhorados pela Justiça
do Trabalho.
• A hasta pública se realizará por meio de propostas de lances
sucessivos, em sessão pública divulgada em edital, processada via
sistema eletrônico, que promova a comunicação, pela internet, entre
o licitante e a unidade judiciária, com ou sem a presença física de
leiloeiro oficial.
• Ao leilão eletrônico aplicam-se os princípios constitucionais
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade e da eficiência, cabendo aos Juízes da Central de
Execução decidir sobre as questões suscitadas em relação ao
processo de licitação, à habilitação dos interessados, ao valor ofertado
e aos demais incidentes relativos às hastas públicas previstas na
legislação pertinente.
• As normas disciplinadoras da hasta pública, em meio eletrônico,
serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a
igualdade de oportunidades entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público e o integral cumprimento das decisões
judiciais proferidas nas ações de execução.
• Para a realização da hasta pública pela modalidade de leilão eletrônico, o TRT5 ou o leiloeiro oficial Arthur Ferreira Nunes disponibilizará no
site www.nordesteleiloes.com.br o acesso e a comunicação necessários
à realização do leilão.
• Para participar da hasta pública, na modalidade leilão eletrônico,
o interessado, pessoa física ou jurídica, deverá se cadastrar no site
www.nordesteleiloes.com.br, e cumprir, integralmente, as instruções
a seguir.
• Os leilões eletrônicos vão ser realizados conforme calendário
elaborado pelo Departamento de Hastas Públicas - DHP.

• Compete ao juiz da Central de Execução deliberar previamente
sobre a modalidade de cada um dos leilões constantes o respectivo
calendário que poderão ser realizados na modalidade presencial,
eletrônica ou mista.
• Desde a publicação do edital até a abertura do leilão presencial,
o leilão on-line estará aberto para lances por meio do portal www.
nordesteleiloes.com.br.
• O TRT5 e o leiloeiro oficial não se responsabilizam por eventuais
prejuízos decorrentes de problemas técnicos, operacionais ou falhas
de conexão, que venham a ocorrer durante o processo de licitação
por meio eletrônico.
• Os lances ofertados e os incidentes porventura suscitados no
momento da realização da hasta pública serão decididos pelos juízes
da Central de Execução e Expropriação.
• Os honorários do leiloeiro oficial serão pagos em apartado e no
percentual de 5% sobre o valor do lance vencedor.
• Nas hipóteses de pagamento da dívida ou realização de acordo
depois da abertura do edital, mas antes do encerramento do pregão,
a parte executada ficará responsável pelo pagamento dos honorários
do leiloeiro no importe de 3% sobre o valor do acordo ou da avaliação
dos bens, o que for de menor valor.
• Os casos omissos e as dúvidas serão resolvidos pela Presidência
ou pela Corregedoria do TRT5, a depender da matéria questionada,
que poderão delegar tal função aos juízes da Central de Execução e
Expropriação.
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Instruções para a participação 			
no Leilão Eletrônico
Do Cadastramento
Pessoa física
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• Para se cadastrar no portal www.nordesteleiloes.com.br, o interessado deverá comprovar que possui os requisitos legais exigidos
para a habilitação. Deve preencher todas as informações solicitadas
no formulário de cadastro, declarando que tem conhecimento e aceita os termos do edital do leilão.
• Deverá, também, entregar no Departamento de Hastas Públicas
(Fórum do Comércio, 4º andar, Salvador) e/ou ao leiloeiro oficial Arthur
Ferreira Nunes (no interior) as cópias dos seguintes documentos para
o cadastramento de pessoa física:
o cédula de identidade
o comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas – CPF
o comprovante de residência

Pessoa jurídica
• Para se cadastrar no portal www.nordesteleiloes.com.br, é necessário que a empresa possua os requisitos legais exigidos para
habilitação, devendo preencher todas as informações solicitadas no
formulário de cadastro, declarando que tem conhecimento e aceita
os termos do edital do leilão.
• Deverá, ainda, entregar no Departamento de Hastas Públicas
(Fórum do Comércio, 4º andar, Salvador) e/ou ao leiloeiro oficial Arthur
Ferreira Nunes (no interior) as cópias dos seguintes documentos para o
cadastramento:

Empresa individual
• Ato constitutivo da empresa, devidamente registrado
• Documentos do representante legal: cédula de identidade, comprovante
de inscrição no cadastro de pessoas físicas – CPF – e comprovante de
residência.

