
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. ANA PAULA CABRAL CAMPOS, 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  JULHO 2018,  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
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proponentes e o executado.

- 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
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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;

· 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
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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 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.
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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 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:
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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 at
o atualizado;

10. Todos poderão fazer-se representar por procurador com poderes específicos
e  com a devida identificação do outorgante, com reconhecimento de firma;

PROCESSO: 0130079.85.2014.5.13.0003 

EXEQUENTE: RAIANA WILAMS PEREIRA DA COSTA 

EXECUTADO:  VINA  DEL  MAR  REVISTARIA  E  CONVENIENCIAS  LTDA -  ME  E
OUTRO

01) 1 (um) aparelho de ar condicionado, mono split, marca consul bem estar, 9000
BTU’S,  branco,  em ótimo estado  de  conservação,  avaliado  em R$  1.000,00  (mil
reais); 

02) Um balcão expositor, de aço inox, com prateleiras em vidro, em ótimo estado de
conservação, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Total Avaliado em R$ 4.500,00

PROCESSO: 0130101-46.2015.5.13.0024 

EXEQUENTE: BRENDA NATHALIA DE LIMA BRITO 

EXECUTADO: JUCIANE CASTRO DE VASCONCELOS 

01) 01 MÁQUINA AUTOMÁTICA DE BORDAR, 2 Cabeças, Marca Shanggong, usada,
em bom estado de funcionamento.

Total Avaliado em R$ 25.000,00 

PROCESSO  0130141-82.2015.5.13.0006 

AUTOR: ARIELYSON SOARES DA SILVA NASCIMENTO 

RÉU: WR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI – ME E OUTRO

01) 02 BACIAS SANITÁRIA ACOPLADA CELITE, COR BRANCA, EM BOM ESTADO
DE CONSERVAÇÃO, VALOR DA UNIDADE R$ 450,00.

Total Avaliado em  R$ 900,00.
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PROCESSO  0000193-94.2018.5.13.0002

AUTOR: JOSE LINDINALDO OLIVEIRA CABRAL

RÉU: ASDEF - ASSOCIACAO DE DEFICIENTES E FAMILIARES

01) UM CONDICIONADOR DE AR CARRIER 18.000 BTU'S FUNCIONANDO, EM BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO,  AVALIADO EM 1.500,00

02)  UM BEBEDOURO INOX,  COM TRÊS TORNEIRAS E  CAPACIDADE PARA 100
LITROS FUNCIONANDO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AVALIADO EM R$
1.500,00.

Total Avaliado em R$ 3.000,00

PROCESSO Nº 0130223-16.2015.5.13.0006

EXEQUENTE(S): JOSE CLOVIS DA COSTA

EXECUTADO(S): ANA CLAUDIA FONSECA DA SILVA ROLIM

UM GALPÃO COMERCIAL SOB Nº 244 DA AVENIDA VINTE E QUATRO DE JUNHO
(QUADRA  04,  LOTE  15  DO  LOTEAMENTO  NOSSA  SENHORA  DA  CONCEIÇÃO,
CABEDELO-PB,  COM  UMA  ÁREA  CONSTRUÍDA  DE  265m²,   INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS E ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE PADRÃO MÉDIO, EDIFICAÇÃO DE
ALVENARIA DE TIJOLOS E CIMENTO ARMADO, COBERTO DE TELHAS, RUA SEM
CALÇAMENTO, MURADO.   AVALIADO EM R$ 550.000,00

Total Avaliado em R$ 550.000,00

PROCESSO: 0130235.36.2015.5.13.0004

EXEQUENTE: RAILMA DE OLIVEIRA MEIRA 

EXECUTADO: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DA PARAÍBA-APEP

1-  01  aparelho  de  ar-condicionado,  marca  Eletrolux,  com  capacidade  de  7.500
BTU’S, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO;

2- 01 aparelho de ar-condicionado tipo SPLIT, marca MIDEA, com capacidade de
9.500 BTU’S, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO;

3- UMA IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO 1.375, SÉRIE
WMTM 148727, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

Total Avaliado em R$ 1.900,00
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PROCESSO Nº    0130253-82.2014.5.13.0007

EXEQUENTE:  ERINALDO BATISTA RODRIGUES

EXECUTADO: KELMA VIRGINIA FERNANDES FERREIRA - ME

01)  NOVENTA  MILHEIROS  DE  TIJOLOS  DE  OITO  FUROS,  DE  PRIMEIRA
QUALIDADE, AVALIADO O MILHEIRO EM  R$ 260,00 – 

Total da Avaliação R$ 23.400,00

 

