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BELO, 20, CENTRO, SÃO JOSE DA COROA GRANDE, PE,

CEP:55565000.  Valor da Avaliação: R$ 3.795,00.  Data da

Penhora: 03/05/2022.  Fiel Depositário: LAURO DE SOUZA

MAFRA.  Valor da Execução: R$ 3.611,74.  Leiloeiro Oficial

Designado: DANIEL CINTRA ZANELLA.  Site do Leiloeiro Oficial

Designado(2): http://www.leilaopernambuco.com.br.

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.

Edital EDHPI-0282010485-2022
Processo Nº 0000220-08.2018.5.06.0282

Processo Nº 00220/2018-282-06-00.5

Exequente JOSE CARLOS DA SILVA BOMFIM

Advogado(a) ELMANO FULVIO DE AZEVEDO
ARAUJO(OAB: 34973)

Executado LUCILIO LINS CARDOSO & CIA LTDA
- ME

Advogado(a) CELIO CAVALCANTI DE
SIQUEIRA(OAB: 8924)

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) RODRIGO SAMICO

CARNEIRO , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO  2ª

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 19/09/2022 , 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 19/09/2022 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 20% e em

segunda praça pelo lanço mínimo de 20%, 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 ofer ta 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: Descrição oficial - Lote de terreno próprio nº

"01", da Quadra "29", do Loteamento "PRIVÊ SÃO JOSÉ DOS

MANGUINHOS", situado no Município de Tamandaré-PE, medindo

12,29m (doze metros e vinte e nove centímetros) de largura de

frente por 12,50m (doze metros e cinqüenta centímetros) de largura

de fundos, por 40,00m (quarenta metros) e comprimento do lado

direito e 39,91 (trinta e nove metros e noventa e um centímetros) de

comprimento do lado esquerdo, com uma área de 441,83 m².   Valor

da Execução: R$ 51.870,85, atualizado até 30/04/2022.  Matrícula -

4971 da Serventia Registral e Notarial de Rio Formoso/PE.

Benfeitorias não averbadas - Um duplex em construção e

inacabado. O cadastro municipal ( inscr ição imobi l iár ia

01.01.029.0124.001) consta a ocupação como não construída.

Ocupação - Imóvel ocupado pelo executado Sr. Lucilo Lins

Cardoso.  ARREMATAÇÃO PÚBLICA, unicamente na modalidade

"online", a ser  realizada  no  dia  19/09/2022,  ás  09:00h,  em

Praça  única (LEILÃO NACIONAL 2022), devendo o arrematante

efetuar, com diligência,  o  pagamento  dos  valores  integrais  do

lanço  e  da comissão do leiloeiro a título de 5% (cinco por cento)

obtido sobre o valor  da  arrematação  e,  em  seguida,  no  prazo

de  24h  (após  a ciência  do  deferimento  do  lanço)  ou  na  forma

determinada  pelo juízo  competente,  comprovar  todos  os

pagamentos  devidos.  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.

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 :

www.leilaopernambuco.com.br  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 e-mail contato@leilaopernambuco.com.br.   A oferta dos

lances, todavia, é restrita às pessoas previamente cadastradas e

h o m o l o g a d a s  n o  s i t e  d o  ( a )  l e i l o e i r o  ( a )  o f i c i a l

(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.. Localização do bem: RUA PROJETADA 15, 0,

SÃO JOSÉ DO PONTAL, TAMANDARÉ, PE, CEP:55578000.  Valor

da Avaliação: R$ 235.817,92.  Data da Penhora: 02/06/2022.  Fiel

Depositário: LUCILO LINS CARDOSO.  Valor da Execução: R$

51.870,85.  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 ( 2 ) :

http://www.leilaopernambuco.com.br.  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

Código para aferir autenticidade deste caderno: 184765
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Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) do Trabalho acima

identificado.

Notificação

Processo Nº ATOrd-0000174-17.2021.5.06.0281
RECLAMANTE HUMBERTO MAGALHAES COSTA

ADVOGADO PEDRO RAMON JOSE
BERNARDINO(OAB: 34740/PE)

RECLAMADO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO MAURA VIRGINIA BORBA
SILVESTRE(OAB: 17864/PE)

ADVOGADO ALVARO VAN DER LEY LIMA
NETO(OAB: 15657/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

DESTINATÁRIO DESTA INTIMAÇÃO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-

INTIMAÇÃO

Através da presente, fica Vossa Senhoria INTIMADO(A) PARA NO

PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS, INDICAR DADOS BANCÁRIOS

PARA EMISSÃO DE ALVARÁ.

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.-------------------

-------------------------------------------------SITUAÇÃO DO CADASTRO

DO PROCESSO ACIMA NO PJe-TRT6 NO MOMENTO DE

EMISSÃO DESTE ATO:PROCESSO Nº 0000174-

17.2021.5.06.0281RECLAMANTE: HUMBERTO MAGALHAES

COSTAADVOGADO(S): PEDRO RAMON JOSE BERNARDINO,

OAB: 34740RECLAMADO: BANCO SANTANDER (BRASIL)

S.A.ADVOGADO(S):ALVARO VAN DER LEY LIMA NETO, OAB:

15657

MAURA VIRGINIA BORBA SILVESTRE, OAB: 17864-------------------

----------------------------------------------------/JSL

BARREIROS/PE, 29 de junho de 2022.

JOELMA DE SOUZA LIMA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000031-25.2021.5.06.0282
RECLAMANTE LUCIANO JOAO DA SILVA

ADVOGADO JOSE BATISTA DA SILVA
JUNIOR(OAB: 40185/PE)

RECLAMADO MARINHO SUPERMERCADO LTDA

ADVOGADO Clóvis Pereira de Lucena(OAB:
21691/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARINHO SUPERMERCADO LTDA

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9943ea1

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista que no presente feito, a sentença exequenda foi

prolatada de forma líquida, deve a parte manifestar sua

contrariedade na fase de conhecimento, por meio de recurso

ordinários, o que inclusive ocorreu no caso em tela em que o

recurso patronal foi improvido. Desse modo, tenho que se encontra

preclusa a oportunidade de impugnação das contas de liquidação.

Sendo assim, incabível os embargos à execução em exame.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Eg. TRT da 6ª Região:

EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO. SENTENÇA LÍQUIDA.

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CÁLCULOS EM

EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. Caberia a parte

agravante, na fase de conhecimento, impugnar os cálculos de

liquidação, integrantes da sentença líquida, através de recurso

ordinário. Não o fazendo, expressa tacitamente sua concordância

com os valores apurados, não cabendo na execução querer rever

tais parâmetros. Frise-se que as únicas verbas passíveis de

discussão quanto aos valores apurados são as oriundas do

acórdão, naquilo em que alterou o julgado de primeiro grau, em face

dos recursos ordinários julgados, mas, quanto aos demais já

transitaram em julgado. Agravo improvido. (Processo: AP - 0001032

-48.2013.5.06.0016, Redator: Gisane Barbosa de Araujo, Data de

julgamento: 30/01/2020, Quarta Turma, Data da assinatura:

30/01/2020)

Por essas razões, decido não conheço dos embargos em exame.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 184765


