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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
Central Regional de Efetividade
EDITAL DE ALIENAÇÕES JUDICIAIS E INTIMAÇÃO
O Dr. LINDINALDO SILVA MARINHO, Juiz Supervisor 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); EMAIL: marcotulio@marcotulioleiloes.com.br
DISPONIBILIZAÇÃO DE BENS:
No primeiro dia útil do mês de NOVEMBRO 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:
- 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.
- 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.
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-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, devendo o valor
referido ser depositado no prazo de 48 horas;
- Na alienação de imóveis é permitido o parcelamento, de acordo com o art. 895, § 1º,
do CPC, a critério do Juiz Supervisor, com sinal à vista de, pelo menos, 25% (vinte e cinco
por cento) e as parcelas corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, ficando o imóvel
hipotecado até a quitação da dívida (art. 895, I, II, § 2º, do CPC), devendo o sinal ser
depositado no prazo de 48 horas.
- Os bens imóveis com valor inferior ou igual a R$ 5.000,00 deverão ser pagos à vista;
A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado, desde que em idênticas condições de preço.
- 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 Itens 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;
· 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 (conforme
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parágrafo único do art. 884 do CPC e parágrafo único do art. 24 do decreto lei 21981, de
1932), 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 ou diretamente ao leiloeiro.
· 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.
· 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, além de
pena correspondente à violência”.
Além das penalidades acima, o arrematante estará sujeito as seguintes penalidades:
Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz
impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda dos valores pagos, voltando os bens a nova
alienação judicial eletrônica, dos quais não serão admitidos a participar o arrematante e o
fiador remissos (art. 897 do CPC).
Em caso de atraso no pagamento incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. A inadimplência de três
parcelas, consecutivas ou não, implicará no desfazimento da arrematação com perda dos
valores pagos em favor da execução, sem prejuízo das penalidades civis e criminais.
A penalidade civil consiste na vedação de participação do arrematante remisso
(art. 897 do CPC) em novo leilão.
Os pagamentos não efetuados no ato do Leilão, implicarão 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. 39 do
Decreto 21.981/32). Assim, aquele que ofertar lanço e alegar não ter, no ato, cheque ou
dinheiro, estará sujeito às penalidades previstas no artigo 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, além de pena correspondente à
violência, cominado com o art. 95 da Lei 8.666/93.
· 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 CPC, 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.
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· 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
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.
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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
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.
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;
3.
Os bens móveis encontram-se sob a guarda da parte executada ou do leiloeiro
oficial;
4.
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;
5.
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);
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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;
PROCESSO Nº0000800-47.2018.5.13.0022
EXEQUENTE: SUELY RANGEL LOBO
EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E
MEDIO REDENCAO LTDA - ME
Bem:
85 (oitenta e cinco) carteiras tipo estudantil,em fibra e tubos de ferro, cor verde claro, em
regular estado de conservação, avaliada cada por R$ 80,00(oitenta reais), perfazendo um
total de R$ 6.800,00.
PROCESSO 0000072-74.2016.5.13.0022
