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Data da Disponibilização: Segunda-feira, 29 de Novembro de 2021

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

identificado(a).

PAULISTA/PE, 29 de novembro de 2021.

PAULO HENRIQUE MENDES

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000040-50.2019.5.06.0122
RECLAMANTE SIMONE RAMOS SALES

ADVOGADO JOSE DIOGENES AGUIAR DA
SILVA(OAB: 12054/PE)

RECLAMADO SARAH WERNER

ADVOGADO PAULO DE TARSO ALMEIDA
SAIHG(OAB: 9123/PE)

RECLAMADO S. W INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- EPP

ADVOGADO PAULO DE TARSO ALMEIDA
SAIHG(OAB: 9123/PE)

RECLAMADO MARIA DAS DORES DA SILVA

ADVOGADO PAULO DE TARSO ALMEIDA
SAIHG(OAB: 9123/PE)

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (PGF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - S. W INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

Executado(s):

S. W INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ:

09.272.285/0001-94; SARAH WERNER, CPF: 073.766.724-94;

MARIA DAS DORES DA SILVA, CPF: 272.175.074-72

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE “ON LINE”

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) MARIA CONSOLATA

REGO BATISTA, Juiz(íza) do Trabalho da 2ª 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) 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

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) 03(três) conjuntos de check out, incluindo estabilizador,

CPU, teclado, monitor e leitor de código de barras, em regular

estado de conservação, avaliado cada conjunto em R$ 1.990,00,

totalizando R$ 5.970,00;

2) 09(nove) mesas energizadas com 8 plugs de tomada cada

uma, avaliada cada em R$ 960,00, totalizando R$ 8.640,00.

3) 01(uma) balança BP6 Filizola, sem calibração, em regular

estado de conservação, avaliado em R$ 195,00;

4) 01(uma) arara de 1,20m, avaliada em R$ 90,00;

5) 01(uma) arara de 85 cm, faltando uma trava, avaliado em R$

70,00;

6) 01 mesa de corte com base em ferro e tampo de

compensado, revestido de fórmica branca, 6,63m de

comprimento e 2,15 de largura, avaliado em R$ 1.125,00;

7) 516 colmeias aramadas (nicho) avaliada em R$10,00 cada,

totalizando R$ 5.160,00;

8) 32 cestinhas para supermercado R$ 19,00 cada, totalizando

R$ 608,00;
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9) 07 manequins de corpo sem braços e cabeças, avaliado em

R$ 65,00, totalizando R$ 455,00

10)03 manequins de vitrine criança, avaliado a R$ 210,00 cada,

totalizando R$ 630,00

11)04 manequins meio-corpo juveni l,  R$ 50,00 cada,

total izando. R$ 200,00;

12) 01 manequim de corpo inteiro bebê avaliado em R$ 170,00

13) 03 manequins meio-corpo masculino, R$ 60,00 cada,

totalizando R$ 180,00

14) 28 manequins meio-corpo feminino, R$ 60,00 cada,

totalizando R$ 1.680,00;

15) 05 manequins femininos de busto R$20,00 cada, totalizando

R$ 100,00;

16) 04 manequins quadril feminino R$ 30,00 cada, totalizando

R$ 120,00;

17) 03 manequins quadril masculino R$ 30,00 cada, totalizando

R$ 90,00;

18) 04 armários com 97cm de altura, 80 cm de largura, com 02

portas,  uma prateleira  interna, com tampo revestido

lateralmente de um aramado fazendo um cesto, em fórmica

branca, avaliado em R$ 360,00 cada, totalizando R$ 1.440,00;

19)03 mesas 1,60x0,80m com 0,92m de altura, com rodízios, em

fórmica branca, avaliada em R$ 720,00 cada, totalizando R$

2.160,00

20)03 estantes para aviamento n° 07, Presto, avaliada cada em

R$ 198,00, totalizando. R$ 594,00;

21)02 estantes para aviamento nº 05, Presto, avaliada cada em

R$ 210,00, totalizando R$ 420,00;

22)02 estantes para aviamento n° 03, Presto, avaliada cada em

R$ 117,00, totalizando R$ 234,00;

23)01 mesa de corte de base em ferro, tampo em fórmica, nas

dimensões 8,28x1,83m, avaliada em R$ 1.500,00;

24)01 mesa em madeira de 3,0x0,60m, avaliada em R$ 1.150,00;

