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EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO

O (a) Exmo.(a) Dr(a) KEYLA DE OLIVEIRA TOLEDO E VEIGA, Juiz(a) do Trabalho da 3ª VARA
DO TRABALHO DE JUIZ DE FORA/MG torna público que, no , ,dia 21/10/2021 às 9 horas
SERÃO LEVADOS A PÚBLICO,  EXCLUSIVAMENTE NA MODALIDADE ON LINE, por meio do

, PREGÃO DE VENDAS E ARREMATAÇÃO,endereço eletrônico www.isaiasleiloes.com.br
pelo leiloeiro ISAÍAS ROSA RAMOS JÚNIOR, o(s) seguinte(s) bem(ns) com sua(s)
respectivas avaliação(ões) O(S) SEGUINTE(S) BEM(NS) COM SUAS RESPECTIVA(S)
AVALIAÇÃO(ÕES): 

Descrição do bem: Um balcão seco lanche em aço inox, medindo
aproximadamente 3,05m x 0,70m profundidade, acabamento externo em laminado
decorativo antibacteriano texturizado, equipado com prateleiras ao meio, armário e
gavetas com acabamento em laminado decorativo antibacteriano texturizado, tampo
em granito; rebaixo em aço inox, iluminação externa com LED premium, tudo
conforme descrição do fabricante Lesfri Ind e Com de Refrigeração Ltda., avaliado em
R$15.000,00 (quinze mil reais).

Endereço do bem: Rua Sampaio, nº 371, bairro Grambery, Juiz de
Fora/MG (Padaria Bela Padoca).

Depositário: Thiago da Silveira, CPF 051.985.016-54
 

Não havendo licitantes ou não homologada a arrematação, nem
requerida a adjudicação ou remição, o bem será levado a LEILÃO no  dia 21/10/2021, às

 no  indicado no preâmbulo.9h30min, mesmo endereço eletrônico

Fixo em 5% do valor da arrematação os honorários do leiloeiro,
a serem pagos pelo(a) arrematante. Em caso de remição ou acordo os honorários ora
fixados ficarão a cargo do executado.

Na hipótese de acordo ou remição no prazo de 10 dias que
antecederem a hasta pública, será devido o pagamento do valor de R$1.000,00 (um mil
reais) ao Leiloeiro pela executada, a título de despesas com divulgação e outras
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eventuais, sob pena de execução.
 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$15.000,00 (quinze mil reais).

Não será aceito lanço vil, considerando-se como tal o preço
inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação (art. 891, § único do CPC).

Isenção do arrematante/alienante 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, Municípios e Distrito
Federal (artigo 130, parágrafo único, do CTN).

Quem pretender arrematar os ditos bens, deverá estar ciente
que à espécie se aplicam os preceitos da C.L.T e C.P.C subsidiariamente. 
 

Edital redigido pelo servidor(a) LUANA FERREIRA PAIXAO VERNAY.

Eu, Rosaura Marinho de Paiva Santarossa, Secretário da Vara,
subscrevo o presente edital para publicação (Ato Conjunto TST.CSJT.GP n. 15/2008, art.
6o.) no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.

 

JUIZ DE FORA/MG, 19 de agosto de 2021.

ROSAURA MARINHO DE PAIVA SANTAROSSA
Diretor de Secretaria
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