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- Armário com duas portas, de aproximadamente 1,88m x 0,615m x

0,35m, na cor marrom, usado, avaliado em R$ 300,00 (trezentos

reais).

- Computador com CPU, monitor Philips, estabilizador, mouse e

teclado, usado, avaliado em R$ 550,00 (quinhentos e cinquentas

reais).

- Impressora HP LaserJet M1132 MFP, usada, avaliada em R$

900,00 (novecentos reais)

Avaliação total: R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais)

Localização do bem: RUA VINTE DE DEZEMBRO, 121, AUGUSTO

DAVID, CHA GRANDE/PE - CEP: 55636-000 

Valor da Avaliação: R$ 1.750,00

Data da Avaliação: 26/02/2021

Valor da Execução: R$ 11.582,89, atualizado até 06/08/2020

Fiel depositário (a): EMERSON JOSÉ GONÇALVES

LEILOEIRA OFICIAL DESIGNADA: FLÁVIA PEREIRA BONNA

SITE DA LEILOEIRA OFICIAL DESIGNADA:

www.leilaopernambuco.com.br

A Leiloeira Oficial deverá ser remunerada mediante comissão de

5% (cinco por cento) para bens móveis e imóveis, correndo o

encargo pelo arrematante ou remidor (provimento CRT 03/2013).

ADVERTÊNCIA: Os litigantes, o cônjuge do(a) executado(a) ou os

titulares de ônus sobre os bens que não forem localizados para fins

de intimação pessoal, reputar-se-ão intimados com a publicação do

presente edital (art. 207, inc. VI, do Prov. CR No. 02/2013).

ADVERTÊNCIA: Os litigantes, o cônjuge do(a) executado(a) ou os

titulares de ônus sobre os bens que não forem localizados para fins

de intimação pessoal, reputar-se-ão intimados com a publicação do

presente edital (art. 207, inc. VI, do Prov. CR No. 02/2013).

O presente edital segue assinado eletronicamente pelo(a)

servidor(a) da Secretaria da Vara abaixo identificado(a) por ordem

do Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) do Trabalho acima

identificado(a).

CARPINA/PE, 01 de maio de 2021.

GLORIA MARIA MARINHO LOPES

Servidor

Processo Nº ATSum-0001097-64.2018.5.06.0211
RECLAMANTE JOSUE GOMES DA SILVA BRITO

ADVOGADO EVERTON JOSE CAVALCANTI
FIGUEREIDO(OAB: 32927/PE)

ADVOGADO EVERALDO JOSE FIGUEIREDO DA
SILVA(OAB: 11734-D/PE)

RECLAMADO CERAMICA ACOUGUE VELHO LTDA
- EPP

ARREMATANTE SEBASTIAO SOARES DE SOUZA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSUE GOMES DA SILVA BRITO

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

Executado(s):

CERAMICA ACOUGUE VELHO LTDA - EPP, CNPJ:

02.691.817/0001-89

           EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

            LEILÃO EXCLUSIVAMENTE “ON LINE”

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) AGENOR MARTINS

PEREIRA , Juiz(íza) do Trabalho da Vara do Trabalho de

Carpina/PE, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos este

edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que o (a) leiloeiro (a)

abaixo indicado (a), devidamente autorizado (a) por este juízo,

promoverá a alienação, por ARREMATAÇÃO PÚBLICA, apenas na

modalidade online (por força do Ato Conjunto TRT6-GP/GVP/GCR-

06/2020), a encerar-se em sessão virtual a ser realizada no dia

17/06/2021, às 09:00h (horário local) com transmissão em tempo

real, disponível no site de responsabilidade do (a) leiloeiro (a)

designado (a), em primeiro leilão, do(s) bem(ns) abaixo

especificados e penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer

maior lanço. Caso não haja licitante ou dê-se indeferimento do lanço

vencedor, o(s) bem(ns) será(ão) alienado(s) em segundo leilão

designado para encerar-se em sessão virtual a ser realizada no dia

20/07/2021 no mesmo horário acima especificado, novamente pelo

maior lanço ofertado, devendo o arrematante efetuar, com

diligência, o pagamento dos valores integrais do lanço e da

comissão do (a) leiloeiro (a) a título de 5% (cinco por cento) obtido

sobre o valor da arrematação, na forma determinada pelo juízo

competente, desde que, excepcionalmente, comprove todos os

pagamentos devidos em até 5 dias úte is. O(s) bem(ns)

penhorado(s) nos presentes autos poderá(ão) ser alienado(s) em

primeira praça pelo lanço mínimo de 70% e em segunda praça pelo

lanço mínimo de 30%, calculados sobre o valor da avaliação do(s)