PROCESSO: 0026500-14.1988.5.13.0010

EXEQUENTE: UNIÃO (INSS)

EXECUTADO:  FAZENDA  SERRINHA  -SEVERINO  ISMAEL  DE  OLIVEIRA
1- Um (1) imóvel urbano registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis às fls.
11  do  livro  de  Nº  2-H  sob  o  Nº  de  Ordem  R-1-1-299,  em  data  de  31/05/1985.
Características atuais: Trata-se de terreno com duas esquinas, com uma, cisterna
em seu centro,   uma garagem em uma das   extremidades e uma plantação de
palmas , localizado próximo à Catedral da cidade e do Terminal Rodoviário, na Rua
Prefeito Antônio Miranda, S/N, na cidade de Caiçara-PB.

Total  da Avaliação R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

PROCESSO: 000281-88.2017.5.13.0028 

EXEQUENTE: JOSE LAERCIO VALDEVINO DA SILVA 

EXECUTADO: PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR 

1) Um  aparelho  de  ar  condicionado  split,  marca  COFREE,  modelo  HSM-12CR
capacidade 12.000 Btu’s, instalado na recepção do hospital, em bom estado, valor
R$ 800,00;

2) Um aparelho de ar condicionado Split CARRIER , capacidade 12.000 Btu’s, bom
estado, instalado na recepção do hospital, valor R$ 830,00;

3) Um aparelho de ar condicionado split, marca CARREIR , capacidade 12.000 Btu’s,
em bom estado, no consultório I do hospital, valor R$ 830,00;

4) Um aparelho de ar condicionado split frio capacidade 7.000 Btu’s, marca MIDEA,
modelo MSG-OTCR, instalado na sala de convênio, em bom estado, valor R$ 650,00;

5) Um aparelho de ar condicionado Split marca KOMECO, em regular conservação,
firio, capacidade 9.000 Btu’s , instalado na farmácia do hospital, valor R$ 790,00;

6) Um ar condicionado split, carrier, capacidade 12.000 BTU’S, regular conservação,
instalado no apt 105 do hospital, valor R$ 830,00;

7)  Um ar condicionado split,  springer max flex,  capacidade 9.000 BTU’S, regular
conservação, instalado no apt 101 do hospital, valor R$ 790,00.

8)  Um  fogão  industrial,  com  seis  bocas,  corpo  e  mesa  em  aço,  grelhas  e
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queimadores  em ferro  fundido,  linha  vulcão VAP6,  Nº  SÉRIE 0671571610100487,
fabricado pela metalúrgica Venâncio Ltda, potência 27.360 kcal/h, em bom estado
de uso e conservação, valor R$ 670,00;

9) Um carro HOSPITALAR fechado para transporte de alimentos, todo em aço inox,
com três prateleiras e rodízios, em bom estado de conservação, valor R$ 1.300,00.

Avaliação total em R$ 7.490,00.

PROCESSO: 0000303-43.2016.5.13.0009 

EXEQUENTE: ADRIANA GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: CIMASSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA. - ME .

01) 01 (um) balancim tipo ponte, Marca Tecnomaq, modelo MT-30 Agile, série 08, nº
8868, ano fabricação 2011, em regular estado de conservação, que avalio em R$
40.000,00 (quarenta mil reais);

02) 01 (um) balancim hidráulico alfa, Marca Klein, ano: 1990, nº  série: 16511, em
regular estado de conservação, que avalio em R$ 9.000,00 (nove mil reais);

03) 01 (uma) máquina de costura reta Ivomaq, MITT 4400, de uma agulha, acoplada
em base de metal com tampo de madeira, com motor elétrico, em precário estado
de conservação, que avalio em R$600,00 (seiscentos reais);

04) 01 (uma) máquina de costura reta Ivomaq, de duas agulhas, ref. 201-1, acoplada
em base de metal com tampo de madeira, com motor elétrico, em precário estado
de conservação, que avalio em R$600,00 (seiscentos reais);

05)  01  (uma)  máquina  de  costura  reta,  de  uma  agulha,  sem  marca  aparente,
acoplada em base de metal com tampo de madeira, com motor elétrico, em precário
estado de conservação, que avalio em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

