
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Central Regional de Efetividades de João Pessoa- PB

EDITAL DE ALIENAÇÕES JUDICIAIS E INTIMAÇÃO

A Dra.  JOLIETE MELO RODRIGUES HONORATO, Juíza do Trabalho Supervisora da
CRE de João Pessoa, no uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente
EDITAL  virem  ou  dele  tiverem  conhecimento  que  o  TRIBUNAL  REGIONAL  DO
TRABALHO DA 13ª REGIÃO – PB disponibilizará nas modalidades de alienação judicial,
sob  as  condições  adiante  descritas,  os  BENS  PENHORADOS  NAS  EXECUÇÕES
MOVIDAS  PELOS  EXEQUENTES  DOS  PROCESSOS  ABAIXO  MENCIONADOS,  NA
FORMA QUE SEGUE:

MODALIDADE:  Alienação  por  iniciativa  particular,  e  caso  infrutífera,  hasta  pública
subsequente e permanente, ambas sempre através da rede mundial de computadores
(internet), por meio do sítio eletrônico www.marcotulioleiloes.com.br, a ser realizado sob a
responsabilidade do leiloeiro oficial designado por este regional abaixo nomeado e nos
moldes a seguir descritos.

LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL:

MARCO TULIO MONTENEGRO CAVALCANTI  DIAS,  COM endereçoS:  ESCRITÓRIO:
AV. JOÃO MACHADO, 533,  SALA 407, 4º  ANDAR,  EMPRESARIAL PLAZA CENTER,
JOÃO PESSOA E DEPÓSITO NA RUA FRANCISCO MARQUES DA FONSECA, 621,
IMACULADA, BAYEUX-PB - TELEFONE: (083) 98787-8175 (VIVO) E 98740-8175 (OI); E-
MAIL: marcotulio@marcotulioleiloes.com.br

DISPONIBILIZAÇÃO DE BENS:

No primeiro dia útil do mês de MARÇO 2019, às 12:00 horas, os bens a seguir transcritos
serão  disponibilizados  para  expropriação  na  modalidade  de  Alienação  por  Iniciativa
Particular, por quinze dias consecutivos e corridos, cujas condições são as seguintes:

- Os bens, tanto móveis, quanto imóveis, nesta modalidade, poderão ser adquiridos de
forma parcelada e com base no valor da avaliação;

- Os bens com valor inferior ou igual a R$ 5.000,00 deverão ser pagos à vista; Aqueles
cujo valor for superior poderão ser pagos em, no máximo, 10 parcelas.

- A melhor proposta será publicada no sítio do Projeto Negócio Legal no primeiro dia útil
após  o  encerramento  do  prazo  para  recebimento  da  mesma,  e  o  sinal  deverá  ser
depositado no prazo de 48 horas.

- Não sendo depositado o sinal pelo detentor da melhor proposta, está sendo descartada
e serão convocados os proponentes representantes da segunda e, caso necessário da
terceira melhor proposta, caso em que serão notificados os proponentes e o executado.
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- Findos os prazos previstos nos ítens anteriores, e inexistindo remição, a melhor proposta
recebida será anexada aos autos pelo corretor, sendo submetida à análise do magistrado.

-Os bens que não forem vendidos na modalidade de Alienação por Iniciativa Particular
serão  automaticamente  disponibilizados  para  expropriação  na  forma  de  Arrematação
Judicial eletrônica permanente e ficarão disponíveis até que sejam vendidos ou que seja
determinada sua retirada.

-A cada último dia útil do mês serão fechados os lanços até então oferecidos, em sendo
este dia feriado ou final de semana, automaticamente ficará prorrogado para o primeiro
dia útil subsequente.

-Caso  inexista(m)  lanço(s)  ou  não  haja(m)  lanço(s)  válido(s),  os  bens  permanecerão
disponíveis, automaticamente, no mesmo site, independentemente de nova publicação ou
notificação editalícia.

