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Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

 

Ação Trabalhista - Rito Ordinário 
0000303-91.2017.5.06.0271

 
 

Processo Judicial Eletrônico
 

Data da Autuação: 16/02/2017 
Valor da causa: R$ 80.000,00 

 
Partes:

RECLAMANTE: EVERTON DA SILVA SANTANA 
ADVOGADO: JOAO ROBERTO MARTINS CARDOSO 
RECLAMADO: NOVA NEGOCIOS, VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. 
ADVOGADO: FABIO DA COSTA E SILVA DE MATOS PAIVA 
ADVOGADO: GUILHERME RIBEIRO ALBUQUERQUE ADRIAO 
ADVOGADO: ANDRÉ BAPTISTA COUTINHO 
RECLAMADO: P R DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. 
ADVOGADO: FABIO DA COSTA E SILVA DE MATOS PAIVA 
ADVOGADO: GUILHERME RIBEIRO ALBUQUERQUE ADRIAO 
ADVOGADO: ANDRÉ BAPTISTA COUTINHO 
RECLAMADO: MARINALDO ROSENDO DE ALBUQUERQUE 
RECLAMADO: GIVANILDO MONTEIRO DIAS 
RECLAMADO: EDUARDO JOSE LINS BELEM 
RECLAMADO: RAYSSA ADRIELLE BARBOSA ROSENDO DE MELO 
RECLAMADO: LUCIANO DE MELO JUNIOR 
RECLAMADO: HAYANE KAROLLI BARBOSA ROSENDO 
RECLAMADO: ALICE ANA BARBOSA ROSENDO 
RECLAMADO: ANA KAROLYNE BARBOSA ROSENDO 
TERCEIRO INTERESSADO: Ana Alice Barbosa Rosendo PAGINA_CAPA_PROCESSO_PJE



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
VARA ÚNICA DO TRABALHO DE TIMBAÚBA 

 ATOrd 0000303-91.2017.5.06.0271
RECLAMANTE: EVERTON DA SILVA SANTANA 
RECLAMADO: NOVA NEGOCIOS, VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. E 
OUTROS (10) 

Executado(s):

NOVA NEGOCIOS, VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA., CNPJ:
07.981.543/0001-86; P R DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA., CNPJ:
03.284.919/0001-42; MARINALDO ROSENDO DE ALBUQUERQUE, CPF: 408.060.224-34;
GIVANILDO MONTEIRO DIAS, CPF: 028.830.594-97; EDUARDO JOSE LINS BELEM, CPF:
372.478.244-68; RAYSSA ADRIELLE BARBOSA ROSENDO DE MELO, CPF: 069.330.244-58;
LUCIANO DE MELO JUNIOR, CPF: 052.066.094-39; HAYANE KAROLLI BARBOSA
ROSENDO, CPF: 094.173.524-90; ALICE ANA BARBOSA ROSENDO, CPF: 094.173.634-25;
ANA KAROLYNE BARBOSA ROSENDO, CPF: 107.892.444-97

 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ONLINE*

 

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a)  Walmar Soares
, Juiz(íza) do Trabalho da Vara do Trabalho do Timbaúba, na forma da lei, FAZChaves

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 ARREMATACAO PÚBLICA, na modalidade EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA

 no dia , às (De acordo com a Instrução Normativa TRT6-SHP-001/2020) 15/02/2022 09:
 (horário local) com transmissão em tempo real, disponível no site de00h , 