06) 01 (uma) máquina de costura reta Pfaff, de duas agulhas, acoplada em base de
metal  com  tampo  de  madeira,  com  motor  elétrico,  em  precário  estado  de
conservação, que avalio em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

07) 01 (uma) máquina de costura plana antiga, sem marca aparente, de uma agulha,
ref. 1234-127 463-6/27 BS, acoplada em base de metal com tampo de madeira, com
motor  elétrico,  em  precário  estado  de  conservação,  que  avalio  em  R$400,00
(quatrocentos reais);

08) 02 (duas) máquinas de costura reta Pfaff, de uma agulha, acoplada em base de
metal  com  tampo  de  madeira,  com  motor  elétrico,  em  precário  estado  de
conservação,  que  avalio  em  R$  450,00  (quatrocentos  e  cinquenta  reais)  cada,
perfazendo um total de R$ 900,00 (novecentos reais);

09) 01 (uma) máquina de costura reta Ivomaq, de uma agulha, acoplada em base de
metal  com  tampo  de  madeira,  com  motor  elétrico,  em  precário  estado  de
conservação, que avalio em R$600,00 (seiscentos reais);

10)  01  (uma)  máquina  de  costura  reta,  de  uma  agulha,  sem  marca  aparente,
acoplada em base de metal com tampo de madeira, sem motor elétrico, em precário
estado de conservação, que avalio em R$300,00 (trezentos reais);

11) 01 (uma) máquina de perfurar, tipo cadarceira, marca Acacio, acoplada em base
de  metal  com  tampo  de  madeira,  com  motor  elétrico,  em  regular  estado  de
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conservação, que avalio em R$900,00 (novecentos reais);

12) 01 (uma) máquina de costura reta Yamata, FY-9910, de uma agulha, acoplada em
base de metal com tampo de madeira, com motor elétrico, em precário estado de
conservação, que avalio em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

13) 01 (uma) máquina de costura reta Ivomaq, de uma agulha, ref.  CI  2100 2021
1574, acoplada em base de metal com tampo de madeira, com motor elétrico, em
precário estado de conservação, que avalio em R$600,00 (seiscentos reais);

14) 01 (uma) máquina de costura plana Pfaff, KI463, de uma agulha, acoplada em
base de metal com tampo de madeira, com motor elétrico, em precário estado de
conservação, que avalio em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

15) 01 (uma) máquina de costura plana antiga Pfaff, KI463, de uma agulha, ref. 1352-
77,  acoplada em base de metal  com tampo de madeira,  com motor elétrico,  em
precário estado de conservação, que avalio em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta
reais);

16) 01 (uma) máquina de costura reta Lanmax, de uma agulha, acoplada em base de
metal  com  tampo  de  madeira,  com  motor  elétrico,  em  precário  estado  de
conservação, que avalio em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

17) 01 (uma) máquina de costura reta Ivomaq, de duas agulhas, desmontada, sem
motor e sem base, em precário estado de conservação, que avalio em R$250,00
(duzentos e cinquenta reais);

18) 01 (uma) máquina de costura reta, de duas agulhas, desmontada, acoplada em
base de metal com tampo de madeira, com motor elétrico, em precário estado de
conservação, que avalio em R$400,00 (quatrocentos reais);

19) 01 (uma) máquina de costura reta Pfaff, de uma agulha, acoplada em base de
metal  com  tampo  de  madeira,  com  motor  elétrico,  em  precário  estado  de
conservação, que avalio em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

20) 01 (uma) máquina de costura plana Pfaff, de uma agulha, acoplada em base de
metal  com  tampo  de  madeira,  com  motor  elétrico,  em  precário  estado  de
conservação, que avalio em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

21) 01 (uma) máquina de costura reta Ivomaq, MITT 4000, de uma agulha, acoplada
em base de metal com tampo de madeira, sem motor elétrico, em precário estado
de conservação, que avalio em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

22)  01  (uma)  máquina  de  costura  zigzag,  sem marca  aparente,  de  uma agulha,
acoplada em base de metal com tampo de madeira, com motor elétrico, em precário
estado de conservação, que avalio em R$400,00 (quatrocentos reais);

23) 01 (uma) máquina de costura plana antiga Pfaff, de uma agulha, ref. 1383708,
acoplada em base de metal com tampo de madeira, com motor elétrico, em precário
estado de conservação, que avalio em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