Para a modalidade de Arrematação, são válidas as seguintes condições de Alienação:

- Os bens móveis deverão ser pagos à vista e por quantia igual ou superior ao valor do
lanço mínimo, que é de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação;

- Os bens imóveis poderão ser pagos em, no máximo, 10 parcelas, sendo que o valor de
cada parcela não poderá ser inferior à 10% do valor da avaliação do bem, os quais podem
ser arrematados por valor igual ou superior ao valor do lanço mínimo de 50% (cinquenta
por  cento)  do  valor  da  avaliação,  o  qual  será  divulgado  no  sítio  eletrônico
www.marcotulioleiloes.com.br;

- A melhor proposta será publicada no sítio do Projeto Negócio Legal no primeiro dia útil
após  o  encerramento  do  prazo  para  recebimento  da  mesma,  e  o  sinal  deverá  ser
depositado no prazo de 48 horas.

- Não sendo depositado o sinal pelo detentor da melhor proposta, está sendo descartada
e serão convocados os proponentes representantes da segunda e, caso necessário da
terceira melhor proposta, caso em que serão notificados os proponentes e o executado.

- As propostas serão encerradas no último dia útil de cada mês.

- Findos os prazos previstos nos ítens anteriores, e inexistindo remição, a melhor proposta
recebida será anexada aos autos pelo leiloeiro oficial, para análise do juiz, e, ato contínuo
será lavrado o Auto de Arrematação que será assinado pelo juiz e pelo arrematante e, se
presentes, o credor e o executado.

- Expedido o Auto de Arrematação e, transcorrido o prazo para Embargos, lavrar-se-á a
Carta de Arrematação ou o Mandado de Entrega.

- Ficam revogados os Editais anteriores, quanto à obrigatoriedade do depósito da caução
(ATO TRT GP Nº 201/2013 de 05 de junho de 2013).

ADVERTÊNCIAS:

    ·  O  leilão  será  realizado  na  exclusivamente  forma  eletrônica.  Os  licitantes  que
desejarem participar do leilão realizado na forma eletrônica deverão aderir às regras do
Sistema  de  Leilão  Eletrônico,  que  foram  divulgadas  no  site  do  TRT da  13ª  Região
(www.trt13.jus.br)  e publicadas no Diário Eletrônico por meio de Ato da Presidência;

    · Fica desde já designado o primeiro dia útil subsequente, caso não seja possível o
encerramento no mesmo dia;
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    · Toda vez que um lanço é ofertado durante os últimos três minutos para o fechamento
da  alienação,  será  concedido tempo extra  retroagindo o  cronômetro  disponível  a  três
minutos do encerramento, de forma a permitir que todos os interessados tenham tempo
hábil para ofertar novos lanços.

    ·  Ficam  ainda  cientificadas  as  partes  e  demais  interessados  que,  do  valor  da
arrematação serão acrescidos 5% em prol do leiloeiro oficial nomeado, ficando esse ônus
a cargo do arrematante, sem prejuízo do valor total da arrematação; o referido percentual
(comissão do leiloeiro) deverá ser depositada em conta judicial à disposição deste Juízo,
a qual será liberada após a efetivação da entrega do bem arrematado;

    · Os lanços ofertados são irrevogáveis e irretratáveis. O licitante é responsável por
todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lanços não podem ser anulados e/
ou cancelados em nenhuma hipótese.  

    · Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução ou da parcela, voltando os bens a nova
alienação judicial eletrônica, dos quais não serão admitidos a participar o arrematante e o
fiador remissos (art. 897 NCPC).

    · Vale acrescentar que os pagamentos não efetuados, no ato da alienação judicial,
aplicar-se-á ao(s) arrematante(s) faltoso(s) as penalidades da Lei, que prevê, no caso de
inadimplência, a denúncia criminal e a execução judicial contra o mesmo, além da perda
da comissão do leiloeiro (Art. 39º do Decreto 21.981/32). Assim, aquele que ofertar lance
e alegar não ter, no ato, cheque ou dinheiro, estará sujeito às penalidades previstas no
art. 358 do Código Penal: “Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou
procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou
oferecimento de vantagem; Pena- detenção de dois meses a um ano, ou multa, alem de
pena correspondente à violência”.