25)01 arquivo em aço com quatro gavetas, avaliado em R$

250,00;

26)01 armário branco em madeira medindo aproximadamente

2m de largura, 0,45 m de profundidade, com 1,20m de altura,

com 10 compartimentos, avaliado em R$ 1.440,00;

27) 20 cabides PVC para biquine adulto a R$ 10,00 cada,

totalizando R$ 200,00;

28) 46 cabides PVC para biquine infantil R$ 8,00 cada,

totalizando R$ 368,00;

29) 01 armário com 2,14m de comprimento, 0,49m de

profundidade e 0,90m de altura, com portas deslizantes e uma

prateleira, avaliado em R$ 570,00;

30) 01 cadeira de escritório para diretor avaliada em R$ 150,00

Valor Total R$ 35.959,00 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e

Cinquenta e Nove Reais)

OBS.1: A penhora dos bens supracitados é comum aos

seguintes processos: Proc. 0000031-91.2019.5.06.0121, Autora:

Margarete Maria de Almeida, Ré: S.W Industria e Comércio Ltda

-EPP; Proc. 0000041-38.2019.5.06.0121, Ré: Sarah Werner; Proc.

0000042-23.2019.5.06.0121, Autora: Rosemery Cosmo da Silva,

Ré: S.W Industria e Comércio Ltda-EPP; e Proc. 0000158-

29.2019.5.06.0121, Autora: Mariana Marcela de Oliveira Silva,

Ré: S.W Industria e Comércio Ltda-EPP.

OBS. 2: Os bens penhorados se encontram bastante usados,

mas, em regular estado de conservação.

Localização do bem:RUA DA LIBERDADE, 146-b, PARATIBE,

PAULISTA/PE - CEP: 53413-280

Valor da Avaliação: R$ 35.959,00

Data da Avaliação: 01/12/2020

Valor da Execução:R$ 12.612,09, atualizado até 30/06/2020.

Fiel Depositário: Sheila Werner

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).

Podera ser oferecido lanco parcelado na forma do artigo 895,

paragrafo 1o, do CPC.

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).
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Deverá(ão) o(s) destinatário(s) desta publicação atentar para o

disposto na Lei 11.419/06, bem como a regulamentação da

Resolução N.º 136/2014 do CSJT, do Ato Conjunto TST.CSJT.GP

nº 15/2008 e do Ato TRT6-GP N.º 443/2012.Documento assinado

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que

instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,

e nos termos da Lei 11.419/2006, que instituiu o Processo Judicial

Eletrônico. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico

"http://pje.trt6.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/list

View.seam", informando-se a chave numérica abaixo.

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).

PAULISTA/PE, 29 de novembro de 2021.

PAULO HENRIQUE MENDES

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0000292-58.2016.5.06.0122
RECLAMANTE MANOEL SEVERINO DA CRUZ

JUNIOR

ADVOGADO PRISCILLA VERONICA SARMENTO
TENORIO GALLINDO(OAB:
28449/PE)

ADVOGADO GISELE PERES CALVAO(OAB: 722-
B/PE)

RECLAMADO FERNANDO MANOEL DE ARRUDA

RECLAMADO FERNANDO MANOEL DE ARRUDA -
ME

ADVOGADO JAIR ROBERTO ALBUQUERQUE DE
SOUZA(OAB: 14923/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FERNANDO MANOEL DE ARRUDA - ME

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

Executado(s):

FERNANDO MANOEL DE ARRUDA - ME, CNPJ: 14.339.143/0001-

37; FERNANDO MANOEL DE ARRUDA, CPF: 856.492.524-91

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE “ON LINE”

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) MARIA CONSOLATA

REGO BATISTA, Juiz(íza) do Trabalho da 2ª 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) 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

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) ---------------------------------------

01) Um (01) Veículo Kombi/VW ano de fabricação/modelo 1982,

a gasolina, placa KIE0659, Chassi BH741035, em estado não

muito bom, sem os bancos de passageiros, funcionando.

Avaliado em R$ 5.000,00;

02) 01 Máquina de solda 250 amperes, Esab. Avaliada em R$

250,00;

03) 01 (uma) Esmerilhadeira profissional, Bosh, avaliada em R$

350,00;

04) 01 (uma) Policorte com motor, avaliada em R$ 500,00;

Código para aferir autenticidade deste caderno: 174827