24) 01 (uma) máquina de costura plana Juki, antiga, de uma agulha, ref. PPL-227,
acoplada em base de metal com tampo de madeira, com motor elétrico, em precário
estado de conservação, que avalio em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais);

25) 01 (uma) máquina de costura reta Lanmax, de uma agulha, acoplada em base de
metal  com  tampo  de  madeira,  com  motor  elétrico,  em  precário  estado  de
conservação, que avalio em R$600,00 (seiscentos reais);

26) 01 (uma) máquina de costura reta de passar viés Ivomaq, ref. CI-2100 24 V 4268,
acoplada em base de metal com tampo de madeira, sem motor elétrico, em precário
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estado de conservação, que avalio em R$400,00 (quatrocentos reais);

27)  01  (uma)  máquina  de  costura  de  passar  viés  Pfaff,  ref.  335-H3,  sucateada,
acoplada em base de metal com tampo de madeira, sem motor elétrico, em precário
estado de conservação, que avalio em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais);

28) 01 (uma) máquina de "orlar", marca Kehl, ref.0599, acoplada em base de metal
com tampo de madeira, com motor elétrico, em precário estado de conservação,
que avalio em R$1.000,00 (mil reais);

29) 01 (uma) máquina de serigrafia Gilmaq, modelo EP, ref. 3348, ano 2010, número
de série: 204, em regular estado de conservação, que avalio em R$9.000,00 (nove
mil reais);

30) 01 (uma) máquina de serigrafia Gilmaq, modelo EP, ref. 3348, ano 2009, número
de série: 183, em regular estado de conservação, que avalio em R$9.000,00 (nove
mil reais); Obs.: Bem já penhorada no processo 0000605-30.2016.5.13.0023

31) 01 (uma) máquina de frequência Politron, para fazer alto relevo, modelo EP, ref.
S-10 AC, número de série: 2444, em regular estado de conservação, que avalio em
R$16.000,00 (dezesseis mil reais);  Obs.: Bem já penhorada no processo 0000605-
30.2016.5.13.0023

32) 01 (uma) esteira vertical, tipo pinheirinho, marca Master, com 42 bandejas, com
motor, em regular estado de conservação, que avalio em R$3.000,00 (três mil reais);

33) 01 (uma) injetora Himaco ATIS, modelo 1600-740 LHSTM, nº fab.: 2011 03 6010,
em regular estado de conservação, que avalio em R$70.000,00 (setenta mil reais);

34) 01 (uma) injetora Jasot, vertical, data fab.: 17/04/2002, modelo IJV 600-120, nº
0006, em regular estado de conservação, que avalio em R$40.000,00 (quarenta mil
reais);

35)  01  (uma)  resfriadora  Qualiterm,  modelo  US 15  ARST  (funciona  acoplada  às
injetoras),  data  fab.:  30/08/2012,  série:  2707,  ref.  R22,  em  regular  estado  de
conservação, que avalio em R$10.000,00 (dez mil reais);

36) 01 (uma) subestação para alta tensão, com transformador de 500 Kva - União, nº
315978/1980 e painel de comando Alpar com disjuntor tipo BM 1 nº 3887, em regular
estado de conservação, que avalio em R$60.000,00 (sessenta mil reais);

37)  01  (uma)  máquina  conformadora  Sasi,  modelo  452,  série  B99,  nº  5612,  em
regular estado de conservação, que avalio em R$900,00 (novecentos reais);

38) 01 (uma) máquina de blaquear Ivomaq, tipo CS, série 1520, modelo 1778, em
regular estado de conservação, que avalio em R$15.000,00 (quinze mil reais);

39) 01 (uma) máquina tipo pirulito Sazi, modelo 100, nº 1727, em regular estado de
conservação, que avalio em R$ 2.000,00 (dois mil reais);

40) 01 (uma) máquina para montar traseiro de chuteiras, marca Tocchetto, modelo
TK-08, série 86071564;em regular estado de conservação, que avalio em R$7.000,00
(sete mil reais);

41) 01 (uma) máquina rebitadeira Eberle, em regular estado de conservação, que
avalio em R$1.000,00 (mil reais);

42)  01 (uma)  máquina tipo prensa "sorveteira" Morbach,  nº  687,  M2,  em regular
estado de conservação, que avalio em R$2.500,00 (nove mil reais);