responsabilidade do leiloeiro designado, em  do(s) bem(ns) abaixo1º Leilão
especificados e penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer maior lanco, não
inferior à 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação. Caso não haja licitante ou dê-
se indeferimento do lanço vencedor, o(s) bem(ns) será(ao) alienado(s) em segundo
leilão designado para o dia , no mesmo horário acima, novamente pelo21/03/2022
maior lanço ofertado, devendo o arrematante garantir o lanço com o sinal de 20%
(vinte por cento) do seu valor e ainda o pagamento da comissão do leiloeiro a titulo de
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5% (cinco por cento) obtidos sobre o valor da arrematação, no dia da Hasta Publica,
complementando o lanço em 24 horas; ou na forma determinada pelo juízo
competente. O(s) bem(ns) penhorado(s) nos presentes autos poderá(ao) ser alienado(s)
em 2º Leilão pelo lanço mínimo de 30% (trinta por cento),calculado 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 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 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(S) BEM(NS):   Área remanescente da GLEBA “C”,
que resultou no desmembramento da “Fazenda Salgadinho”, Localizada no perímetro
urbano deste Município, tendo o polígono 2.835,28m; ou seja 35,64ha, com as
seguintes características: partindo da estaca V-O5A com as coordenadas E
244855.1000, N 9171.170.1900, com azimute 175º22'30"com uma distância de 301,24
m, até a estaca V-06; Partindo da estaca V-06 com as coordenadas E 244.773,3500, N
9.170-448,5200, com azimute de 200º14'37” com uma distancia de 236,26m, até a
estaca V-07, partido da estaca V-07 com as coordenadas E 244.634,4200, N
9170.582,9800, com azimute 30412'44” com uma distância de 168,001, até a estaca V-
08; partindo da estaca V-08 com as coordenadas E 244.620,3100, N 9.170.584,9400,
com azimute 277º54'30” com uma distância de 14,25 até a estaca V-09 com as
coordenada E 244.585,9300 N 9.170.472,2600, com azimute de 196º58'03” com uma
distância de 117,81, até a estaca Vio partindo da estaca V-10 com as coordenadas E
244.511,3100, N 9.170-497,9900, com azimute de 289º01'30” com uma distância de
78,93, até a estaca V11; partindo da estaca V-11 com as coordenadas E 244.-484,0500,
N 9.170.426,6600, com azimute de 200º54'55” com uma distância de 76,36, até a estaca
V-12; partido da estaca V-12 com as coordenadas E 244.332,3500, N 9.170.481,4700,
com azimute de  289º51'54” com uma distância de 161,30m, até a estaca V-13; partindo
da estaca V-13 com as coordenadas E 244.325,6700, N 9.170,462,1800 com azimute de
199º06'02” com uma distância de 20,41m, até a estaca V-14; partindo da estaca V-14
com as coordenadas E 244.314,8700, N 9.170.465,6600, com azimute de 287º51'36”
com uma distancia de 11,35, até a estaca V15; partindo da estaca V-15 com as
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coordenadas E 244.259,0500, N 9.170-442,7500, com azimute de 247/4'08” com uma
distância de 60,34m, até a estaca V-16; partindo da estaca V-16 com as coordenadas E
244.243,1400, N 9.170.448,0000, com azimute de 288º15/43” com uma distância de 16,
75m, até a estaca Vi7; partindo da estaca V-17 com as coordenadas E 244.164,6900, N
9.170-437,2100, com partindo da estaca Vaz com as coordenadas E 244.025, 1100, N 9:
170767,9800, com azimute 318º43'05” com uma distância de 70,66m, até a estaca Vag;
partindo da estaca V-23 com as coordenadas E 244.220,2100, N 9.170.976,2300, com
azimute de 430758” com uma distância de 285,36m, até a estaca V-24; Partindo da
estaca V-24 com as coordenadas E 244:328,1000, N 9.171.121,0800, com azimute de
3640'49” com uma distância de 180,61m até a estaca V-25; Partindo da estaca V-25 com
as   coordenadas E 244.383,0000, N 9170.930.0000, com azimute de 163'58'12” com
uma distância de 198,81m, até a estaca V-05D; Partindo da estaca V-05D com as
coordenadas E 244.497.0000, N 9.170-924,0000, com azimute de 93º00'46" com uma
distância de 114,16m até a estaca V-05C; Partindo da estaca V-05C com as coordenadas
É 244.565,0000, N 9.170.952-0000, com azimute de 67'3712” com uma distância de
73,54m, até a estaca V-05B; Partindo da estaca V-05B com as coordenadas É
244.830,8100, N 9.171.010.4450. com azimute de 7735'58” com uma distância de 272,16
m, até a estaca V-05A. Limitando-se: ao norte partindo do V-23 até o V-05A com uma
distancia de 1.124,64m, toda esta extensão é o limite da Prefeitura Municipal de
Timbaúba/PE e da área desmembrada da Gleba “C” da Fazenda Salgadinho. Ao sul
partindo do V-o07 até o V18 com uma distância de 804,60m, toda esta extensão até o
limite da Granja Santa Cruz. Ao oeste partindo do V-05A até V-07 com uma distância de
637,50 toda esta extensão é o limite da Faixa da CHESF e do Sr. João Dias. Ao oeste
partindo do V-18 até o V-23 com uma distância de 368,45m, toda esta extensão é o
limite da Faixa de Domínio da RFFSA (Rede Ferroviária S/A), Registrado no LIVRO 2,
Matrícula 6715, do 1º OFÍCIO NOTARIAL E DE REGISTRO - TIMBAÚBA/FE, com as
seguintes benfeitorias: dois galpões , sendo um em alvenaria; dois currais para cavalos
/bois; uma casa pequena de alvenaria ao lado do curral em alvenaria; um espaço
religioso coberto e com imagem de uma santa; um chafariz; um espaço amplo para
festa, com muro com cinco bicas por onde corre água; quatro edificações no estilo
bangalô suíço; uma casa mais espaçosa em alvenaria no topo da fazenda; um imóvel
em construção com parte térrea e primeiro andar, com seis quartos todos com suíte e
closet, sendo dois desses quartos também com porta de acesso à varanda, com ampla
sala no térreo, com terraço com varanda, uma cozinha com escada de acesso para
garagem, bem como com duas despensas; uma garagem com estruturas para banheiro
e despensa; há uma viveiro e açude; na entrada da fazenda há guarita, com portões em
ferro e muro. Proprietários: Marinaldo Rosendo de Albuquerque e sua esposa Ana Alice
Barbosa Rosendo, inscritos nos CPE/MF 408.060.224-34 e 780.680.614-87,
respectivamente. Avaliação: 12.560.000,00 (doze milhões, quinhentos e sessenta mil
reais).
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Ressalvas 1: Existe sobre o referido bem ÓNUS DE HIPOTECA,
tendo como beneficiário o BANCO VOLKSWAGEM S/A, com sede e foro social na Rua
Volkswagem, nº 291, Jabaquara, na Cidade de São Paulo/SP Inserito no CNPJ/MF sob o
nº 59.209.165/0001-49. 