EXEQUENTE: SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA
EXECUTADO : BELISSIMA - EVENTOS E RECEPCOES LTDA – ME
BENS:
01)
(um) vestido modelo tomara que caia, dois em um (vestido com saia curta e saia
longa), cor branca, com bordado em strass, tecido cetim e voal, em bom estado, que
avalio em R$930,00
02) - (um) vestido modelo tomara que caia, longo, cor branca, com aplicação de guipir e
strass, tecido voal, bom estado, que avalio em R$900,00
03) - (um) vestido longo, com mangas compridas, tecido renda, bordado strass, em bom
estado, que avalio em R$930,00
04) - (um) vestido longo, com mangas 3/4, com calda, tecido renda e cetim, bordado, em
bom estado, que avalio em R$930,00
05) - (um) vestido contendo três partes (corselet bordado strass, uma saia curta de voal
e outra saia longa voal), em bom estado, que avalio em R$930,00
06) - (um) vestido longo, modelo tomara que caia, em cetim, bordado com aplicações de
guipir, cor branca, em regular estado, que avalio em R$700,00
07 ) - . (um) vestido longo, sem mangas, com a parte de cima revestida em renda
bordada, apresentando algumas manchas na saia, cor branca, em regular estado, que
avalio em R$750,00
08) - (um) vestido longo, modelo tomara que caia, em cetim, bordado, apresentando
pequena mancha de sujeira na saia, em bom estado, que avalio em R$700,00
09) - (um) vestido longo, modelo tomara que caia, em cetim, bordado com aplicações de
canotilho e lantejola, cor branca, em bom estado, que avalio em R$900,00
10) - (um) vestido longo, de alças, em cetim fosco, com bordado, cor branca, em bom
estado, que avalio em R$900,00
11) - (um) vestido longo, modelo tomara que caia, em cetim, com bordado, cor branca,
em bom estado, que avalio em R$850,00
12) - (um) vestido longo, modelo tomara que caia, tecido voal, com bordado, cor branca,
em bom estado, que avalio em R$900,00
13) (um) vestido longo, modelo tomara que caia, tecido tafetá, bordado com
pedras(cristal) e canotilho, , cor branca, em bom estado, que avalio em R$930,00
14) - (um) vestido longo, modelo tomara que caia, todo bordado, cor branca, em bom
estado, que avalio em R$930,00
15) - (um) vestido longo com manga 3/4, tecido renda, com bordados, cor branca, em
bom estado, que avalio em R$930,00
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16) - (um) vestido longo, modelo tomara que caia, tecido cetim, com bordado - canotilho,
cor branca, em regular estado, faltando dois botões, registro fotográfico anexo, que avalio
em R$750,00
17) - (um) vestido longo, tecido tafetá, sem mangas, com bastante bordado, cor branca,
em bom estado, que avalio em R$930,00
18) - (um) vestido longo, tecido cetim, sem mangas, com bastante bordado, cor branca,
em bom estado, que avalio em R$930,00
19) - (um) vestido longo, tecido cetim, tomara que caia, bordado, cor branca, em bom
estado, que avalio em R$930,00
20) (um) vestido longo, tecido tule, modelo sereia, bordado, cor branca, em bom
estado, que avalio em R$930,00
21) (um) vestido longo, tecido tafetá, sem mangas, bordado, cor pérola, em bom
estado, que avalio em R$930,00
22) - (um) vestido longo, tecido tafetá, modelo tomara que caia, bordado canotilho e
pérola, cor bege, em bom estado, que avalio em R$930,00
23) - (um) vestido longo, tecido cetim, modelo de alças, bordado, cor branca, em bom
estado, que avalio em R$850,00
24) - 1 (um) vestido longo, tecido cetim, modelo manga curta, plus size, bordado – em
pérolas, cor branca, em bom estado, que avalio em R$930,00
25) - (um) vestido longo, modelo sem manga, tecido cetim, bordado, com calda pequena,
cor branca, em bom estado, que avalio em R$930,00
26) - (um) vestido longo, modelo corpo princesa, sem mangas, tecido cetim, bordado, cor
branca, em bom estado, que avalio em R$900,00
27) -. (um) vestido longo, modelo medieval, sem mangas, bordado, cor branca, em bom
estado, que avalio em R$930,00
28) - 14 Ternos modelo tradicionais (calça e paletó), de tamanhos e cores variadas. Sendo
cinco de cor preta; quatro de cor azul; dois de cor verde (um escuro e outro claro); um de
cor cinza claro; um de cor chumbo e um de cor cinza escuro, em bom estado, que avalio
cada em R$140,00 (cento e quarenta reais), perfazendo os quatorze o total de
R$1.960,00
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 25.940,00