    ·  Deverá o leiloeiro  oficial  dispor  de todos os lances captados durante  o evento,
permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente(remisso) ou faça uso da faculdade
da desistência da arrematação, prevista no art. 903, § 5º do NCPC, o juiz ao seu livre
alvedrio, no intuito de aproveitar os atos praticados no leilão, poderá convocar os demais
ofertantes subsequentes para que demonstrem seu interesse em prosseguir na execução
na condição de arrematante.

    · Não é possível remir o bem após a arrematação em face da revogação do artigo 788
do CPC pela lei 11382/06, sendo matéria disciplinada atualmente pelo art. 826 do NCPC:
“Antes de adjudicados ou alienados os bens, pode o executado, a todo tempo, remir a
execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, mais juros, custas
e honorários advocatícios”.

    · Os casos omissos serão resolvidos pelo juízo de execução.

    · As partes ficam por este Edital intimadas. Não sendo possível a intimação de praxe
(Art. 24 do Prov. TRT SCR n° 07/91 de 05/11/1991);

    ·  Ficam  intimados  do  presente  Edital  o(s)  executados(s)  através  de  seu(s)
representante(s) legal(is), e tratando-se de bens imóveis seu(s) cônjuge(s), se casado(s)
for(em),  e  eventuais  ocupantes:  credores  com  garantia  real  ou  com  penhora
anteriormente  averbada:  os  senhorios  diretos,  os enfiteutas,  bem como os  alienantes
fiduciários; caso não tenham sido encontrados para a intimação pessoal da penhora, da
constatação e da reavaliação de bens realizada e acerca do leilão designado;

    · No caso de arrematação de bens imóveis, as dívidas relativas a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse da coisa, e bem assim os relativos a
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taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou as contribuições de melhoria,
não serão transferidos aos arrematantes, subrogando-se no preço da arrematação.

11.1.  Também não  será  transferido  ao  arrematante  eventual  ônus  relativo  à  hipoteca
sobre o bem imóvel, conforme art. 1.499, VI, do Código Civil.

11.2.  Não estão incluídos no rol  das dívidas mencionadas no artigo anterior,  as quais
ficarão a cargo do arrematante:

I - as eventuais despesas de condomínio e outras obrigações civis referentes ao imóvel,
tais como foro e laudêmio, etc.;

II - as despesas cartorárias de transferência e desmembramento, bem como o Imposto de
Transferência de Bens Imóveis – ITBI;

III - os débitos de INSS constituídos em razão da construção ou reforma do bem, de obras
concluídas ou em andamento, desde que devidamente averbados do Registro de Imóveis
competente;

IV - as eventuais despesas relativas à restrição imposta por zoneamento ou uso do solo,
inclusive aquelas decorrentes da Legislação Ambiental;

V – os débitos relativos a contrato de alienação fiduciária, em que o imóvel conste como
coisa garantidora.

VI - demais despesas referentes a alvarás, certidões, escrituras e registros, bem como
averbação  de  edificações  e  benfeitorias  eventualmente  irregulares,  incluindo,  ainda,
débitos relativos à  regularização  da denominação  do logradouro e  numeração predial
junto aos órgãos competentes, conforme o caso.

11.3. Se o imóvel for arrematado durante a locação, o arrematante poderá denunciar o
contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por
tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e
estiver averbado junto à matrícula do imóvel. A denúncia deverá ser exercida no prazo de
noventa  dias  contado  do  registro  da  venda,  presumindo-se,  após  esse  prazo,  a
concordância na manutenção da locação, tudo nos termos do art. 8º, caput e § 2º, da Lei
8.245/91.