Para sociedade empresarial
• Ato constitutivo da empresa, acompanhado de todas as suas alterações, devidamente registradas.
• Inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ.

• Documentos da eleição de seus administradores, devidamente
registrados, quando se tratar de sociedade por ações, acompanhados
de todas as suas alterações ou da respectiva consolidação.
• Documentos de seus representantes legais: cédula de identidade,
comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas – CPF –, e
comprovante de residência.

Da habilitação
• O processo de habilitação permite ao licitante participar do
leilão utilizando-se do sistema de leilões hospedado no site www.
nordesteleiloes.com.br, o qual deverá ser completado pelo participante,
com a entrega da documentação, no prazo máximo 48 horas de
antecedência da data da realização do leilão. Não serão aceitas
solicitações e habilitações dos que deixarem de cumprir esse prazo.
• Para os licitantes que desejem efetuar sua habilitação, é obrigatória
a leitura das condições de venda e de pagamento referentes ao leilão
antes de solicitarem sua habilitação. Tais informações poderão ser
obtidas no edital completo do leilão e no contrato de adesão digital
de usuário, disponíveis no site www.nordesteleiloes.com.br.

Da procuração para assinatura do
auto de arrematação no prazo legal
• As pessoas físicas e jurídicas que solicitarem o cadastramento
autorizarão, expressamente, o leiloeiro oficial a assinar os autos de
arrematação.
• O licitante que efetuar o seu cadastramento sem concluir a fase
de habilitação e a entrega da documentação pertinente não poderá
participar dos leilões.

Observações:
• Após concluir a fase final de habilitação, o licitante receberá um
segundo e-mail informando sobre a validação do seu cadastramento,
momento em que será considerado habilitado para participar do
leilão na modalidade on-line. Na ausência de recebimento do
referido e-mail, em até 48 horas antes da data do leilão, o licitante
deverá entrar em contato com o leiloeiro oficial pelo site www.
nordesteleiloes.com.br ou por intermédio do Departamento de
Hastas Públicas (Fórum do Comércio, 4º andar, Salvador).
• Caso o interessado possua algum software anti-spam
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instalado e/ou habilitado, recomenda-se que insira o domínio do
site www.nordesteleiloes.com.br na lista de domínios confiáveis,
a fim de evitar o não recebimento de mensagens encaminhadas
pelo sistema. Para maiores informações, ver documentação do
software utilizado.
• Na eventualidade de mudança de endereço eletrônico por
parte do licitante, esse deverá providenciar a devida atualização
da informação em seu cadastro, verificando, regularmente, a
capacidade de sua caixa de mensagens, a fim de evitar o não
recebimento de comunicados de seu interesse.
• O leiloeiro e o TRT5 não se responsabilizam por mensagens
que não venham a ser devidamente entregues em razão dos
fatores aqui relacionados.

Do Portal
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• Acesso ao sistema/senha de acesso.
• Somente o licitante terá acesso à informação de sua senha, cabendo
a ele a responsabilidade de mantê-la sob segurança e sigilo.
• O licitante poderá, a qualquer momento, efetuar a mudança de sua
senha, bastando, para tanto, que acesse o portal www.nordesteleiloes.
com.br, efetue o login no sistema, clique na opção login e informe os
dados de identificação. Em seguida, na seção "conta", selecione a
opção "alterar senha".
• Caso o licitante não se lembre de sua senha, essa poderá ser
solicitada pelo sistema, selecionando a opção "lembrar senha", que
estará disponível junto às opções do login.

