
RESUMO DOS EDITAIS RELATIVOS AOS BENS A SEREM LEILOADOS NO 
DIA 29 DE JANEIRO DE 2020 

 
Orientações:  

Para pessoa física participar é obrigatória a apresentação, no ato da 
arrematação, do CPF, da Carteira de Identidade e de comprovante de 
endereço; pessoa jurídica deve apresentar cópia do contrato social; procurador 
de pessoa física ou jurídica deve fornecer procuração autenticada, contendo 
poderes para a arrematação.  

 
O Leilão será realizado na Rua Mato Grosso, 468, 15ºandar, a partir das 9h30.  

Editais completos : www.trt3.jus.br 

Caso V. Sª. não consiga consultá-los via internet, deverá comparecer à 
Unidade Judiciária (endereço acima indicado) onde poderá acessá-los no 
quadro afixado na portaria. 
 
 
(11ªVT – 0010597-64.2015.5.03.0011)  - 06 pneus marca Michelin X Incity Z TL 
149/146 VG MI, cada um deles avaliado em R$ 727,18. Total da avaliação: 
4.363,08. 
 
(12ªVT -  0010463-63.2017.5.03.0012) - 1)uma (1) impressora multifuncional, 
marca Samsung, modelo X Press M2070W, em regular estado e funcionando, 
avaliada em R$750,00; 
2)dezoito (18) estações de trabalho, tipo P.A.s, sendo dezesseis na cor bege 
rajada e duas na cor cinza, em regular estado, avaliadas em R$4.680,00; 
3)dezenove (19) cadeiras de escritório, com rodízios, estofadas, modelos e 
tamanhos variados, com e sem braços, em regular estado, avaliadas em 
R$2.470,00; 
4)duas (2) cadeiras estofadas, fixas, em regular estado, avaliadas em 
R$240,00; 
5)dois (2) armários, um de cor branca, o outro na cor cinza, ambos com duas 
portas, em regular estado, avaliados em R$380,00; 
6)duas (2) mesas de escritório, com duas gavetas cada, ambas na cor cinza, 
em regular estado, avaliadas em R$400,00; 
7)um (1) refrigerador, marca Eletrolux, cor branca, modelo RE 28 Super, em 
regular estado e funcionando, avaliado em R$760,00; 
8)dezesseis (16) monitores, marcas e modelos variados, em regular estado e 
funcionando, avaliados em R$4.000,00; 
9)um (1) micro-ondas, marca MIDEA, cor branca, modelo 20 litros, em regular 
estado e funcionando, avaliado em R$250,00; 
10)um (1) purificador de água, marca Brastemp, cor branca, em regular estado 
e funcionando, avaliado em R$450,00; 
11)total da avaliação: R$14.380,00 (catorze mil, trezentos e oitenta reais). 
Depositário: Jusceli Costa Silva Damasceno, MG18.304.740, CPF 119.440.666-
16. 
Os referidos bens, de propriedade do executado, SMARTELL Serviços de 
Telecomunicações Eireli, CNPJ: 22.475.793/0001-38, se encontram na Rua dos 
Tupis, nº 485, sl. 905, centro, Belo Horizonte. 
 
 

http://www.trt3.jus.br/


 

(21ªVT – 0011715-11.2016.5.03.0021) - Um balcão frigorífico, tipo geladeira, 
com expositor de vidro, estrutura de inox, fórmica e tampo de mármore, 
medidas aproximadas de 1,50m x 1,00m, avaliado em R$750,00 (setecentos e 
cinquenta reais). TOTAL DA PENHORA:R$750,00 (setecentos  reais). 
  
 