11.3.1.  Qualquer  controvérsia  ou  conflito  que  se  estabeleça  entre  o  arrematante  e  o
locatário  do bem arrematado não será  dirimido pela  Justiça  do Trabalho,  a  qual  não
possui competência material para tanto.

    ·  No  caso  de  arrematação  de  veículos  automotores  (automóveis,  motocicletas,
embarcações,  aeronaves e  similares),  os impostos sobre a propriedade da coisa não
serão transferidos ao arrematante, subrogando-se no preço da arrematação. Também não
serão transferidas ao arrematante as dívidas referentes a multas pendentes, que são de
responsabilidade pessoal do proprietário anterior.

12.1 Não estão incluídas no rol das dívidas mencionadas no caput do presente artigo as
despesas de transferência, inclusive de natureza tributária e os débitos decorrentes de
contrato de alienação fiduciária que ficarão a cargo do arrematante.

12.2.  No  caso  de  arrematação  de  outros  bens  móveis,  o  arrematante  não  será
responsabilizado por qualquer dívida e ônus constituídos antes da arrematação, salvo
aqueles relacionados à transferência dos bens, inclusive de ordem tributária conforme o
caso.

    · Fica reservado a esta Justiça Especializada o direito de não alienar, no todo ou em
parte,  os  bens  cujos  preços  forem  considerados  inferiores  ao  preço  de  mercado,
independente do valor do lanço inicial do arrematante, bem como alterar as condições
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deste Edital,  suas especificações e quantidade dos bens passíveis de leilão,  além de
alterar quaisquer documentos pertinentes à presente licitação;

    · Caso, por algum motivo alheio à vontade do licitante, a arrematação não se confirme,
o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro, será devolvido devidamente corrigido;

    · Quaisquer esclarecimentos, bem como cópias de Edital dos bens a serem leiloados
poderão ser obtidos com o leiloeiro oficial;

    · Poderá haver, a qualquer tempo a exclusão de bens do leilão, independente de prévia
comunicação.

DOS BENS:

1. Os bens somente poderão ser arrematados na totalidade disposta e publicada por
processo, pelo maior lance ofertado, o qual também será apreciado pelo Juízo;

2. Na hipótese de oferta de lance para pagamento parcelado (válido apenas para
alienação  de  imóveis),  não  serão  admitidas  parcelas  inferiores  a  1/10  do  valor  da
avaliação do bem, podendo este ser parcelado em no máximo 10 vezes contando o sinal
de 30% (trinta por cento);

3. No  caso  de  bens  imóveis,  as  dívidas  pendentes  de  IPTU e  Taxas  Municipais,
anteriores à data da imissão de posse, não serão transferidas ao arrematante, que arcará
com eventuais despesas de condomínio e outras obrigações civis referentes à coisa, tais
como: ITBI, e despesas cartorárias para registro da Carta de Arrematação;

4. Os bens móveis encontram-se sob a guarda da parte executada ou do leiloeiro
oficial;

5. No caso de bens automotores (veículos, motocicletas, embarcações, aeronaves), o
arrematante não arcará com os débitos de impostos sobre a propriedade, eventualmente
existentes antes do leilão, nem com as multas pendentes, que são de responsabilidade
pessoal do proprietário anterior, salvo as dispostas explicitamente no edital, respondendo,
porém, com as taxas de transferência;

6. Quanto aos demais bens, quaisquer dívidas e ônus anteriores ao leilão não serão
transferidos ao arrematante;

- A  entrega  dos  bens  arrematados  ocorrerá,  necessariamente,  na  comarca  da
origem do processo judicial.