Passo a passo
Seguem os passos de como realizar o cadastramento no sistema de
leilão virtual do TRT5:
• Selecione a opção “cadastramento” no site www.nordesteleiloes.
com.br.
•
Escolha a opção referente ao tipo de pessoa que está efetuando
o cadastramento (pessoa física ou pessoa jurídica).
• No caso de pessoa física, preencha os dados, conforme
solicitados, sem deixar nenhum campo em branco. Crie login e
senha, para a utilização do portal, leia as condições de uso do
sistema, e, finalmente, clique no botão “aceito”, para registrar que
está de acordo com as condições de utilização do portal www.
nordesteleiloes.com.br.

• No caso de pessoa jurídica, é preciso preencher os dados de
pessoa física do representante legal, além dos referentes à pessoa
jurídica.
• Ao final dos procedimentos acima, deve-se ler as condições de uso
no site www.nordesteleiloes.com.br, clicando no botão “aceito” para
registrar que está de acordo com as condições de utilização do portal.

Lances antecipados
• Antes da data do leilão e após estar devidamente habilitado a
participar dele, o licitante poderá enviar lances antecipados para o(s)
lote(s) de seu interesse. Para isso, basta acessar o leilão em que
esteja habilitado e clicar no lote desejado - pode ser mais de um,
seguindo as instruções de como enviar o seu lance ou lances.
• Não será admitido, em hipótese alguma, o cancelamento de
lance antecipado ou on-line, devendo o licitante ter ciência prévia do
estado de conservação dos bens ofertados, bem como das condições
de venda e das formas de pagamento do leilão, sujeitando-se às
penalidades cíveis e criminais decorrentes de seus atos.

Leilão em tempo real (on-line)
• No dia e hora indicados no edital, ocorrerá o início do pregão
em tempo real, quando os licitantes, devidamente habilitados para o
leilão, na modalidade on-line, terão igualdade de condições com os
licitantes presentes na sala do leilão presencial (plateia), na disputa
pelos lotes do leilão.
• À medida em que forem oferecidos os lançes on-line, o sistema
disponibilizará o seu acompanhamento pela plateia presencial,
através da tela de projeção, permitindo, assim, total igualdade de
condições entre os licitantes da plateia presencial e os licitantes online.
• Para participar e enviar lances no leilão, o licitante deverá:
o
Acessar o site www.nordesteleiloes.com.br antes do horário
designado para a realização do leilão.
o
Localizar o leilão desejado e clicar na jurisdição que estará
sendo efetuado o pregão.
o
Identificar os bens de seu interesse.
• Os bens estarão indicados na relação de lotes do leilão e na
página de “detalhes” de cada lote. Caso essa opção não esteja disponível, aguarde na página do leilão até que ela seja exibida.
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Informações sobre o andamento do			
leilão em tempo real (on-line)
• O leiloeiro apregoará os lotes do leilão, individualmente, iniciando pelo lote número 1, prosseguindo até o último.
• Caso o lote em questão já possua lances antecipados, esses
serão exibidos na tela do sistema. O lance de maior valor ofertado
antecipadamente servirá como referência para o início do leilão. Na
ausência de lance antecipado, será considerado o valor mínimo da
venda.
• Visando proporcionar total transparência e idoneidade de informações durante o andamento do leilão, os comunicados, os avisos
e as observações poderão ser remetidos da sala de leilão a todos
os participantes, que poderão visualizá-los, pela Internet, na tela de
lances do sistema.

Tipos de lances ofertados
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• Antecipados: são os enviados anteriormente à data da realização
do leilão pelos licitantes.
• Via Internet: são os enviados on-line, através da internet, em tempo
real, por algum licitante.
• Plateia: são os efetuados por algum licitante presente na plateia
da sala de leilão.

Status do lote em leilão
O sistema também informará o valor do maior lance ofertado e alertará
todos os participantes sobre a atual situação do lote em leilão.
Veja abaixo as situações possíveis durante o pregão de cada lote:
•
•
•

Em aberto - Indica que o lote está em aberto para lances.
Retirado - Indica que o lote foi retirado do leilão.
Fechado - Indica que o lote foi encerrado no leilão.

