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TIMBAUBA/PE, 30 de novembro de 2021.

    CASSIA BARATA DE MORAES SANTOS

    Juíza do Trabalho Substituta

Vara do Trabalho de Vitória de Santo Antão

Edital

Processo Nº ATSum-0000153-58.2019.5.06.0201
RECLAMANTE JAILTON SEVERINO DE SOUZA

ADVOGADO JOSE JAELSON ELIAS DA
SILVA(OAB: 16587/PE)

RECLAMADO PERNAMBUCO SERVICE EIRELI -
ME

ADVOGADO FILLIPE FERRAZ DE SOUZA
BARBOSA(OAB: 43764/PE)

ADVOGADO felipe borba britto passos(OAB:
16434/PE)

RECLAMADO EVANDRO DE CASTRO SILVA

ADVOGADO FILLIPE FERRAZ DE SOUZA
BARBOSA(OAB: 43764/PE)

LEILOEIRO DANIEL CINTRA ZANELLA

Intimado(s)/Citado(s):

  - PERNAMBUCO SERVICE EIRELI - ME

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

PODER JUDICIÁRIO

Vara Única do Trabalho de Vitória de Santo Antão-PE

Av. Henrique de Holanda, S/N, Antiga BR-232 KM 50,5, Matriz,

VITORIA DE SANTO ANTAO/PE - CEP: 55612-900, Telefone: (81)

35231893

Atendimento ao público das 8 às 14 horas.

PROCESSO Nº 0000153-58.2019.5.06.0201

CLASSE: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo

AUTOR: JAILTON SEVERINO DE SOUZA

RÉU : PERNAMBUCO SERVICE EIRELI - ME e outros (2)

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE “ON LINE”

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a)HERMANO DE

OLIVEIRA DANTAS, Juiz(íza) do Trabalho da Vara Única do

Trabalho de Vitória de Santo Antão/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 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 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 ju ízo 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

100%e em segunda praça pelo lanço mínimo de 50%, 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.

---------------------------------- PENHORA ---------------------------------------

PRENSA EXCÊNTRICA COM CAPACIDADE DE 40 TONELADAS.

VALOR TOTAL: R$ 18.500,00 (DEZOITO MIL E QUINHENTOS

REAIS)

Localização do bem: Avenida Henrique de Holanda, s/n, ao lado

do Vitória Park Shopping.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 174890
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Valor da Avaliacao: R$ 18.500,00

Data da avaliação: 27/05/2021

Valor da Execução: R$ 18.276,00, atualizado até 30/04/2021.

Fiel depositário(a): LUCAS ROBERTO BARBOSA.

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).

ADVERTENCIA: Os litigantes, o conjuge do(a) executado(a) ou

os titulares de ônus sobre os bens que nao forem localizados

para fins de intimacao pessoal, reputar-se-ao intimados com a

publicacao 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).

 DADO E PASSADO nesta cidade de VITORIA DE SANTO

ANTAO/PE-PE, em 30 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) servidor(a) abaixo

referido(a), por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) do

Trabalho acima nominado.

VITORIA DE SANTO ANTAO/PE, 30 de novembro de 2021.

WEDSON PESSOA DE MELO

Diretor de Secretaria
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