QUEM PODE ARREMATAR:

7. Todas as pessoas físicas capazes e as pessoas jurídicas regularmente constituídas
podem participar do leilão,  e, para tanto,  devem aderir  às regras de cadastramento e
participação regulamentadas por  meio  do ATO TRT GP-280/2008,  bem como aquelas
disponíveis no sítio eletrônico www.marcotulioleiloes.com.br;

8. A identificação das pessoas físicas será feita através de documento de identidade e
do cadastro de pessoas físicas(CPF);

9. As pessoas jurídicas serão representadas por quem o Estatuto ou Contrato Social
indicar, devendo portar comprovante de CNPJ ou CGC e cópia do referido ato atualizado;

10. Todos poderão  fazer-se  representar  por  procurador  com poderes  específicos  e
com a devida identificação do outorgante, com reconhecimento de firma;
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Processo nº 00011900-40.2011.5.13.0023
Exequente(s): união e outros
Executado(s): treze futebol clube
Bem(ns):  um  imóvel  constituído  de  um  terreno  e  benfeitorias  (estádio
presidente vargas) medindo 25.000,00 m², sito na rua d.pedro I, no bairro do
são josé, nesta cidade, limitando-se: norte com francisco amaro, sul , com o
terreno do estado, ao nascente com o treze futebol clube, e ao poente, com
d. América procópio e herdeiros, (margeando atualmente também pela rua
teixeira  de  freitas  s/n,  são  josé)  com registro  anterior  sob  nº  11.98,  em
15.12.1938 fls.  185 do livro 3/c  e matrícula  sob nº  59.329 de 29.11.2005
conforme  registro  do  cartório  de  registro  de  imóveis  desta  comarca  de
campina grande. O imóvel possui benfeitorias, tais como campo de futebol,
refletores, arquibancadas, salas onde funciona o escritório da presidência do
clube e diretoria, bem como muros, vestiário banheiro, etc. Está localizado
em área privilegiada do bairro do São José, nesta cidade, motivo porque o
avalio por R$ 30.000.000.00
Obs.  O  bem  encontra-se  também  penhorado  nos  processos
0029500.85.2012.5.13.0008, 2001.82.01.008206-4 da 10ª vara federal, av-1-
593299  em  29.11.2005  proc  0060600-44.2011.5.13.0024  da  justiça  do
trabalho r-2-59.329 em 10.08.2012 e no proc 0000567-70.2012.4.05.8201 da
10ª vara federal e outros processos.
Valor total da avaliação R$  30.000.000.00 (trinta milhões de reais)

PROCESSO Nº 0000313-56.2018.5.13.0029
Exequete: MAYARA FERNANDES PESSOA
Executado: ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA 
Bem:3-39.2016.5.13.0025 000
Imóvel  comercial/empresarial/corporativo  situado  na  rua  Maximiano
Machado,  nº  601,  Jaguaribe,  nesta  Capital,  devidamente  transcrito  no
Cartório  Imobiliário  "Ulysses",  Mat.49.771,  construído  em  alvenaria,
cobertura em laje e telha cerâmica, esquadrias em metal e vidro, piso em
cerâmica, parede em massa corrida e tinta látex. Imóvel padrão médio, sem
recuo nas laterais e fundos, construído em terreno com 5 metros de frente
por 26 metros de profundidade. Possui, na parte frontal,  garagem coberta
com estrutura metálica, em piso grosso, medindo em torno de 5 metros de
largura por 10 metros de profundidade. Após, há a edificação em si,  com
pavimento térreo e 1º andar (acesso por escada), todo imóvel subdivido em
diversos ambientes (recepção,  secretaria,  sala reunião, sala diretoria,  WC
social, cozinha de apoio, almoxarifado, sala de operação, sala de máquinas,
área de serviço, entre outros). De acordo com ficha cadastral da prefeitura
municipal,  o imóvel possui 115 m² de área construída, embora, de acordo
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com medição in loco, tenha, de fato, em torno de 150 m² de área construída,
avaliado em  R$ 200.000,00.
Valor total da avaliação R$ 200.000,00.

