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em sessão virtual a ser realizada no dia 4/5/2021 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 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 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: 511 (QUINHENTOS E ONZE) PEÇAS DE
VESTUÁRIO, SENDO ELES SHORTS CURTOS FEMININOS, SEM
DETALHES, AVALIADO CADA UM R$ 35,00 .. Localização do bem:
RUA DA MONTANA,, 37, SALGADO, CARUARU, PE,
CEP:55016270. Valor da Avaliação: R$ 17.900,00. Data da
Penhora: 20/11/2019. Fiel Depositário: MAURICIO RAMOS DA
SILVA. Valor da Execução: R$ 17.879,88. Leiloeiro Oficial
Designado: CASSIANO RICARDO DALL AGO E SILVA. Site do
Leiloeiro Oficial Designado(2): http://www.cassianoleiloes.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.
Processo Nº 0010609-35.2013.5.06.0312
Processo Nº 10609/2013-312-06-00.5

Exequente
Advogado(a)
Executado
Advogado(a)

EDINA LUCIA SOUZA DE MELO
MARCOS ANTONIO INACIO DA
SILVA(OAB: 9503-A)
EBENESIA CONFECCOES LTDA
JADILSON DE OLIVEIRA
BRAYNER(OAB: 0857B)

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) REGINA MAURA
MACIEL LEMOS , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO
2ª DE CARUARU , 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 6/4/2021 , 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 4/5/2021 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)
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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 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: 173(CENTO E SETENTA E TRES) BLUSAS DE
TECIDO FEMININA, MODELOS VARIADOS, TAMANHOS
VARIADOS, AVALIADO A UNIDADE POR R$ 35,00 .. Localização
do bem: PRAÇA ERALDO GUEIROS, 15, MALAQUIAS CARDOZO,
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE, CEP:55190353. Valor da
Avaliação: R$ 6.055,00. Data da Penhora: 23/08/2017. Fiel
Depositário: ELENILDO XAVIER. Valor da Execução: R$ 5.138,22.
Leiloeiro Oficial Designado: CASSIANO RICARDO DALL AGO E
SILVA.
Site do Leiloeiro Oficial Designado(2):
http://www. cass ia no I e i loes. com. b r.
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.
Processo Nº 0001405-25.2017.5.06.0312
Processo Nº 01405/2017-312-06-00.5

Exequente
Advogado(a)
Executado
Advogado(a)

KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA
JADILSON DE OLIVEIRA
BRAYNER(OAB: 0857B)
NUBIA L DE BRITO
MARIA MICHELE FEITOSA
MARTINS(OAB: 24705)

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) REGINA MAURA
MACIEL LEMOS , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO
2ª DE CARUARU , 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 6/4/2021 , 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 4/5/2021 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 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 oferta de lanços,

3173/2021
Data da Disponibilização: Terça-feira, 02 de Março de 2021

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

exclusivamente eletrônicos, deverá observar o dispositivo normativo
específico (Resolução Administrativa-026/2017) ou aquele que vier
a substituí-lo ou reformá-lo.
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ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO SEM AVARIAS
RELEVANTES, POSSUI 96.165 KM RODADOS .. Localização do
bem: RUA GENERAL DIONISIO SIQUEIRA PORTO, 498,

Descrição do bem: 97(NOVENTA E SETE) LAÇOS(FITA 09CM

MAURICIO DE NASSAU, CARUARU, PE, CEP:55014390. Valor da

STRASS), CORES VARIADAS. AVALIADA A UNIDADE POR R$

Avaliação: R$ 32.000,00. Data da Penhora: 21/10/2020. Fiel

17,00 .. Localização do bem: RUA JOAO FRANCISCO ARAGÃO,

Depositário: ALVARO MARQUEZINE DA SILVA.

272, CENTRO, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE,

Execução: R$ 26.722,17. Leiloeiro Oficial Designado: CASSIANO

CEP:55192245.

RICARDO DALL AGO E SILVA.

Valor da Avaliação: R$ 1.649,00.

Data da

Valor da

Site do Leiloeiro Oficial

Penhora: 22/10/2020. Fiel Depositário: NUBIA LIGIA DE BRITO.

Desig nado(2): http://www.cassianolei loes .com. br.