mesmo(s). Os percentuais de lanço mínimo não vinculam ou

pressupõem o deferimento do lanço apresentado, ainda que

superem o valor estabelecido. A oferta de lanços deverá observar o

dispositivo normativo específico (Resolução Administrativa-

026/2017) ou aquele que vier a substituí-lo ou reformá-lo. O

arrematante/alienante ficará isento dos créditos tributários

relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o

domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os
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relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais

bens, ou a contribuições de melhoria da União, Estados e

Municípios e Distrito Federal, salvo quando conste do título a

prova de sua quitação, seja em hasta pública ou em alienação

particular, estejam ou não inscritos na dívida ativa (art.130,

parágrafo único do CTN), em conformidade com o art. 78 da

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da

Justiça do Trabalho. ---------------------------------- BEM(NS) -------------

--------------------------

UMA MÁQUINA CORTADEIRA PARA TIJOLOS, COM SETE

FIOS, AUTOMÁTICA, MARCA JT, SEM IDENTIFICAÇÃO DE

MODELO, EM ESTADO REGULAR DE CONSERVAÇÃO. VALOR

TOTAL: R$ 9.000,00.

Localizacao do bem: RUA SIZENANDO NABUCO, S/N - SANTA

TEREZA - PAUDALHO – PERNAMBUCO, CEP 55825-000

Valor da Avaliação: R$ 9.000,00

Data da Avaliação: 03/03/2020

Valor da Execução: R$ 9.215,09, atualizado até 06/04/2021 (Id

ac31c8d)

Fiel depositário (a): JASIEL GERONCIO BARBOSA

LEILOEIRA OFICIAL DESIGNADA: FLÁVIA PEREIRA BONNA

S I T E  D A  L E I L O E I R A  O F I C I A L  D E S I G N A D A :

w w w . l e i l a o p e r n a m b u c o . c o m . b r

A Leiloeira Oficial deverá ser remunerada mediante comissão de

5% (cinco por cento) para bens móveis e imóveis, correndo o

encargo pelo arrematante ou remidor (provimento CRT 03/2013).

ADVERTÊNCIA: Os litigantes, o cônjuge do(a) executado(a) ou

os titulares de ônus sobre os bens que não forem localizados

para fins de intimação pessoal, reputar-se-ão intimados com a

publicação do presente edital (Art. 207, inc. VI, do Prov. CR No.

02/2013).

O presente edital segue assinado eletronicamente pelo(a)

servidor(a) da Secretaria da Vara abaixo identificado(a) por ordem

do Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) do Trabalho acima

identificado(a).

CARPINA/PE, 01 de maio de 2021.

GLORIA MARIA MARINHO LOPES

Servidor

Processo Nº ATAlc-0000246-20.2021.5.06.0211
RECLAMANTE SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA

ADVOGADO FYLIPE STEFANY DOS SANTOS
GONZAGA(OAB: 35257/PE)

ADVOGADO MARIA PAULA DOS SANTOS
FALCAO(OAB: 40268/PE)

RECLAMADO IRCA NUTRICAO E AVICULTURA
LTDA

ADVOGADO MARTINHO FERREIRA LEITE(OAB:
1054-B/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

INTIMAÇÃO

Através da presente, fica Vossa Senhoria INTIMADO(A) para,

em 15 dias úteis,apresentar manifestação onde deverá: (I) –

havendo revelia, informar se quer produzir outras provas ou se

deseja o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, II); (II)

–havendo contestação, apresentar réplica, na qual também se

pronunciará sobre preliminares, prejudiciais e/ou documentos

anexados pela parte ré, sob pena de preclusão;(III) – em sendo

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo,

apresentar sua respectiva resposta sob pena de revelia e

confissão fática quanto à pretensão. Na sua manifestação, a

parte autora também deve se expressar sobre eventual

proposta de acordo da parte contrária – presumindo-se, em seu

silêncio, que houve discordância.

O presente documento foi assinado eletronicamente pelo(a)

Servidor(a) abaixo discriminado(a), de ordem do(a)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) do Trabalho.

CARPINA/PE, 01 de maio de 2021.

GLORIA MARIA MARINHO LOPES

Servidor

Processo Nº ATOrd-0001627-05.2017.5.06.0211
RECLAMANTE GERSON XAVIER DE BRITO

ADVOGADO ABEL AUGUSTO DO REGO COSTA
JUNIOR(OAB: 8871-D/PB)

ADVOGADO FULVIO DE QUEIROS COSTA(OAB:
34070/PE)

RECLAMADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ADVOGADO RODRIGO MARINHO PEIXOTO(OAB:
36498-D/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GERSON XAVIER DE BRITO
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