
EDITAL DE LEILÃO

PROCESSO: 0011090-16.2013.5.18.0004
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De ordem da Doutora MARIA APARECIDA PRADO FLEURY BARIANI  , Juiz (a) do Trabalho da 4ª
VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei, FAZ SABER a
quantos virem o presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, que ficam designadas as datas acima
indicadas,  para  realização  do  LEILÃO,  sendo  realizado  na  modalidade   online  no
site:www.vecchileiloes.com.br e o presencial  no Edifício Metropolitan, Torre Tokyo, sala 711, Av.
Deputado Jamel Cecílio, 2699, Jd. Goiás, Goiânia, Goiás. Para maiores informações/esclarecimentos
sobre o leilão,  poderão os interessados entrar em contato com a leiloeira CAMILLA CORREIA
VECCHI  AGUIAR  através  dos  números:  62-32259697/  62-999979697/  62-999719922  e
62-99635-9922.

Relação de bens:  01 (um) conjunto de cama Complete Bed System com colchão Tempur, medindo
0,27x1,60x2,00, novo de mostruário. A cama possui massageador bluetooth e é articulada. Avaliada
em R$ 27.431,80. Preço de tabela.

Quem pretender  arrematar,  adjudicar,  ou  remir  dito(s)  bem(s),  deverá  estar  ciente  de  que  à  espécie
aplicam-se  os preceitos da  Consolidação das Leis do Trabalho, da  lei nº  5.584, de  26.06.1970, da  lei
6.830,  de  22.09.1980 e  do Código  de  Processo  Civil,  observada  a  ordem de  citação,  a  omissão  e  a
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos.  A comissão do leiloeiro, no percentual de 5%
sobre o valor da alienação, será paga pelo adquirente, inclusive ocorrendo na hipótese do art. 690, § 2º do
CPC, desde que haja outros lançadores. Havendo arrematação, adjudicação ou remição, as custas serão
pagas pelo interessado, no percentual de 5% sobre o respectivo valor, conforme art. 789-A da CLT. Caso
não sejam as partes encontradas para intimação, ficam desde já intimadas através do presente edital, para
todos os fins de  direito.  E  para  que  chegue ao conhecimento do(a) reclamado(a),  STUDIO HOUSE
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP  e outros (2), é mandado publicar o
presente Edital. Dado e passado nesta cidade de GOIANIA/GO,  aos 23 de Março de 2018. Eu, CELENE
ALVES DE  SOUZA  PERILO  RICHTER,  Analista  Judiciário,  digitei.  Assinado  Eletronicamente  nos
termos do Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006,  GOIANIA, 23 de Março de
2018. 

CELENE ALVES DE SOUZA PERILO RICHTER

Analista Judiciário  
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