Valor da Execução: R$ 1.640,00. Leiloeiro Oficial Designado:

ADVERTÊNCIA: Os litigantes, o cônjuge do(a) executado(a) ou os

CASSIANO RICARDO DALL AGO E SILVA. Site do Leiloeiro

titulares de ônus sobre os bens que não forem localizados para fins

Oficial Designado(2): http://www.cassianoleiloes.com.br.

de intimação pessoal, reputar-se-ão intimados com a publicação do

ADVERTÊNCIA: Os litigantes, o cônjuge do(a) executado(a) ou os

presente edital (ar!. 207, inc. VI, do Prov. CR No. 02/2013). O

titulares de ônus sobre os bens que não forem localizados para fins

presente edital segue assinado eletronicamente pelo(a) servidor(a)

de intimação pessoal, reputar-se-ão intimados com a publicação do

da Secretaria da Vara abaixo identificado(a), por ordem do

presente edital (ar!. 207, inc. VI, do Prov. CR No. 02/2013). O

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

presente edital segue assinado eletronicamente pelo(a) servidor(a)

identificado.
Processo Nº 0000664-14.2019.5.06.0312

da Secretaria da Vara abaixo identificado(a), por ordem do

Processo Nº 00664/2019-312-06-00.5

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) do Trabalho acima
identificado.
Processo Nº 0000263-15.2019.5.06.0312
Processo Nº 00263/2019-312-06-00.5

Exequente

JANAILBE ALVES CORDEIRO

Advogado(a)

SUELYEL FEITOZA ROCHA(OAB:
23803)

Executado

INDUSTRIA DE CONFECCOES CIA
DA FRASE LTDA

Advogado(a)

TARCISIO DE OLIVEIRA BEZERRA
JUNIOR(OAB: 49286)

Exequente

JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(a)

EDMILSA MARIA NINA DA
SILVA(OAB: 37448)

Executado

GLEISON ARAUJO SILVA

Advogado(a)

SEBASTIAO CORREIA RAMOS
JUNIOR(OAB: 29065)

O(A) Excelenlíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) REGINA MAURA
MACIEL LEMOS , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO
2ª DE CARUARU , na forma da lei, FAZ SABER a lodos quantos
este edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que o leiloeiro

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) REGINA MAURA
MACIEL LEMOS , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO
2ª DE CARUARU , na forma da lei, FAZ SABER a lodos 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 6/4/2021 , 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

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 6/4/2021 , 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 4/5/2021 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

em sessão virtual a ser realizada no dia 4/5/2021 no mesmo horário

por cento) obtido sobre o valor da arrematação, na forma

acima especificado, novamente pelo maior lanço ofertado, devendo

determinada pelo juízo competente, desde que, excepcionalmente,

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 lodos 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

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 oferta de lanços,

da avaliação do(s) mesmo(s). Os percentuais de lanço mínimo não

exclusivamente eletrônicos, deverá observar o dispositivo normativo
específico (Resolução Administrativa-026/2017) ou aquele que vier

vinculam ou pressupõem o deferimento do lanço apresentado, ainda

a substituí-lo ou reformá-lo.

que superem o valor estabelecido. A oferta de lanços,
exclusivamente eletrônicos, deverá observar o dispositivo normativo

Descrição do bem: 2.500(DUAS MIL E QUINHENTAS) BLUSAS

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

MALHA E FIO TORCIDO, MODELOS E TAMANHOS VARIADOS.
AVALIADO A UNIDADE POR R$ 12,00 .. Localização do bem: RUA

a substituí-lo ou reformá-lo.

ANTONIO BURGOS, 408, NOVA SANTA CRUZ, SANTA CRUS DO

Descrição do bem: VEICULO MARCA/MODELO: VW/CROSSFOX

CAPIBARIBE, PE, CEP:55190001.

GIi, COR: BRANCA, ANO/MODELO: 2012/2013, PLACA:

30.000,00. Data da Penhora: 22/10/2020. Fiel Depositário: GILVAN

PFR1468/PE, CHASSI: 9BWAB45Z7D4074419. VEICULO EM BOM

ARAUJO DA SILVA. Valor da Execução: R$ 29.889,12. Leiloeiro
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Valor da Avaliação: R$