PROCESSO Nº 0000343-28.2017.5.13.0029
Exequete: MARIA RAQUELINE DA SILVA ARRUDA
Executado: JOELMA MONICA MEDEIROS DE OLIVEIRA 
Bens:3-39.2016.5.13.0025 000
01)  01(um)  aparelho  micro-ondas,  marca  midea  modelo/tensão  mtb
542/220v,  número  série  modelo  4917b22212066/mtb542,  cor  branca,  em
regular estado de uso e conservação, que avalio em R$300,00 (trezentos
reais). registro fotográfico anexo, lacre trt 13 021867; 
02) 01 (um) freezer consul, modelo cvu18gbbna, série jm1876475, certical,
cor branca, apresentando pontos de ferrugem, em regular estado de uso e
conservação, que avalio em r$800,00 (oitocentos reais). registro fotográfico
anexo. lacre t.
Valor total da avaliação R$ 1.100,00

PROCESSO Nº 0130371-10.2014.5.13.0023

EXEQUENTE:  ROMULO  VALDEVINO  DA  SILVA    
EXECUTADO: PLASTCAMP TUBOS PLASTICOS CAMPINA GRANDE LTDA

BEM: 

Máquina Moinho 3036, tipo Raymond, acionamento motor 30 HP, ventilador
motor 30 HP, separador motor 7,5 HP, ensacadeira motor 5,0 HP. Peso 8.000
Kg, produção 10.000 Kg/16hs de trabalho. Malha 325. Produto Calcário. Ano
fabricação 2003.

Valor da avaliação: R$ 500.000,00

PROCESSO Nº 0000543-84.2016.5.13.0024 
Exequete: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL 
Executado: CLÍNICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL
Bens:3-39.2016.5.13.0025 000
Lote de terra nº 09, da Quadra D, do Loteamento Vila Ramadinha, no bairro
do Bodocongó, Campina Grande/PB; medindo 12 metros de frente e fundos,
por  30  metros  de  ambos  os  lados,  totalizando  360  metros  quadrados,
pertencente à CLIPSI – Clínica de Pronto Socorro Infantil, localizado entre as
Ruas  Rodrigues  Alves  e  Antônio  Joaquim  Pequeno,  com  os  registros  e
averbações  que  constam  na  certidão  cartorária  em  anexo,  que  passa  a
integrar o presente auto, Matrícula: R.1 - 7.400, de 22/11/1978, Livro 2/B-A,
fls. 203; no Cartório de Ivandro Cunha Lima, avaliado em R$ 324.000,00.
Valor total da avaliação R$ 324.000,00.
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PROCESSO Nº 0000635-56.2016.5.13.0026

EXEQUENTE:  HERBETHON  DE  BARROS  E  SILVA  
EXECUTADO:  MUSSULO  EMPREENDIMENTOS  DE  HOTELARIA,
ADMINISTRACAO, VENDA E LOCACAO LTDA 

BENS:

50 Frigobares, marca consul, capacidade 80 litros, cor branca, em perfeito
estado de conservação. Avaliação da unidade por 600,00.

Valor total da avaliação: R$ 30.000,00

Processo nº 0064300-80.2014.5.13.0005
EXEQUENTE: ARIANE DE BRITO DA SILVA
EXECUTADO CSN CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA
BEM:
TERRENO MEDINDO 100 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 200
METROS  DE  COMPRIMENTO  EM  AMBOS  OS  LADOS,  TOTALIZANDO
20.000  M²,  LOCALIZADO  NA  R.  MANOEL  FELISBERTO  DA  SILVA,
GRAMAME,  JOÃO PESSOA (PB). 

O imóvel penhorado está situado em zona urbana, no bairro Gramame, R.
Manoel  Felisberto  da  Silva,  próximo  a  chamada  Avenida  Perimetral  (Via
Alberto  de  Miranda  Henriques)  e  também  na  av.  Abelardo  Targino  da
Fonseca,  com  condições  ambientais  normais.  Rua  sem  calçamento  e
topograficamente plana. 

Valor  total  da  avaliação:  R$  4.400.000,00  (QUATRO  MILHÕES  E
QUATROCENTOS MIL REAIS).