 

Ressalvas 2: O bem acima também se encontra penhorado nos
autos do Processo nº 0000215-19.2018.5.06.027, para cobrança de dívida no montante
de R$ 42.896,41 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e um
centavos).

 

Ressalvas 3: O bem acima também se encontra penhorado nos
autos do processo nº 0000751-30.2018.5.06.0271 (Carta Precatória 261) para cobrança
de dívida no montante de R$ 145.648,17 (Cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e
quarenta e oito reais e dezessete centavos). 

 

Ressalvas 4; O bem acima também se encontra penhorado nos
autos do Processo nº (0000751-30.2018.5.06.0271 (Carta Precatória 261), pora cobrança
de divida no montante de R$ 81.621,08.

 

Ressalvas 5: O bem acima também se encontra penhorado nos
autos do processo número (00001239-53.2016.5.06.0271), para cobrança de divida no
montant de R$ 132.706,62 (cento e trinta dois mil, setecentos e seis reais e sessenta e
dois centavos). 

 

Ressalvas 6: O bem acima também se encontra penhorado nos
autos do processo número (0000266-.2017.5.06.0271), para cobrança de dívida no
montante de R$ 970.778,28

 

Ressalvas 7: O bem acima também se encontra penhorado nos
autos do processo número (0001103-902015.5.06.0271, para cobrança de dívida no
montante de R$2.021,72 (dois mil, Vinte e um reais e setenta e dois centavos).
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Ressalvas 8: O bem acima também se encontra penhorado nos
avtos do processo número (0000512-60.2017.5.06,027], para cobrança de dívida no
montante de R$ 265,683,55 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e três
reais e cinquenta e cinco centavos). 

 

Ressalvas 9: O bem acima também se encontra penhorado nos
avtos do processo número 1000020946 2017.5.06.0271, para cobrança de divida no
montante de R$ 166.727,72 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e sete renis
e setenta e dois centavos). 

 

Ressalvas 10: O bem acima também se encontra penhorado nos
autos do processo número (0000RO5-59.2019.5,06.027) - Carta Precatória Cível (261),
para cobrança de dívida no montante de R$ 38,289,56 (tinta e oito mil, duzentos é
oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

 

Ressalvas 11: O bem acima também se encontra penhorado nos
autos do processo número (0000894-87.2016.5,06.0271, para cobrança de dívida no
montante de R$ 153.439,96 (cento e 'cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta é nove
reais « noventa « seis centavos). 