43) 01 (uma) máquina tipo prensa "boca de sapo" Morbach, nº 1099, M-6, em regular
estado de conservação, que avalio em R$8.000,00 (oito mil reais);
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44)  01  (um)  forno  (estufa)  Sazi,  modelo  555-M,  nº  5611,  série  B93,  com esteira
horizontal, em precário estado de conservação, que avalio em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais);

45) 01 (uma) máquina para montar frentes de chuteiras, tipo Maxi-5, com pedal, em
regular estado de conservação, que avalio em R$ 8.000,00 (oito mil reais);

46) 01 (uma) máquina tipo "pirulito" sem marca aparente, para montar lateral de
calçados, em regular estado de conservação, que avalio em R$ 2.000,00 (dois mil
reais);

47) 01 (uma) estufa Turboline, com três motores, Metal, nº 23669, Tipo TRB-Line, em
precário estado de conservação, que avalio em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

48) 01 (uma) máquina tipo "sorveteira" Morbach, nº 785, M-2, em regular estado de
conservação, que avalio em R$2.500,00 (nove mil reais);

49)  01  (uma)  estufa  horizontal  Master,  para  resfriar  calçados,  tipo  EF  330,  nº
1081189, em precário estado de conservação, que avalio em R$ 3.000,00 (três mil
reais);

50)  01  (uma)  máquina  conformadora  CC1  Compeçaste,  com  quatro  pinças,  em
regular estado de conservação, que avalio em R$ 12.000,00 (doze mil reais);

51)01 (um) coleiro (máquina de passar cola), RB Máquinas, em regular estado de
conservação, que avalio em R$ 500,00 (quinhentos reais);

52)  01 (uma)  máquina  de lacrar  caixas Cyklop,  modelo UNI  99/2,  nº  211292,  em
regular estado de conservação, que avalio em R$ 200,00 (duzentos reais).

Avaliação  Total:  R$  353.650,00  (trezentos  e  cinquenta  e  três  mil  e  seiscentos  e
cinquenta reais).

Processo: 0032500-84.2012.5.13.0011
Exequente: UNIÃO
Executado: VALDECI AMORIM RODRIGUES

Um imóvel rural situado no município de Teixeira, Estado da Paraíba, denominado
Poços,  com área de 25,00ha (vinte e cinco hectares)  devidamente registrado no
Ofício Único,  sob a matrícula  3587, às fls.  161,  do Livro 2-U,  em 29/12/1987,  no
Cartório de Registro de Imóveis de Teixeira – Paraíba, avaliado em R$ 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais).

Processo nº 0130423-42.2014.5.13.0011 
EXEQUENTE: UMARAK MORAIS DE MEDEIROS – CPF: 009.917.294-12 
EXECUTADO: EGRINALDO GONCALVES DE LIMA - ME – CNPJ: 09.018.993/0001-01 

01(uma) máquina de costura de coluna, uma agulha, marca IVOMAQ, sem número 
de série, em perfeito estado de funcionamento, avaliada em R$ 3.300,00 (três mil e 
trezentos reais).
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PROCESSO Nº 0052100-34.2007.5.13.0022

EXEQUENTE: IVAM CANDIDO DE SOUZA

EXECUTADO: CIGA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA e OUTROS

Prédio coletado sob o nº 213, situado na Rua José Gomes de Sá Filho, Bessa, nesta
cidade, construído de tijolos e coberto de telhas, recuado do alinhamento com dois
pavimento,  contendo  no  pavimento  térreo:  piscina,  terraço,  deck,  estar  social,
jantar, sala de TV, gabinete, lavabo, quarto de hóspede, garagem, cozinha, salão de
jogos,  cozinha  auxiliar,  área  de  serviço,  dois  quartos  de  empregada,  WC  de
empregada e WC social, e no pavimento superior: terraço, estar social, varandas,
mezanino, três suítes, sendo duas com WC e uma suíte casal com WC e closet.

Avaliado em R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhetos mil reais)

PROCESSO Nº  0000521-77.2016.5.13.0007 

EXEQUENTE: UNIÃO

EXECUTADO: ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 

01)  300  (TREZENTAS)  CARTEIRAS  ESCOLARES-  TIPO  UNIVERSITÁRIA,  CORES
VARIADAS, PLÁSTICO E TUBO METAL. Valor da unidade R$ 130,00.

Avaliação total em R$ 39.000,00.

