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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ONLINE*

 

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) MARIA JOSÉ DE
, Juiz(íza) do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Palmares, na forma da lei, FAZSOUZA

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, unicamente 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 , às    (horário local) com transmissão em tempo real, disponível23/09/2021 15h
no site (abaixo informado) de responsabilidade do leiloeiro designado, em praça única
(LEILÃO NACIONAL 2021), do(s) bem(ns) abaixo especificado(s) 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, 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(ao) ser alienado(s) pelo lanço mínimo de  , calculado sobre o valor da60%
avaliação do(s) mesmo(s). Os percentuais de lanço mínimo não vinculam ou
pressupõem o deferimento do lanço apresentado, ainda que superem o valor mínimo
pré-estabelecido. A oferta de lanços, , deverá observar oexclusivamente eletrônicos
dispositivo normativo específico (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
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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.

 

DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel residencial situado na Rua Mariano
Freire, nº 100, Centro, distrito de Lage Grande, Catende- PE. Inscrito no cadastro
imobiliário da Prefeitura Municipal de Catende sob  registro de nº 02.01.011.0165.001,
seção 00159E. Imóvel composto de dois pavimentos, com testada principal medindo
9m , profundidade principal e 20m, área total do terreno de 165m2, área total
construída de 312m2. Situação do imóvel frente de rua; Padrão de construção médio,
estrutura em alvenaria, cobertura telha de barro, esquadria madeira padrão. Primeiro
pavimento contendo um hall de entrada, uma sala, uma cozinha, um quarto, um
banheiro, uma área de serviço, garagem para um carro e um depósito lateral com
porta metálica virada para rua medindo, 2,30m de largura. Segundo pavimento
contendo uma sala, dois quartos, uma suíte, um banheiro social e uma varanda.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Mariano Freire, nº 100, Centro,
distrito de Lage Grande, Catende- PE

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 260.000,00(Duzentos e sessenta mil
reais)

DATA DA PENHORA: 08/08/2019

FIEL DEPOSITÁRIO: SEVERINO VELOZO DE CARVALHO, CPF:
264.306.064-49

Obs.: 1- Imóvel não possui registro em cartório, apenas registro
no cadastro imobiliário da Prefeitura de Catende, conforme Id ID. 5a7a48a.

2- Com fotos nos autos e no site do leiloeiro

RESTRIÇÕES À ARREMATAÇÃO: -

VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 44.611,19(Quarenta e quatro mil,
seiscentos e onze reais e dezenove centavos)

LEILOEIRO OFICIAL DESIGNADO: César Augusto Aragão Pereira
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SITE DO LEILOEIRO OFICIAL DESIGNADO: http://www.
aragaoleiloes.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(a).

PALMARES/PE, 13 de agosto de 2021.

JANIA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA
Diretor de Secretaria
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