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que superem o valor estabelecido. A oferta de lanços deverá

observar o disposi t 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.

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

Propriedade rural denominada Nossa Senhora das Dores, no

município de Carpina/PE, com área de 6,0 hectares, cadastrado

no INCRA sob o nº 230.049.008.370-8 e na Receita Federal

7.218.405-1 havida na escritura pública de compra e venda,

lavrada em 21 de maio de 2005, no livro 154, fls. 137/137 e v.

Encontra-se devidamente registrado do Cartório de Registro

Geral de Imóveis da Comarca de Carpina, livro 2-P, fls. 23, sob

o nº R-8, da matrícula 5088.

Especificações: Terreno constituído por casa principal com 3

(três) quartos, sendo uma suíte, sala, banheiro social, cozinha,

área de lazer com copa, dois banheiros e piscina, além de casa

de morador com 3 (três) quartos, estabulo e cocheira, avaliado

em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Obs.: Consta na certidão cartorária de id d8905a7, anexada aos

autos, datada de 20/05/2022, o seguinte ônus gravado no

imóvel, além da penhora registrada por determinação oriunda

dos autos do processo em epígrafe (este registrado no R-10-

5088), ainda a seguinte:

-R-11-5088 (Penhora judic ial  ao processo 0000050-

84.2020.5.06.0211, Vara Única do Trabalho de Carpina/PE).

Localização do bem: RUA GRANDE LIMEIRA, SN, CASA, AREA

RURAL DE CARPINA/PE - CEP: 55818-899.

Valor da Avaliação: R$ 700.000,00

Data da Avaliação: 18/05/2022

Valor da Execução: R$ 6.344,41, atualizado até 13/08/2020.

Fiel Depositário (a): FLÁVIA PEREIRA BONNA.

LEILOEIRA OFICIAL DESIGNADA: FLÁVIA PEREIRA BONNA.

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

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 e-mail

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 (a) Leiloeiro (a) Oficial deverá ser remunerado (a) mediante

comissão de 5% (cinco por cento) para bens moveis e imóveis,

correndo o encargo pelo arrematante ou remidor (provimento

CRT 03/2013).

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(a) do Trabalho

acima identificado (a).

CARPINA/PE, 01 de julho de 2022.

THAIS SENA LIMA

Diretor de Secretaria

Processo Nº CartPrecCiv-0001074-16.2021.5.06.0211
AUTOR CAMILA SILVA COSTA

ADVOGADO SIMONE CORDEIRO DE SA(OAB:
23707-D/PE)

RÉU SILVA COMERCIO DE PRODUTOS
OTICOS LTDA

ADVOGADO APIO CASTRICIANO DE LIMA
COELHO(OAB: 10715-D/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CAMILA SILVA COSTA

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIAO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 184904
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VARA DO TRABALHO DE CARPINA/PE

PROCESSO: 0001074-16.2021.5.06.0211

EXEQUENTE: CAMILA SILVA COSTA - CPF: 112.600.354-92

ADVOGADO (A): SIMONE CORDEIRO DE SA – OAB/PE 23707

EXECUTADO (A):  SILVA COMERCIO DE PRODUTOS

OTICOSLTDA -  CNPJ: 31.998.565/0001-33

ADVOGADO (A): APIO CASTRICIANO DE LIMA COELHO –

OAB/PE10715

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE “ON LINE”

12ª SEMANA NACIONAL DA EXECUÇÃO TRABALHISTA

LEILÃO NACIONAL 2022

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) AGENOR MARTINS

PEREIRA , Juiz(íza) do Trabalho da Vara do Trabalho de

Carpina/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,

p r o m o v e r á  a  a l i e n a ç ã o ,  p o r  A R R E M A T A Ç Ã O

PÚBLICA,unicamente na modalidade “online”(por força do Ato

Conjunto TRT6-GP/GVP/GCR-05/2022), a encerrar-se em sessão

virtual a ser real izada no dia 19/09/2022 , à parti r  das

14:00h(horário local) com transmissão em tempo real, disponível

no site de responsabilidade do (a) leiloeiro (a) designado (a), em

praça única (LEILÃO NACIONAL 2022), do(s) bem(ns) abaixo

especificados e penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer

maior lanço; 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(s)

bem(ns) penhorado(s) nos presentes autos poderá(ão) ser

alienado(s) 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 disposi t 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.

