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EDITAL HASTA PÚBLICA 

 

A Exma. Dra. ALESSANDRA JUNQUEIRA FRANCO, Juíza da Vara do
Trabalho de Frutal, FAZ SABER a quantos o presente virem ou dele tiverem 
conhecimento que, nos autos do processo nº   0000278-29.2011.5.03.0156, entre
partes:     AUTOR: ALIRIO LAZARO DA MATA e : RÉU: LATICINIOS ALMEIDA REIS LTDA e
outros (6), que no dia , serão levados a público por pregão de08/02/2022, às 15h30min
vendas e arrematação, os seguintes bens com suas respectivas avaliações:

  - UM VEÍCULO VOLKSWAGEN SAVEIRO CROSS FLEX, álcool
/gasolina, cor branca, placa VKS1337, motorização 1.6, chassi 9BWLB05U7AP075697,
município de  Édeia/GO, de propriedade de CLEBER ALEXANDRE DE OLIVEIRA.

Valor da avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais).

Registro que o leilão será realizado EXCLUSIVAMENTE ON-LINE,
no site do leiloeiro - www.leiloesceruli.com.br.

A comissão do leiloeiro, em caso de arrrematação, será de 5%
(bens imóveis) ou 10% (bens móveis) sobre o valor do maior lanço, a ser depositado em
Juízo pelo arrematante, e de 2% sobre o valor da avaliação, a cargo da executada, caso
haja remição ou acordo. Não será aceito preço vil, entendido como tal, valor inferior a
50% da avaliação. 

Quem pretender arrematar os ditos bens, deverá estar ciente
que à espécie se aplicam os preceitos da CLT e CPC subsidiariamente. 

Caso não haja licitantes e nem adjudicação, fica designado leilão
para o dia 08/02/2022 a partir das 16 horas, ON LINE, no site do leiloeiro “www.
leiloesceruli.com.br”

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é
passado o presente edital, que será publicado e afixado no local de costume, na sede
desta Vara.  FRUTAL, 28 de fevereiro de 2015. Eu, CARINA FRANCO ALMEIDA
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NEPOMUCENO digitei, e assino o presente.   
 

FRUTAL/MG, 08 de novembro de 2021.

CARINA FRANCO ALMEIDA NEPOMUCENO
Diretor de Secretaria
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