EDITAL DE LEILÃO
Justiça do Trabalho -TRT3
2 Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo.
a

PROCESSO nº: 0012370-65.2017.5.03.0144
RECLAMANTE: EDSON OLIVEIRA DA SILVA
RECLAMADA: NIVALDO DOS REIS, CESAR HORTA LIMA
DATA DO 1º LEILÃO: 07/02/2018, às 14:00 horas.
DATA DO 2º LEILÃO: 20/02/2018, às 14:00 horas.
LOCAL: Hall do Palace Hotel, situado na Av. Augusto de Lima, n°
1.147, Bairro Barro Preto, em Belo Horizonte/MG
DESCRIÇÃO DO(s) BEM(s): 01 (um) televisor de LCD da marca
LG de 50 polegadas, Full HD, na cor preta, e em bom estado de
conservação e em pleno uso e funcionamento, avaliado em R$
2.200,00(dois mil e duzentos reais).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$2.200,00(dois mil e duzentos
reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Acadêmico Nilo Figueiredo, n° 2150,
Santos Dumont, Lagoa Santa/MG.
OBSERVAÇÕES:
1) O leilão estará a cargo do leiloeiro oficial Arnaldo Emílio
Colombarolli,
matrícula
Jucemg
Nº
813
(www.arnaldoleiloes.com.br) e será realizado no local, data e
horário acima especificados.
2) A arrematação far-se-á mediante o pagamento da
integralidade do valor do lance, à vista, colhendo o leiloeiro a
melhor proposta.
3) A comissão do leiloeiro oficial é fixada em 10%(dez por
cento) sobre o valor da arrematação, a ser paga à vista pelo
arrematante.
4) No caso de remição ou de adjudicação, a comissão do
leiloeiro será calculada sobre o valor da avaliação do bem e
paga pelo respectivo remitente ou adjudicante.
5) Os interessados em participar do leilão deverão portar
documento de identificação, sendo pessoa física a cópia da

cédula de identidade civil ou CNH (Carteira Nacional de
Habilitação), se for pessoa jurídica, seu contrato social e
respectiva ultima alteração, e a cópia da cédula de
identidade civil ou CNH do representante legal da sociedade,
além de 02 (dois) cheques devidamente assinados, que
deverão ser entregues no ato da arrematação para garantir o
pagamento do lance ofertado e a comissão do leiloeiro.
6)

Todas as despesas de impostos, taxas, multas incidentes, ou
que venham a incidir, assim como a remoção, o transporte e
a transferência de propriedade dos bens arrematados,
correrão por conta e risco do arrematante e este não poderá
alegar desconhecimento das condições deste leilão, nem das
características dos bens que foram ofertados.

7)

Caso não haja arrematação no 1º leilão, será realizado o 2º
leilão na data de 20 de fevereiro de 2018, às 14:00h, no
mesmo local e nas mesmas condições acima estabelecidas,
ficando as partes já intimadas.
Em sendo o caso o(s) bem(s) poderá(ao) ser leiloado(s)de
forma individualizada, sendo ofertado(s )e vendido(s) nos
estado e nas condições em que se encontram, e não serão
aceitas reclamações posteriores à arrematação, inclusive
com relação a eventuais defeitos ou vícios ocultos, e nem
desistência, tendo em vista a faculdade conferida ao
arrematante de vistoriar os bens.
Caso o devedor não seja encontrado pelo Sr. Oficial de
Justiça, fica pelo presente edital intimado do leilão.

8)

9)