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

1) 4 (QUATRO) ÓCULOS DE SOL MARCA HICKMANN/ SOLAR,

MODELO NÚMERO HI3061, REFERÊNCIA NÚMERO 10010555,

AVALIADA A UNIDADE EMR$ 681,00, TOTALIZANDO R$

2.724,00;

2) 12 (DOZE) ARMAÇÕES PARA ÓCULOS DE GRAU, MARCA

NIKE, MODELO NIKE 7083 UF, REFERÊNCIA NÚMERO

10012496, COR PRETO FOSCO, COMDETALHES EM CINZA E

VERDE, AVALIADA A UNIDADE EM R$ 710,00, TOTALIZANDO

R$8.520,00.

VALOR TOTAL: R$ 11.244,00 (ONZE MIL, DUZENTOS E

QUARENTA E QUATRO REAIS).

Localização do bem: ESTACIO COIMBRA, 378, LOJA 01, SAO

JOSE, CARPINA/PE - CEP: 55815-000.

Valor da Avaliação: R$ 11.244,00

Data da Avaliação: 20/10/2021

Valor da Execução: R$ 11.169,25, atualizado até 09/02/2021.

Fiel Depositário (a): MARIA EDUARDA SILVA FRANÇA.

LEILOEIRA OFICIAL DESIGNADA: FLÁVIA PEREIRA BONNA.

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

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 e-mail

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 (a) Leiloeiro (a) Oficial deverá ser remunerado (a) mediante

comissão de 5% (cinco por cento) para bens moveis e imóveis,

correndo o encargo pelo arrematante ou remidor (provimento

CRT 03/2013).

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.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 184904
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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).

CARPINA/PE, 01 de julho de 2022.

THAIS SENA LIMA

Diretor de Secretaria

Processo Nº CartPrecCiv-0001074-16.2021.5.06.0211
AUTOR CAMILA SILVA COSTA

ADVOGADO SIMONE CORDEIRO DE SA(OAB:
23707-D/PE)

RÉU SILVA COMERCIO DE PRODUTOS
OTICOS LTDA

ADVOGADO APIO CASTRICIANO DE LIMA
COELHO(OAB: 10715-D/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SILVA COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIAO

VARA DO TRABALHO DE CARPINA/PE

PROCESSO: 0001074-16.2021.5.06.0211

EXEQUENTE: CAMILA SILVA COSTA - CPF: 112.600.354-92

ADVOGADO (A): SIMONE CORDEIRO DE SA – OAB/PE 23707

EXECUTADO (A):  SILVA COMERCIO DE PRODUTOS

OTICOSLTDA -  CNPJ: 31.998.565/0001-33

ADVOGADO (A): APIO CASTRICIANO DE LIMA COELHO –

OAB/PE10715

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE “ON LINE”

12ª SEMANA NACIONAL DA EXECUÇÃO TRABALHISTA

LEILÃO NACIONAL 2022

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) AGENOR MARTINS

PEREIRA , Juiz(íza) do Trabalho da Vara do Trabalho de

Carpina/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,

p r o m o v e r á  a  a l i e n a ç ã o ,  p o r  A R R E M A T A Ç Ã O

PÚBLICA,unicamente na modalidade “online”(por força do Ato

Conjunto TRT6-GP/GVP/GCR-05/2022), a encerrar-se em sessão

virtual a ser  real izada no dia 19/09/2022 , à  par tir  das

14:00h(horário local) com transmissão em tempo real, disponível

no site de responsabilidade do (a) leiloeiro (a) designado (a), em

praça única (LEILÃO NACIONAL 2022), do(s) bem(ns) abaixo

especificados e penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer

maior lanço; 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(s)

bem(ns) penhorado(s) nos presentes autos poderá(ão) ser

alienado(s) 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 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.

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

1) 4 (QUATRO) ÓCULOS DE SOL MARCA HICKMANN/ SOLAR,

MODELO NÚMERO HI3061, REFERÊNCIA NÚMERO 10010555,

AVALIADA A UNIDADE EMR$ 681,00, TOTALIZANDO R$

2.724,00;

2) 12 (DOZE) ARMAÇÕES PARA ÓCULOS DE GRAU, MARCA

NIKE, MODELO NIKE 7083 UF, REFERÊNCIA NÚMERO

10012496, COR PRETO FOSCO, COMDETALHES EM CINZA E

VERDE, AVALIADA A UNIDADE EM R$ 710,00, TOTALIZANDO

R$8.520,00.

VALOR TOTAL: R$ 11.244,00 (ONZE MIL, DUZENTOS E

QUARENTA E QUATRO REAIS).

Localização do bem: ESTACIO COIMBRA, 378, LOJA 01, SAO

JOSE, CARPINA/PE - CEP: 55815-000.

Valor da Avaliação: R$ 11.244,00

Data da Avaliação: 20/10/2021

Valor da Execução: R$ 11.169,25, atualizado até 09/02/2021.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 184904


