
JOÃO PESSOA/PB 

EDITAL DE PRIMEIRO LEILÃO E INTIMAÇÃO 

 

DIA: 04 de Janeiro de 2018 

HORA: Às 10h00min 

LOCAL: Átrio do Fórum Cível Desembargador Mário Moacyr Porto, localizado na Av. João 

Machado, s/n - Jaguaribe, João Pessoa - PB, 58013-520. 

 
MARCO TULIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS, Leiloeiro (a) Público (a) Oficial, com 

escritório na Av. João Machado, nº 553, sala 407, Empresarial Plaza Center - Centro - João Pessoa/PB,  
faz saber que, devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do S.F.H., designado para o caso, venderá 

na forma da Lei (Decreto-Lei nº 70 de 21.11.66 e regulamentação complementar - RC 58/67, RC 24/68, 
RD 08/70 e CFG 10/77 do extinto BNH e Lei 8.004/90), no dia, hora e local acima indicado, o imóvel 

neste relacionado e descrito para o pagamento da dívida hipotecária, mantida com o Agente Financeiro: 
Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX. 

A venda será feita mediante pagamento à vista, além da Comissão do Leiloeiro. O lance mínimo para a 

venda será o correspondente aos saldos devedores e acessórios ou avaliação, deste o maior, nos termos do 

art.º 1.484 do Código Civil, sujeito, porém, esse valor a atualização até o dia da praça. As despesas 

relativas à Comissão de Leiloeiro, Registro, Impostos, Taxas e Débitos com Condomínio, correrão por 

conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável 

pelas providências de desocupação do mesmo. Caso os executados não sejam encontrados, ficam 

intimados desde já da presente praça. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações sobre a praça 

e o imóvel. OBS.: Se o pagamento com cheque na primeira apresentação ao banco for devolvido, será 

dado como negativo o 1º leilão e prosseguirá para o 2º leilão na data prevista. 

 

Contrato: 01.03.17.00019.0-3 

Mutuários: LEONARDO DOMINGUES DE MIRANDA PONTES, militar, CI n° 023476591-5 

MEx, CPF n° 318.563.227-34, e sua esposa, ENEIDE DE MIRANDA PONTES, assistente 

social, CI nº 118.243.322-5 MEx, CPF nº 691.469.694-20, brasileiros, casados pelo regime 
da comunhão de bens, em 13/10/1976, residentes e domiciliados na Rua Mamoel Cândido 

Leite nº 2161, Tambauzinho, João Pessoa-PB. 

Imóvel: Lote de terreno próprio nº 245, da Quadra 591, do Loteamento Portal do Bessa, na Praia do 

Bessa, nesta cidade, medindo 12m,00 de largura na frente e nos fundos, por 30m,00 de comprimento de 

ambos os lados; limitando-se pela frente com a VL 07, lado direito com o lote 257; lado esquerdo com o 

lote 233; e fundos com o lote 381. Foi construído nesse terreno, prédio nº 190, na Rua Adão Viana da 

Rosa, construído de tijolos, concreto e cimento armado e coberto de telhas, recuado do alinhamento, 

contendo abrigo para automóveis, jardins, terraço, sala de estar, sala de jantar, hall de circulação, três 

dormitórios, sendo um suíte completo, lavabo, WC banheiro, cozinha, despensa, quarto de empregada 

com WC banheiro, e área de serviço, instalações de água, luz e saneamento. Tudo em conformidade com 

a Matrícula nº 28.880 e respectivo AV-4-28.880, R-5-28.880, R-6-28.880, AV-7-28.880, R-8-28.880, 

AV-9-28.880 e Cédula Hipotecária nº 019/17 série “A” do Cartório Registro de Imóveis Eunápio Torres  

João Pessoa/PB. 

  

Os devedores poderão quitar seu débito até o leilão à N&N ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA 

SCS QD 2 BL B 2º ANDAR SALA 201 A 206 - Brasília/DF, Telefones: (61)3223-2205, (61)9.8434-

4438 ou (61) 3962-4545 Op. 6. 

 

Informações com o Leiloeiro, fones: fones: 83-98787-8175, 83-99699-1850 ou 83-9.8740-8175 ou pelo 

site: www.marcotulioleiloes.com.br.  

 

 

João Pessoa/PB, 14 de Dezembo de 2017. 

MARCO TULIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS. 

Leiloeiro Público Oficial 

 

Agente Fiduciário: BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB -       CNPJ: 00.000.208/0001-00 

 

 

 

 

 

http://www.marcotulioleiloes.com.br/

