
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
VARA DO TRABALHO DE FRUTAL 

 ATOrd 0010880-69.2017.5.03.0156
AUTOR: JAIRO PEDRO DA SILVA 
RÉU: TROPICAL TRANSPORTES, TURISMO E LOCADORA FRUTAL LTDA - ME E 
OUTROS (2) 

EDITAL HASTA PÚBLICA 

 

O Dr. MARCOS VINICIUS BARROSO, Juiz da Vara do Trabalho de
, FAZ SABER a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento que, nosFrutal

autos do processo nº 0010880-69.2017.5.03.0156, entre partes: AUTOR: JAIRO PEDRO
e DA SILVA, RÉU: TROPICAL TRANSPORTES, TURISMO E LOCADORA FRUTAL LTDA - ME

 e outros (2),  réu, que no dia , serãoCNPJ: 06.213.553/0001-09 05/07/2022, às 15h30min
levados a público por pregão de vendas e arrematação, os seguintes bens com suas
respectivas avaliações:

- UM VEÍCULO ÔNIBUS, marca/modelo MERCEDES BENZ/O
371RSE, placa BYA-1424, ano/modelo 1993/1993, cor prata, ônibus lotação 46P, diesel,
chassi n° 9BM664126PC076932, o motor está ruim, foram retiradas algumas peças do
motor para serem usadas em outro ônibus, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). 

- UM VEICULO ÔNIBUS marca/modelo SKANIA/K 113 TL, placa
KOE-8060, ano/modelo 1993/1993, cor prata, ônibus lotação 51P, diesel, chassi no
9BSKT6X2BP34672289, em bom estado geral de conservação, reavaliado em R$
29.149,00 (vinte e nove mil, cento e quarenta e nove reais); 

- UM VEÍCULO ÔNIBUS um veículo ônibus marca/modelo
MERCEDES BENZ/MPOLO VIAGGIO GVR, placa BUD-6330, ano/modelo 1998/1999, cor
prata, ônibus lotação 47P, diesel, chassi n° 9BM664231WC089094, em bom estado
geral de conservação, avaliado em (quarenta e um R$ 41.785,00 mil, setecentos e
oitenta e cinco reais); 

- UM VEÍCULO ônibus, placa BTT2045, marca/modelo SCANIA
/K113 TL 6X2 360, ano fabricação/modelo 1998/1998, o motor está danificado e precisa
ser retificado, avaliado em R$ 33.870,00 (trinta e três mil, oitocentos e setenta reais). 

- UM VEÍCULO ônibus, placa CQH8086, marca/modelo SCANIA
/K113 TL 4X2 320, ano fabricação/modelo 1998/1998, em bom estado geral de
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conservação, avaliado em R$ 55.199,00 (cinquenta e cinco mil, cento e noventa e nove
reais); 

- UM VEÍCULO ônibus, placa CHP-7381, marca/modelo M.BENZ
/O 371 UL, ano fabricação/modelo 1996/1996, em bom estado geral de conservação, 
avaliado em R$ 27.540,00 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta 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 arrematação, 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  ON-LINE, no site do leiloeiro 05/07/2022 a partir das 16 horas, "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. Eu, ALESSANDRA ROCHA digitei, e assino o presente.   

FRUTAL/MG, 01 de junho de 2022.

MARCOS VINICIUS BARROSO
Magistrado
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