Enviando lances em tempo real (on-line)
• Após o lote ser colocado "em aberto", os licitantes poderão
enviar lances em tempo real, ao lote que esteja sendo apregoado
pelo leiloeiro. Para isso, basta que escolha as opções disponíveis de
incremento para o lote e confirme o envio do lance.
• As opções de incremento terão como referência o valor mínimo
de venda ou o maior lance ofertado até aquele momento, e, dessa

forma, o valor do lance corresponderá ao valor do maior lance
ofertado naquele instante, acrescido do valor do incremento que fora
selecionado.
• Caso o lote que esteja sendo apregoado não tenha recebido nenhum lance, o sistema somente aceitará lances iguais ou superiores
ao valor mínimo de venda, exceto se tal valor for reduzido a critério do
juiz que estiver presidindo o leilão.
• O aviso de “dou-lhe duas”, dado pelo sistema, corresponde
à comunicação de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 10 minutos, aleatoriamente
determinado pelo Juiz Supervisor do evento, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances, sendo vencedor o
maior registrado até o encerramento.

Confirmação do vencedor do lote
• Após o leiloeiro encerrar o pregão, o sistema irá alterar o status
do lote para "fechado".
• Caso o vencedor seja um licitante da internet, esse será notificado
pelo sistema, que comunicará os procedimentos a serem adotados
com relação ao pagamento do valor do bem arrematado e da comissão
do leiloeiro.

Do pagamento e do recebimento 				
do Auto/Carta de Arrematação
• O arrematante deverá garantir o lance no dia do leilão, com o
pagamento de, no mínimo, 20% em caso de bens móveis e de 30%
no caso de bens imóveis, devendo complementar o preço, no prazo
de 24 horas, sob pena de perda do sinal em prol da execução.
• Deverá, ainda, depositar o valor da comissão do leiloeiro na conta
bancária por ele indicada.
• O pagamento do lance será efetuado em conta de depósito judicial
na Caixa Econômica Federal.
• Deferida a arrematação e pago o preço, e após o decurso de
prazo legal para oposição de Embargos à Arrematação/Adjudicação,
o arrematante deverá se dirigir ao Departamento de Hastas Públicas,
em Salvador, ou à Vara de Origem, no interior, pessoalmente ou por
meio de procurador devidamente habilitado, para receber o Auto e/
ou Carta de Arrematação.
• Após o recebimento do Auto e/ou Carta de Arrematação, o arrematante deverá confirmar o recebimento do bem no prazo máximo de
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15 dias, após o qual, não havendo manifestação, presume-se o recebimento, ficando autorizada a liberação dos valores arrecadados ao
exequente.

Requisitos técnicos mínimos para uso da
modalidade de leilão on-line
Os requisitos técnicos necessários para a utilização do Sistema de
Leilão on-line constarão do portal www.nordesteleiloes.com.br.

Sanções para os casos de inadimplemento
O inadimplemento de lance resultará ao participante, além das
sanções estabelecidas no Edital do Leilão, também na exclusão
definitiva do usuário do sistema.
O usuário será responsável por todas as ofertas (lances) registradas
em seu nome.

Considerações finais
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• Os licitantes que desejarem participar dos leilões na modalidade
on-line ficam cientes de que estão sujeitos a possíveis problemas
técnicos do sistema ou de responsabilidade do usuário, sendo
conhecedores de que o leilão se realiza, também, na forma presencial
e que constitui mera faculdade a utilização da modalidade online, razão pela qual todos os riscos inerentes à sua utilização são
do licitante e, em nenhuma hipótese, haverá responsabilização do
leiloeiro ou do TRT5 por eventuais danos decorrentes da escolha em
participar do leilão nessa modalidade.
• Recomenda-se, portanto, que os interessados não deixem para
enviar lances no último momento, para evitar problemas como o excesso de tráfego na rede.
• Após o leiloeiro encerrar o pregão, o sistema, automaticamente,
recusará o envio de lances.
• Não serão aceitas reclamações posteriores fundamentadas em
problemas técnicos de qualquer natureza.
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