
3217/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 1582
Data da Disponibilização: Quinta-feira, 06 de Maio de 2021

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

alienado(s) em primeira praça pelo lanço mínimo de 40% 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 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: 01 (uma) câmara de congelamento, capacidade

aproximadamente três mil  toneladas, com prateleira (3

compartimentos), TRS TRIVENA, medidas 3m comprimento por 2m

de altura (aproximadamente). O bem em bom estado de uso, em

funcionamento. A câmara sofre regularmente manutenção no motor

e condensador, segundo informação prestada pelo depositário.      .

Localização do bem: General Polidoro, 654, Várzea, Recife, PE,

CEP:50740050.  Valor da Avaliação: R$ 40.000,00.  Data da

Penhora: 22/05/2017.  Fiel Depositário: JOÃO PAULO SOUTO DA

MOTA SILVEIRA.  Valor da Execução: R$ 24.860,59.  Leiloeiro

Oficial Designado: FLAVIO ALEXANDRE ALVES DA COSTA E

S I L V A .   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.hastaleilao.com.br. Descrição do bem: 01 (uma) câmara

de congelamento, capacidade aproximada de três mil toneladas,

com prateleira (3 compartimentos, TRS TRINEVA, medidas 3m de

comprimento,  por 2 m de altura aproximadmente. (O bem encontra-

se em bom estado de uso, em funcionamento. A câmara sofre

regularmente manutenção no motor e condensador, segundo

informação prestada pelo depositário. . Localização do bem: Rua

General Polidoro, 654, Várzea, Recife, PE, CEP:50740050.  Valor

da Avaliação: R$ 40.000,00.  Data da Penhora: 22/05/2017.  Fiel

Depositário: JOÃO PAULO SOUTO DA MOTA SILVEIRA.  Valor da

Execução: R$ 24.860,59.  Leiloeiro Oficial Designado: FLAVIO

ALEXANDRE ALVES DA COSTA E SILVA.  Site do Leiloeiro Oficial

Designado(2): http://www.hastaleilao.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-0018006802-2021
Processo Nº 0000239-35.2015.5.06.0018

Processo Nº 00239/2015-018-06-00.5

Exequente ANDREA MARIA DE OLIVEIRA

Advogado(a) Flávio José da Silva(OAB: 10486)

Executado HOTEL JARDIM LTDA - EPP

Advogado(a) ANTONIO IVAN DA SILVA
JUNIOR(OAB: 05741)

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) ROSA MELO

MACHADO RODRIGUES FARIA , Juiz(íza) do Trabalho da VARA

DO TRABALHO 18ª DO RECIFE , 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

11/6/2021 , 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 13/7/2021 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 40% 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 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: 08 (oito) prateleiras industriais para

armazenamento, com tubos nas colunas, perfil de chapa de aço,

contendo 08 (oito) plataformas de 1 mt x 3mts, largura 1 mt altura 3

mts, comprimento 6,20 mts , aparentando bom estado de

conservação, cor vermelha amarronzada, avaliada cada uma em R$

9.000,00 (nove mil reais).. Localização do bem: Doutor Valdir

Pessoa, 1 andar B, 120, Imbiribeira, Recife, PE, CEP:50000000.

Valor da Avaliação: R$ 72.000,00.  Data da Penhora: 09/04/2021.

Fiel Depositário: Paulo Roberto de Oliveira Mendes.  Valor da

Execução: R$ 58.681,50.  Leiloeiro Oficial Designado: OSMAN

SOBRAL E SILVA.  Site do Leiloeiro Oficial Designado(2):

http://www.leiloesfreire.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-0018006803-2021
Processo Nº 0001768-94.2012.5.06.0018

Processo Nº 01768/2012-018-06-00.5

Exequente LINDEMBERG CAIO SPINDOLA
LEITE - ME

Advogado(a) PAULO ROBERTO SIQUEIRA
CAMPOS(OAB: 12820)

Executado EXPEDITO PEREIRA DA SILVA

Advogado(a) GIZENE PESSOA DE OLIVEIRA
SILVA(OAB: 12924)

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) ROSA MELO

MACHADO RODRIGUES FARIA , Juiz(íza) do Trabalho da VARA

DO TRABALHO 18ª DO RECIFE , 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

8/6/2021 , 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)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 166354


