
2ª Vara do Trabalho de Jaboatão Edital Edital EDHPI-0142010102-2022 Processo Nº
0001308-16.2018.5.06.0142 Processo Nº 01308/2018-142-06-00.5 Exequente ANTONIO
JOSE LIMA DA COSTA Advogado(a) EDUARDO PIRES DE CASTRO(OAB: 18461)
Executado PEDRA FIRME IMOBILIARIA LTDA - EPP Advogado(a) Lazaro Frederico
Cavalcanti Veiga(OAB: 29490) O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) MAYARD DE
FRANCA SABOYA ALBUQUERQUE , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO 2ª
DO JABOATAO DOS GUARARAPES , 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 03/06/2022 , 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 05/07/2022 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 60% e em segunda
praça pelo lanço mínimo de 40%, 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:
Fração ideal equivalente a 0,0200 do Lote de Terreno Próprio 11-C, parte próprio e parte de
marinha, situado na Av. Beira Rio, no bairro Ilha do Retiro, freguesia de Afogados, nesta
cidade do Recife, fração que corresponde ao apartamento nº 1401, localizado no 14º
pavimento do Edifício Maria Teresa Coelho, composto de varanda, sala para 04 (quatro)
ambientes, 04 (quatro) Código para aferir autenticidade deste caderno: 181861 3462/2022
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 4304 Data da Disponibilização: Segunda-feira,
02 de Maio de 2022 quartos sociais sendo 02 (duas) suítes e uma delas master, WC social,
lavabo, circulação, cozinha, área de serviço, depósito de serviço, WC de serviço, local para
instalação de aparelho de ar condicionado tipo "air split" e "shalt", possuindo dito
apartamento 03 (três) vagas de garagem nº 94, 134 e 135; com área privativa real de
divisão não proporcional de 201,00 m², uma área de uso comum real de divisão não
proporcional de 85,01 m², perfazendo uma área total de 319,01m². Confrontando-se o dito
edifício pela frente com a Av. Beira Rio; lado direito com a rua Dr. Joaquim dos Santos; lado
esquerdo com o Lote 01 da mesma Av. Beira Rio, Quadra e Loteamento, com o Lote 04 da
mesma Quadra e Loteamento, edificado com a Casa 61 da Rua Hisbelo Campos e com
parte do Lote 07 também da mesma Quadra e Loteamento, edificado com a casa 110 com
frente para a Av. Prefeito Lima Castro.. Localização do bem: Avenida Beira Rio, 360,
Madalena, Recife, PE, CEP:52011055. Valor da Avaliação: R$ 1.200.000,00. Data da
Penhora: 10/05/2021. Fiel Depositário: Tania Grimaldi. Valor da Execução: R$ 319.185,00.
Leiloeiro Oficial Designado: TANIA MARIA VON BECKERATH GRIMALDI. Site do Leiloeiro
Oficial Designado(2): http://www.taniagrimaldileiloes.com.br. Restrições à Arrematação:



Imóvel registrado em nome de Queiroz Galvão Empreendimentos e vendido a Pedra Firme
Imobiliária LTDA.. 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
Justica do Trabalho. 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-0142010102-2022 Processo Nº
0001308-16.2018.5.06.0142, publicado à página 4303, da Edição nº 3462/2022 do DEJT
(de 02/05/2022)