Proc. Nº  0000601-47.2016.5.13.0005 

EXEQUENTE: EDNA LUCIA PAULO DOS SANTOS 

EXECUTADO: DULCILENE SOARES DA SILVA 

01)  15 (quinze)  cadeiras  de  madeira  jatobá,  material  artesanal,  valor  unitário  R$
120,00.

Avaliação total R$ 1.800,00

Proc. Nº  0000603-92.2017.5.13.0001

EXEQUENTE: Julliana Fabiolla Nicodemi da Silva

EXECUTADO: Aroldo Costa da Cunha – ME

01-  Um  (01)  Macaco  Jacaré,  marca  MARLON,  capacidade  de  02  toneladas,  em
razoável estado de conservação, funcionando, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos
reais).

2-  Um (um)  Esmeril,  marca  FERRARI,  modelo  ME –  6A,  em razoável  estado  de
conservação, funcionando, avaliado em R$ 100,00 (cem reais).

3- 01 (um) Torno de bancada nº 06, em bom estado, funcionando, avaliado em   R$
200,00 (duzentos reais).

4-  01  (um)  carrinho  de  ferramentas  ADVANTAGE,  cor  laranja,  em  bom  estado,
avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais).

Total Avaliado em R$: 1.000,00 (hum mil reais).
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PROCESSO:  0000697-40.2017.5.13.0001 

EXEQUENTE: HINGRETHE CRISTINA DA SILVA SANTOS 

EXECUTADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. 

01) 16 (DEZESSEIS) TERNOS, REFERÊNCIA 1761, VALOR UNITÁRIO R$ 199,99 –
TOTAL R$ 3.199,84;

02)109 (CENTO E NOVE) CAMISAS POLO, REFERÊNCIA 1867, VALOR UNITÁRIO R$
39,99 – TOTAL R$ 4.358,91;

03) 01 (UM) CINTO, REFERÊNCIA 6009, VALOR R$ 15,99.

Total Avaliado em R$ 7.574,74

PROCESSO:  0000751-31.2016.5.13.0004 

EXEQUENTE: CLAUDEMIR DOS SANTOS SILVA 

EXECUTADO: FAFITO CORDEIRO DE SOUSA 

01) um piano de cauda Neumann, com aproximadamente 2,50m de comprimento por
1,50 de largura, em bom estado de conservação.

Total Avaliado em R$ 30.000,00

PROCESSO:  0000881-30.2017.5.13.0022 

EXEQUENTE: WILDNER ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO 

EXECUTADA: CAROLINE FERREIRA AGRA 

APARTAMENTO DUPLEX Nº "H", DO BLOCO "I", EDIFÍCIO NO LOTE DE TERRENO
PRÓPRIO  V-1,  DA  QUADRA  10  DO  LOTEAMENTO  JARDIM  CAMBOINHA,
CONTENDO  NO  PAVIMENTO  TÉRREO-  UM  TERRAÇO,  SALA  ÚNICA  DE
ESTAR/JANTAR, ESPAÇO MULTIUSO, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E ESCADA DE
ACESSO E, NO PAVIMENTO SUPERIOR, TRÊS SUÍTES, SENDO UMA COM CLOSET
E  VARANDA,  EDIFÍCIO  CONDOMÍNIO  CAMBOINHA  VILLAGE. ,  SITUADO  NA
AVENIDA MAX ZAGEL,  38,  CAMBOINHA,  CABEDELO-PB,  MATRÍCULA 23140,  EM
26/11/2008,  LIVRO  2-A2,  FOLHA  001,  CARTÓRIO  DE  REGISTRO  DE  IMÓVEIS
“FIGUEIREDO DORNELAS. TOTAL DA AVALIAÇÃO R$ 700.000,00. 

Total Avaliado em R$ R$ 700.000,00. 
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PROCESSO:  0001157-58.2016.5.13.0002 

EXEQUENTE: INALDO FELIX DA SILVA 

EXECUTADO: TAVEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP 

01) 6 (SEIS) FILTROS TECFIL PSL 620, VALOR DA UNIDADE R$ 40,00, TOTAL R$
240,00;

02) 7 (SETE) FILTROS TECFIL PEL 310, VALOR DA UNIDADE R$ 35,00, TOTAL R$
245,00;

03) 4 (QUATRO) FILTROS TECFIL PSL L23, VALOR DA UNIDADE R$ 35,00, TOTAL R$
140,00. 

