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acima identificado (a).

PAULISTA/PE, 05 de novembro de 2021.

YNAYARA ROSA DA SILVA

Assessor

Processo Nº ATSum-0000748-40.2018.5.06.0121
RECLAMANTE ELI MARTINS DOS SANTOS

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

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

RECLAMADO SPBRASIL ALIMENTACAO E
SERVICOS LTDA.

ADVOGADO JESUS MARCO CALIXTO DA
ROCHA(OAB: 350447/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SPBRASIL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA.

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE “ON LINE”

O(A) Excelent íssimo(a)  Senhor(a) Doutor(a) MARCILIO

FLORENCIO MOTA, Juiz(íza) do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho

de Paulista/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

07/02/2022, à partir das 09:00h(horário local) com transmissão em

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

designado (a), em primeiro lei lão, 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

11/03/2022 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 úteis. O(s) bem(ns)

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

lanço mínimo de 50%, calculados sobre o valor da avaliação do(s)

mesmo(s), em ambas as praças. 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 d ispos it ivo normat ivo específ ico (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 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) ---------------------------------------

1- 01 (uma) Impressora Brother - MFC - 8952DW, em bom

estado de funcionamento e funcionando. Avaliada em:

3.300,00;

2- 01 (um) Aparelho de ar condicionado, da marca Consul, 18

mil BTUS; com evaporador e condensador, bom estado e

funcionando- 1.500,00 avaliação.

3- 01 (um) Microondas Consul/Facilite, 10 litros, modelo

CMW20ABBNA, bom estado de conservação e funcionando.

Avaliação: 200,00;

4- 02 (dois) Birôs em formica, na cor bege, em “L”, com duas

gavetas cada um, em regular estado de conservação e

funcionando. Avaliação 400,00;

5- 01 (uma) Mesa em formica, cor bege, redonda, tamanho

médio, pés de madeira, em bom estado de conservação:

Avaliação: 200,00;

6- 12 (doze) Cadeiras com assento, encosto de plástico e

estrutura (pés) em metal, sendo 09 na cor vermelha e 03 preta,

todas em bom estado de conservação. Avaliação por unidade:

120,00 x 12 = 1.440,00;

7- 01 (um) Frigobar, Consul, branco – refrigerador compacto

120, em bom estado de conservação e funcionando: Avaliação:

500,00;

8- 01 (um) Bebedouro elétrico, da marca LIBELL, na cor branca,

capacidade de água gelada 0,380 1/h, em bom estado de

conservação e funcionando: Avaliação: 200,00.

Valor total: 7.740,00 (sete mil, setecentos e quarenta reais).

Localizacao do bem: AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON

MAGALHAES, 4775, SALA 1612 CONJ EMP THOMAS EDISON,

ILHA DO LEITE, RECIFE/PE - CEP: 50070-425.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 173627
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Valor da Avaliacao: R$ 7.740,00

Data da Avaliacao: 11/03/2021

Valor da Execucao: R$ 16.285,20 atualizado até 31/05/2019.

Fiel depositário(a): DAIANE SANTOS DE AMORIM

LEILOEIRO OFICIAL DESIGNADO: DANIEL CINTRA ZANELLA

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

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

O link da transmissão do leilão ao vivo estará disponível no dia

da realização de cada praça/leilão on line, à partir de cerca de

1h antes do início, podendo ser solicitado por qualquer pessoa,

público em geral, partes, advogados, servidores e magistrados,

através do whatsapp (81) 99707-0507 ou pelo email

contato@leilaopernambuco.com.br.

A oferta dos lances, todavia, é restrita às pessoas previamente

cadastradas e homologadas no site do (a) leiloeiro (a) oficial

(https://www.leilaopernambuco.com.br/) e no site do Tribunal

R e g i o n a l  d o  T r a b a l h o  d a  6 ª  R e g i ã o

(https://apps.trt6.jus.br/cptec/pages/login.xhtml), as quais

deverão estar logadas e acessar o auditório virtual no ícone do

leilão para ofertar lances através do sistema de leilão

eletrônico/ site do (a) leiloeiro (a) oficial.

O Leiloeiro Oficial devera ser remunerado mediante comissão

de 5% (cinco por cento) para bens moveis e imoveis, correndo

o encargo pelo arrematante ou remidor (provimento CRT

03/2013).

Poderá ser oferecido lanço parcelado na forma do artigo 895,

paragrafo 1o, do CPC.

ADVERTENCIA: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(a) do Trabalho

acima identificado (a).

PAULISTA/PE, 05 de novembro de 2021.

YNAYARA ROSA DA SILVA

Assessor

Processo Nº ATSum-0000748-40.2018.5.06.0121
RECLAMANTE ELI MARTINS DOS SANTOS

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

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

RECLAMADO SPBRASIL ALIMENTACAO E
SERVICOS LTDA.

ADVOGADO JESUS MARCO CALIXTO DA
ROCHA(OAB: 350447/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ELI MARTINS DOS SANTOS

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE “ON LINE”

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) MARCILIO

FLORENCIO MOTA, Juiz(íza) do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho

de Paulista/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

07/02/2022, à partir das 09:00h(horário local) com transmissão em

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

designado (a), em primeiro lei lão, 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

11/03/2022 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 úteis.  O(s) bem(ns)

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

lanço mínimo de 50%, calculados sobre o valor da avaliação do(s)

mesmo(s), em ambas as praças. 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 d ispos it ivo normat ivo específ ico (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 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

Código para aferir autenticidade deste caderno: 173627