PROCESSO: 0000088-42.2017.5.13.0006
EXEQUENTE: SHEILA BATISTA DA SILVA
EXECUTADO: JOELSON SOARES CORREA EIRELI - ME
BEM:
Um imóvel residencial situado na rua Violeta Formiga 224, Aeroclube, nesta Capital,
situada em terreno próprio, lote nº 630 da Quadra 622, Loteamento Jardim Oceania IV - 2ª
etapa, na praia do Bessa, medindo 12.000 de frente e fundos, por 30m62 de comprimento
de ambos os lados, limitando-se pela frente, com a rua onde se encontra encravado, (rua
Violeta Formiga); lado direito com o lote 642; Lado esquerdo com o lote 618 e fundos
com, o lote 97. Devidamente transcrito no Cartório do Registro Geral de Imóveis
"EUNÁPIO TORRES", RG. 10.34.359 – em, 27.12. 2013, avaliado em R$ 300.000,00
(Trezentos mil reais).
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

7

Anexo 3 - EDITAL DE ALIENAÇÕES JUDICIAIS E INTIMAÇÃO
2828/2019 - Quinta-feira, 10 de Outubro de 2019
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

Edital em anexo

PROCESSO 0000104-08.2018.513.0023
EXEQUENTE: JOANA APOLINÁRIO TAVARES
EXECUTADO: MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA - ME
BEM:
01) 01 (UM) balcão em mármore, inox e vidro para self service, com dimensões 1.90m de
comprimento por 1,10m de largura por 0,90m de altura* (*com sobre base de inox e
tampo de vidro único), com aquecimento, alimentação a glp, em ótimo estado de uso e
conservação, com doze cubas de inox, marca pagelar, com rodas, etc., o qual avalio por e
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
02) 01 (UM) balcão em mármore, inox e vidro para self service, com dimensões 1.90m de
comprimento por 1,10m de largura por 0,90m de altura* (*com sobre base de inox e
tampo de vidro único), com resfriamento, alimentação 220 volts, em ótimo estado de uso
e conservação, com doze cubas de inox, marca pagelar, com rodas, etc., o qual avalio por
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
03) 01 (UMA) mesa de apoio para self service, em mármore e inox com suporte para
talheres e pratos, com dimensões 1.10m de largura por 1,15m de comprimento por 0,90m
de altura, em ótimo estado de uso e conservação, o qual avalio por e R$ 4.800,00 (quatro
mil e oitocentos reais).
04) 03 (TRÊS) mesas de madeira de lei trabalhada tamanho aprox. 1,20m de
comprimento por 0,80m de largura cada uma, e mais 03 jogos de quatro cadeiras da
mesma madeira trabalhada, cada conjunto (mesas plus cadeiras) avalio por R$ 1.300,00
perfazendo um total de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos)
Obs.: os bens supra, estão na sede da firma devedora e o valor das avaliações totalizam
R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais).
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 28.200,00

PROCESSO Nº 0000160-80.2019.5.13.0031
EXEQUENTE:
LUCIANO
LIMA
ALVES
EXECUTADO: GONZAGA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Bem:
01(um) caminhão, PLACA NQE 4288, marca/modelo M.BENZ/L1620, ano/modelo
2010/2010, cor azul, combustível Diesel, registrado em nome de ATACADÃO DE
ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. AVALIAÇÃO (TABELA FIPE-AGOSTO /2019)
R$106.793,00(CENTO E SEIS MIL,SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS).
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 106.793,00(CENTO E SEIS MIL,SETECENTOS E
NOVENTA E TRÊS REAIS).

