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processual, providenciando, se for o caso, a juntada de atos

constitutivos, procuração, substabelecimento e carta de

preposição,acaso ainda não providenciado nos autos;

c) Havendo controvérsia quanto à regularidade dos depósitos

fundiários, a defesa deverá providenciar a juntada do extrato

analítico da conta vinculada ao autor, nos termos da Súmula nº

461do C. TST ou os comprovantes de recolhimentos fundiários;

d) Informar se pretende produzir prova oral em audiência de

instrução telepresencial, conforme orientações específicas

constantes do presente despacho;

DADO E PASSADO nesta cidade de BARREIROS/PE-PE, em 30

de novembro de 2021. Documento assinado eletronicamente

pelo servidor abaixo referido, por ordem do(a)

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

nominado.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/ConsultaDocument

o/listView.seam", informando-se a chave numérica abaixo.

BARREIROS/PE, 30 de novembro de 2021.

ADEMAR DA SILVA

Servidor
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Exequente JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(a) NOBERTILIAN FILGUEIRA
XAVIER(OAB: 27938)

Executado ANDRE FELIPE MARTINS PEREIRA

Advogado(a) LUIS ALBERTO LINS
CAVALCANTI(OAB: 12795)

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) LUCIANA PAULA

CONFORTI , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO  1ª DE

BARREIROS , na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos este

edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que o  leiloeiro abaixo

indicado, devidamente autorizado 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

encerrar-se em sessão virtual a ser realizada no dia 07/02/2022 , às

09:00 (horário local) com transmissão em tempo real, disponível no

site(2) de responsabilidade do leiloeiro designado, 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 encerrar-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 leiloeiro a titulo 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 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,

exclusivamente eletrônicos, deverá observar o dispositivo normativo

específico (Resolução Administrativa-026/2017) ou aquele que vier

a substituí-lo ou reformá-lo.

Descrição do bem: Um lote de terreno localizado na Rodovia PE-60,

a uma distância de 83,90m apos o marco do KM 72, município de

Barreiros, medindo 3.200m², confrontando-se com os lados direito,

esquerdo e fundo com o Engenho Una, registrado sob a matricula n.

2759 do Cartório de Registro de Imóveis de Barreiros/PE. .

Localização do bem: RODOVIA PE-60 KM 72, 0, CENTRO,

BARREIROS, PE, CEP:55560000.  Valor da Avaliação: R$

1.120.000,00.  Data da Penhora: 02/09/2009.  Fiel Depositário:

ANDRE FELIPE MARTINS PEREIRA.  Valor da Execução: R$

713.671,56.  Leiloeiro Oficial Designado: DANIEL CINTRA

ZANEL LA.   S i t e  d o  L e i lo e i r o  O f i c i a l  Des igna do (2) :

http://www.leilaopernambuco.com.br.  Restrições à Arrematação:

OBS: Conforme Auto de Penhora, Avaliações e Reavaliações

constantes dos autos há benfeitorias no imóvel em estado precário,

sendo estas compostas de posto de gasolina, pousada desativada

com 30 aparta.  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 Justica do Trabalho.

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

Excelent íssimo(a) Senhor(a)  Juiz(íza) do Trabalho acima

identificado.

Edital EDHPI-0281008964-2021
Processo Nº 0000146-20.2019.5.06.0281

Processo Nº 00146/2019-281-06-00.5

Exequente MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Executado VIA MIX DISTRIBUIDORA LTDA

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) LUCIANA PAULA

CONFORTI , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO  1ª DE

BARREIROS , na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos este

edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que o  leiloeiro abaixo

indicado, devidamente autorizado por este juízo, promoverá a

alienação, por ARREMATAÇÃO PÚBLICA, apenas na modalidade

Código para aferir autenticidade deste caderno: 174890