 

Ressalvas 12: O bem acima também se encontra penhorado nos
autos do processo número (0000295-17.2017.5.06.027, para cobrança de dívida no
montante de R$4.187,40 (vinte e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta
centavos) 

 

Ressalvas 13 O bem acima também se encontra penhorado nos
autos do processo número 0001176-91.2017.5.06.0271, para cobrança de dívida no
montante de R$ 8.584,77 (oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete
centavos). 
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Ressalvas 14: O bem acima também se encontra penhorado nos
autos do Processo nº 0000302-09.2017.5.06.027, para cobrança de dívida no montante
de R$ 39.225,52 (trinta e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais c cinquenta e dois
centavos). 

 

Ressalvas 15: O bem acima também se encontra penhorado nos
autos do Processo nº 0000207-76.2017.5.06.0271, para cobrança de dívida no
montante de R$ 53,970,83 (cinquenta e três mil, novecentos e setenta reais e oitenta e
três. centavos). 

 

Ressalvas 16: O bem acima também se encontra penhorado nos
autos do Processo nº 0000563-71.2017.5.06.0271, para cobrança de dívida no
montante de R$ 8.821,40 (oito mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos). 

 

Ressalvas 17: O bem acima também se encontra penhorado nos
autos do Processo número 0000450-20.2017.5.06.027, para cobrança de dívida no
montante de R$ 3.455,67 (três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e
sete centavos).

 

Ressalvas 18 A fração  pertencente ao cônjuge do executado: 
Marinaldo Rosendo não será objeto da futura alienação judicial.

OBS: Maiores informações sobre o imóvel poderão ser obtidas
através da consulta pública da Certidão de Matrícula constante nos autos bem como
no sítio eletrônico do leiloeiro designado.

Localização do bem: O mesmo 

Valor da Avaliação: R$ 12.560.000,00 (doze milhões quinhentos e
sessenta mil reais) 

Data da Avaliação: 31/01/2020

Valor da Execução: R$ 36.832,90 (Trinta e Seis Mil, oitocentos e
trinta e dois Reais e noventa Centavos) até 01/04/2018.

Assinado eletronicamente por: CANDIDO JOSE DE ALENCAR FERREIRA LIMA - Juntado em: 10/12/2021 12:02:38 - 927249b

Fls.: 7



FIEL DEPOSITÁRIO: Marinaldo Rosendo de Albuquerque

LEILOEIRO OFICIAL DESIGNADO: CESAR AUGUSTO ARAGÃO
PEREIRA – JUCEPE 384

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

 

O Leiloeiro Oficial devera ser remunerado mediante comissão
de 5% (cinco por cento) para bens moveis e imoveis, correndo o encargo pelo
arrematante, acordantes ou remidor (provimento CRT 03/2013). Não havendo lance
para pagamento À vista, o leiloeiro poderá admitir propostas parcelas nos moldes do
artigo 895, do CPC, haja vista manifestação dos interessados ao leiloeiro para
apreciação do juízo.

 

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).

Deverá(ão) o(s) destinatário(s) desta publicação atentar para o
disposto na Lei 11.419/06, bem como a regulamentação da Resolução N.º 136/2014 do
CSJT, do Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 15/2008 e do Ato TRT6-GP N.º 443/2012.
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP- Brasil, e nos termos da Lei
11.419/2006, que instituiu o Processo Judicial Eletrônico. O documento pode ser
acessado no endereço eletrônico "http://pje.trt6.jus.br/primeirograu/Processo
/ConsultaDocumento/listView.seam", informando-se a chave numérica abaixo.

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).

 

TIMBAUBA/PE, 9 de Dezembro de 2021
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CANDIDO JOSE DE ALENCAR FERREIRA LIMA

Diretor de Secretaria

 

TIMBAUBA/PE, 10 de dezembro de 2021.

CANDIDO JOSE DE ALENCAR FERREIRA LIMA
Diretor de Secretaria

Assinado eletronicamente por: CANDIDO JOSE DE ALENCAR FERREIRA LIMA - Juntado em: 10/12/2021 12:02:38 - 927249b
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/21121012023017800000056347034?instancia=1
Número do processo: 0000303-91.2017.5.06.0271
Número do documento: 21121012023017800000056347034

Fls.: 9


	16/02/2017 - Capa
	1. 10/12/2021 - Edital de Praça/Leilão - 927249b

