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garantir o lanco com o sinal de 20% (vinte por cento) do seu valor e
ainda o pagamento da comissao do leiloeiro a titulo de 5%
(cinco por cento) obtidos sobre o valor da arrematacao, no dia

Edital

da Hasta Publica, complementando o lanco em 24 horas. O(s)

Processo Nº RTOrd-0000556-55.2016.5.06.0161
AUTOR
DIOGO DOS SANTOS SILVA

bem(ns) penhorado(s) nos presentes autos podera(ao) ser

ADVOGADO

isadora coelho de amorim
oliveira(OAB: 16455/PE)

alienado(s) em primeira praca pelo lanco minimo de 40% para

ADVOGADO

CLAUDIO GONCALVES
GUERRA(OAB: 29252-A/PB)
TRELICA & PRE-MOLDADOS LTDA ME
RODRIGO MACIEL DANTAS(OAB:
19097-D/PE)

bens moveis, 50% para bens imoveis e 60% para imoveis com

RÉU
ADVOGADO

valor acima de R$ 1.000.000,00 e, em segunda praca, pelo lanco
minimo de 20% para bens moveis, 30% para bens imoveis e
40% para imoveis com valor acima de R$ 1.000.000,00,
calculados sobre o valor da avaliacao do(s) mesmo(s).Os

Intimado(s)/Citado(s):

percentuais de lanco minimo nao vinculam ou pressupoem o

- DIOGO DOS SANTOS SILVA
deferimento do lanco apresentado. A oferta de lancos eletronicos
devera observar o dispositivo normativo especifico (Resolucao
Administrativa-026/2017) ou aquele que o vier substitui-lo ou
reformá-lo. O arrematante/alienante ficará isento dos creditos
tributarios relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o dominio util ou a posse de bens imoveis, e bem
EDITAL DE HASTA PUBLICA E INTIMACAO - PJe

assim os relativos a taxas pela prestacao de servicos referentes a
tais bens, ou a contribuicoes de melhoria da Uniao, Estados e
Municipios e Distrito Federal, salvo quando conste do titulo a prova
de sua quitacao, seja em hasta publica ou em alienacao particular,

0000556.55.2016.5.06.0161

estejam ou não inscritos na dívida ativa (art.130, parágrafo único do
CTN), em conformidade com o art. 78 da Consolidacao dos
Provimentos da Corregedoria Geral da Justica do Trabalho.

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

O(A) Excelentissimo(a) Senhor(a) Doutor(a) PATRICIA COELHO
BRANDAO VIEIRA, Juiz(iza) do Trabalho da Vara do Trabalho de
São Lourenco da Mata, 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 Juizo,

65( sessenta e cinco ) PECAS DE NERVURAS TRELICADAS,
TIPO B-30( BETA TRINTA), COM 2m( dois metros) CADA,
FABRICACAO PROPRIA.

promovera a alienacao, por ARREMATACAO PUBLICA, na
modalidade presencial em concomitancia com lances on line no dia
27/05, as 10:00h (horario local) no Forum localizado na Rua Dr.
Joao Severiano, 30 - Sao Lourenco da Mata / PE, CEP: 54735-310,
com transmissao em tempo real, disponivel no site de
responsabilidade do leiloeiro designado, em primeiro leilao, do(s)

Localizacao do bem: RUA DOUTOR MARCOS PESSOA
GUERRA , 31, QUADRA C LOTE 93 E 94, CAPIBARIBE, SAO
LOURENCO DA MATA - PE - CEP: 54740-630

bem(ns) penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer maior
lanco. Caso nao haja licitante ou de-se indeferimento do lanco
vencedor, o(s) bem(ns) sera(ao) alienado(s) em segundo leilao
designado para o dia 10/06/2019, no mesmo local e horario acima,
novamente pelo maior lanço ofertado, devendo o arrematante
Código para aferir autenticidade deste caderno: 132801

Valor da Avaliacao: R$ 4.100,00(quatro mil e cem reais)
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Data da Avaliacao: 08/08/2017

Edital

Fiel Depositario: Fernando Joaquim Casanova

Processo Nº RTOrd-0000556-55.2016.5.06.0161
AUTOR
DIOGO DOS SANTOS SILVA

Valor da Execucao: R$ 4.011,57( quatro mil, onze reais e

ADVOGADO

isadora coelho de amorim
oliveira(OAB: 16455/PE)

ADVOGADO

CLAUDIO GONCALVES
GUERRA(OAB: 29252-A/PB)
TRELICA & PRE-MOLDADOS LTDA ME

RÉU

cinqüenta e sete centavos )
ADVOGADO

RODRIGO MACIEL DANTAS(OAB:
19097-D/PE)

Intimado(s)/Citado(s):
- TRELICA & PRE-MOLDADOS LTDA - ME
LEILOEIRO OFICIAL DESIGNADO: CASSIANO RICARDO DALL
AGO E SILVA

SITE DO LEILOEIRO OFICIAL DESIGNADO:
www.cassianoleiloes.com.br

RESTRICOES A ARREMATACAO: NÃO HÁ.
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ADVERTENCIA: Os litigantes, o conjuge do(a) executado(a) ou
os titulares de onus sobre os bens que nao forem localizados
para fins de intimação pessoal, eputar-se-ao intimados com
a publicacao do presente edital (art. 207, inc. VI, do Prov. CR
No. 02/2013).

O(A) Excelentissimo(a) Senhor(a) Doutor(a) PATRICIA COELHO
BRANDAO VIEIRA, Juiz(iza) do Trabalho da Vara do Trabalho de
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.

São Lourenco da Mata, 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 Juizo,
promovera a alienacao, por ARREMATACAO PUBLICA, na
modalidade presencial em concomitancia com lances on line no dia

São Lourenço da Mata-PE,10/04/2019.

27/05, as 10:00h (horario local) no Forum localizado na Rua Dr.
Joao Severiano, 30 - Sao Lourenco da Mata / PE, CEP: 54735-310,
com transmissao em tempo real, disponivel no site de
responsabilidade do leiloeiro designado, em primeiro leilao, do(s)
bem(ns) penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer maior
lanco. Caso nao haja licitante ou de-se indeferimento do lanco

Código para aferir autenticidade deste caderno: 132801