PROCESSO Nº 0001063-92.2017.5.13.0029
Exequete: ALEXANDRA SIMAO
Executado: BUCAL ASSISTENCIA E SERVIÇOS LTDA 
Bens:3-39.2016.5.13.0025 000
01)  03(tres)  bureaux  na  cor  cinza  em mdf,  com pés  galvanizados,  bom
estado de conservaçao, medindo aproximadamentre 1,50x0,50 cm, ao preço
unitario de R$ 250,00, totalizando R$ 500,00;
02)  02(dois)  bureaux  em  formado  de  l,  em  mdf,  com  pés  de  ferro
galvanizado, duas gavetas, medindo aproximadamente 1,60x2,10x0,60 cm,
bom estado de conservaçao, ao preço unitario de R$ 250,00, total r$ 500,00
03) 03(tres) armario em ferro galvanizado, com 04 gavetas para  arquivo,
bom estado de conservaçao, valor unitario de R$ 150,00, total R$ 450,00;
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04) um armario em mdf, na cor cinza, com  uma divisoria e duas portas, em
bom estado de conservação R$ 150,00;
05) uma cadeira giratoria na cor preta, estado regular de conservaçao, valor
R$ 80,00;
06) uma cadeira giratoria na cor preta e vermelha, com pés em rodinha, bom
estado de conservação, valor R$ 200,00;
07)  um  ar  condicionado  marca  carrier,  com  capacidade  para  7.000  bts,
estado de conservação, valor R$ 400,00;
08) 02(dois) armarios em ferro galvanizado, na cor cinza claro, bom estado,
valor unitario de R$ 150,00, total R$ 300,00.
Valor total da avaliação R$ 2.580,00

PROCESSO Nº: 0001359-17.2016.5.13.0008

Exequente: SIND TRAB IND DE CONSTR EST PAV OB TERR EM GE.CE-

SINTEPAV-CE

Executado: POLIGONAL ENGENHARIA LTDA

BENS: 
01)  Veículo  Reboque  Rondon  SR  –  CT  de  Placa:  ILA  –  6523/CE,  cor
amarela, em bom estado de conservação, R$ 50.000,00

02) Veículo de Marca/Modelo VOLVO FH12 – 380 – 4 X 2T, Ano/Modelo
2004/2004, Placa: HWY-0775-CE, cor azul, em bom estado de conservação,
R$ 85.000,00. 
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: 135.000,00

Processo: 0001425-6.2016.5.13.0005

Exequente: REINALDO DE SOUZA PEREIRA 

Executado:  CASTELO  GAS  COMERCIO  DE  GLP

EIRELI 

BENS: 141 LITROS DE GARRAFÕES DE ÁGUA ITACOATIARA, COM OS

VASILHAMES CHEIOS 

Valor total da avaliação em R$ 2.820,00 

PROC. Nº: 0002159-03.2016.5.13.0022 
Exequente: SALOMAO PEREIRA DA COSTA
Executado: RUI VICTOR BARBOSA 
Bens: 1) Um automóvel da marca audi, A4 2.0T, 180 hp, ano de fabricação
2011,  modelo do ano 2012, predominantemente na cor branca, movido à
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gasolina, chassi WAUAFC8K7CA039402, EM PERFEITO ESTADO DE USO,
CONSERVAÇÃO  E  FUNCIONAMENTO,  LATARIA,  PNEUS  E
ESTOFAMENTO EM ÓTIMO ESTADO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
E CHAVE, PLACA OFE 1110 PB.

Valor total da avaliação: R$ 59.000,00
  
O  presente  Edital  será  publicado  na  forma da  lei  e  afixado  no  lugar  de
costume,  no  endereço  supra  citado,  ficando  desde  já  os  executados,
credores e terceiros interessados intimados do local, dia e hora do leilão. Eu,
Eduardo Jorge Feitosa Guedes Pereira, Coordenador da CRE/JPA, digitei o
presente, que vai devidamente assinado pela Juíza do Trabalho Supervisora
desta Central.

JOLIETE MELO RODRIGUES HONORATO

Juíza do Trabalho Supervisora da CRE-JP
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