04)3 (TRÊS) FILTROS TECFIL PSL 406, VALOR DA UNIDADE R$ 45,00, TOTAL R$
135,00

05) 4 (QUATRO) FILTROS TECFIL PSC 498/1, VALOR DA UNIDADE R$ 40,00, TOTAL
R$ 160,00.

Total Avaliado em R$ 920,00

PROCESSO:  131257-20.2015.5.13.0008 

EXEQUENTE: ALAN CARLOS ALVES DOS SANTOS 

EXECUTADO: AM BORGES & CIA LTDA - ME 

01) 01 (UM) MOTOR COM CAIXA DE MARCHA PARA FIESTA - Nº SM 9A 9837 6541 –
ANO 2010 - AVALIADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS);

02) 01 (UM) MOTOR COM CAIXA DE MARCHA PARA HONDA CITY - Nº LI 5 A 8 -
2102492 -ANO 2011/2012, AVALIADO EM : R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00

PROCESSO:  0001371-37.2016.5.13.0006 
EXEQUENTE: ADILENE DO NASCIMENTO LIMA   

EXECUTADO: BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA   

01)  01(UMA)  MÁQUINA INDUSTRIAL DE FECHAMENTO DE CAMISA SOCIAL,  EM
BOM  ESTADO  E  FUNCIONANDO,  MARCA  "LUMAK",  AVALIADO  EM  R$
3.000,00(TRÊS MIL REAIS);

02) 01(UMA) MÁQUINA BATEDEIRA DE ELÁSTICO INDUSTRIAL, MARCA TK6507378,
EM  BOM  ESTADO  E  FUNCIONANDO,  AVALIADO  EM  R$  2.800,00  (DOIS  MIL  E
OITOCENTOS REAIS;

03)  1(UMA)  MÁQUINA  BATEDEIRA  DE  ELÁSTICO  INDUSTRIAL,  MARCA  SUN
SPECIAL,  SÉRIE  14581,  EM BOM ESTADO E FUNCIONANDO,  AVALIADO EM R$
3.000,00.

TOTALIZANDO A AVALIAÇÃO EM R$ 8.800,00(OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).
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PROCESSO:  0131703-35.2015.5.13.0004

EXEQUENTE: JONAS SILVA DOS SANTOS 

EXECUTADO: BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - 

1) uma máquina de costura industrial de bancada, batedeira de elástico, fabricada
pela Pancostura Ind. e Com. Ltda, modelo KM - 709 BL 1/4, série 210-HA, em bom
estado de uso, conservação e funcionamento; R$ 2.700,00;

2)  uma  máquina  de  costura  Industrial  de  bancada,  corte  reto,  fabricado  pela
SunSpecial, modelo/série SS - LR 6908P, made in Taiwan, em perfeito estado de uso,
conservação e funcionamento; R$ 3.100,00, 

Total Avaliado em R$ 5.800,00

PROCESSO: 0131715-52.2015.5.13.0003 

EXEQUENTE: UNIÃO (PGF)

EXECUTADO: PERSI-FAS VIDROS INOX E ALUMINIO COMPOSTO LTDA 

1- 01 TV de marca SONY, TELA PLANA, 32 POLEGADAS, EM BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO.

Total Avaliado em R$ 500,00.

PROCESSO: 0001787-20.2016.5.13.0001 

EXEQUENTE: ELIAS CARVALHO CASTRO CUNHA 

EXECUTADO: AGUA VIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA E OUTROS

01) 04 (QUATRO) APARELHOS CELULARES DA MARCA ZTE BLADE AMO, COM 8
MP  +  5  MP,  QUADRICORE,  4G,  WVGA,  8GB+1GB,  DUAL  SIM,  COR  PRETO,
ACOMPANHANDO CARREGADOR E BATERIA, TODOS NOVOS, AVALIADOS EM R$
300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA UNIDADE, TOTALIZANDO R$ 1.200,00 (HUM MIL
E DUZENTOS REAIS).

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO DOS BENS: R$ 1.200,00

PROCESSO: 0198300-39.2013.5.13.0009

EXEQUENTE: UNIÃO (INSS)

EXECUTADO:  JOSÉ  MARINALDO  DE  LIMA  GOMES  (CERAMICA  JOSEANA)
1- 04 (quatro) milheiros de tijolos de 08 (oito) furos posto no pátio da cerâmica do
réu.

Avaliado em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).
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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.

ANA PAULA CABRAL CAMPOS

Juíza do Trabalho Supervisora da CRE-JP
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