PROCESSO: 0000185-91.2016.5.13.0001
EXEQUENTE:
ALESSANDRO
CASSIANO
DE
SOUZA
CARNEIRO
EXECUTADO: POUSADA DO CAJU LTDA - EPP, POUSADA MAR E SOL LTDA - ME,
CARLOS ANTONIO DE AVILA, VALDIR PIRES DE ANDRADE
BEM:
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01 (uma) Unidade Autônoma de nº 117, do Edifício RESIDENCIAL LUXOR TAMBAÚ,
situado a Av. Antonio Lira nº 458, esquina com a Rua Helena Meira Lima, no bairro de
Tambaú, nesta cidade, composta de: varanda, sala de estar 02 (dois) quartos, sendo 01
(uma) suíte, WC social, cozinha área de serviço, com área real privativa de unidade de
53,7900m², área real de uso comum pertinente a unidade de 60,4297m², área real total da
unidade de 114, 21,219m², área equivalente de construção da unidade de 98,3427m²,
coeficiente de proporcionalidade 0,007000 e fração ideal de 0,7000%. Matrícula 84.926,
Registro Geral do 2º ofício do Registro de Imóveis (Zona Norte), da comarca desta capital
de 11 de agosto de 2009, pelo contrato Particular de promessa de compra e vendam,
datado de 20/02/2009, assinado por NATAL CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES
LTDA, que PROMETEU VENDER O IMÓVEL ACIMA ao Sr. CARLOS ANTONIO ÁVILA,
brasileiro, solteiro, empresário, portador da CI.7.977.958-SSP-PB. CPF. 526.130.628-00.
Avaliado em R$ 420.00,00.
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).
PROCESSO: 0000196-31.2019.5.13.0029
EXEQUENTE: FERNANDO MORAIS DE AZEVEDO
EXECUTADO: CONCRETO REDIMIX DO BRASIL SA
BENS:
128 (CENTO E VINTE E OITO) TONELADAS DE CIMENTO CP II F40, AO PREÇO
UNITÁRIO DE R$ 258,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS), A TONELADA,
PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 33.024,00 (TRINTA E TRÊS MIL E VINTE E QUATRO
REAIS).
Valor total da avaliação: R$ 33.024,00 (TRINTA E TRÊS MIL E VINTE E QUATRO
REAIS).
PROCESSO 0000217-53.2017.5.13.0004
EXEQUENTE: JOSE FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS
EXECUTADO: CCR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - ME
BEM:
14 KITS DE PORTA, semioca, em madeira de reflorestamento, com revestimento
melamínico, padrão jequitibá, NOVOS, medindo 215 cm X 84 cm, avaliados cada kit em
R$ 380,00, totalizando R$ 5.320,00
Valor total da avaliação: R$ 5.320,00
PROCESSO 0000244-76.2016.5.13.0002
EXEQUENTE: MAURO SERGIO DE AZEVEDO SANTOS
EXECUTADO: SUSHI BESSA RESTAURANTE JAPANESE LTDA - ME
BENS:
01) 46 cadeiras em madeira escura, usadas, avaliadas em R$ 250,00 cada. Total: R$
11.500,00;
02) 12 mesas em madeira escura, medindo aproximadamente 80cm, avaliadas em R$
400,00 cada. Total : 4.800,00;
03) - 08 mesas cor acinzentada em madeira medindo aproximadamente 70cm X 50cm,
avaliadas em R$ 500,00. Total: R$ 4000,00;
04) 01 mesa cor acinzentada em madeira medindo aproximadamente 50cm X 120cm,
avaliada em R$ 700,00;
05) 01 ar condicionado Split Carrier X Pawer, 17.00 BTUS, usado, avaliado em R$
1500,00.
Total da avaliação R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais);
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 20.500,00
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PROCESSO: 0000268-10.2017.5.13.0022
EXEQUENTE: JULLIAN GONCALVES DE MOURA
EXECUTADO: JAYME DA COSTA GOMES FILHO – ME
BENS:
01) 2 máquinas de musculação SUPINO PLANO, sem marca definida, usadas, em ruim
para regular estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliadas em
R$2.000,00;
02) 2 máquinas de musculação SUPINO INCLINADO, sem marca definida, usadas, em
ruim para regular estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliadas em
R$2.000,00;
03) 1 máquina de musculação VOADOR, sem marca definida, usadas, em ruim para
regular estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliadas em R$1.000,00;
04) 1 máquina de musculação PUXADA ALTA, sem marca definida, usadas, em ruim para
regular estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliadas em R$1.000,00;
05) 1 máquina de musculação CROSS OVER, sem marca definida, usadas, em ruim para
regular estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliadas em R$2.500,00;
06) 1 máquina de musculação PARALELA, sem marca definida, usadas, em ruim para
regular estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliadas em R$1.000,00;
07) 2 máquinas de musculação LEG 45º, sem marca definida, usadas, em ruim para
regular estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliadas em R$2.500,00;
08) 2 máquinas de musculação BANCOS REGULARES, sem marca definida, usadas, em
ruim para regular estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliadas em
R$500,00;
09) 3 bicicletas ergométricas (marcas/modelos diadora, oxer oxs 100 e life zona), usadas,
em ruim para regular estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliadas em
R$3.000,00;
10) 1 máquina de musculação ELIPTICO, sem marca definida, usada, em ruim para
regular estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliadas em R$1.000,00;
11) 1 máquina de musculação GAIOLA SMITH, sem marca definida, usada, em ruim para
regular estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliadas em R$2.000,00;
12) 1 máquina de musculação EXTENSORA, sem marca definida, usada, em ruim para
regular estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliadas em R$1.500,00;
13) 1 máquina de musculação LEG PRESS, sem marca definida, usada, em ruim para
regular estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliadas em R$1.500,00;
14) 1 máquina de musculação FLEXORA DEITADA, sem marca definida, usada, em ruim
para regular estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliadas em
R$1.500,00;
15) 10 ANILHAS de 20 kg, avaliadas em R$1.500,00;
16) 20 ANILHAS de 15 kg, avaliadas em R$2.000,00;
17) 18 ANILHAS (6 de 5kg, 6 de 3kg e 6 de 2kg), avaliadas em R$1.000,00.
18) 10 PESOS HALTERES, sendo 2 de 3 kg, 2 de 4 kg, 2 de 5 kg, 2 de 8 kg e 2 de 10 kg,
avaliadas em R$1.000,00.
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais)
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PROCESSO: 0000295-50.2018.5.13.0024
EXEQUENTE:
EDNEIDE
DOS
SANTOS
EXECUTADO: SIMONE FERREIRA DA SILVA DANTAS

NASCIMENTO

01) 01 (um) brinquedo plástico, com dois escorregadores, sem marca aparente, usado,
em regular estado, avaliado por R$500,00;
02) 01 (uma) piscina de bolinhas, coberta, com aproximadamente 1,5x1,5m, avaliada por
R$400,00;
03) 01 (uma) geladeira Electrolux, 236 litros, cor branca, de uma porta, em regular estado,
avaliada por R$400,00;
04) 01 (um) gelágua de pé Esmaltec, cor branca, avaliado por R$150,00;
05) 01 (um) micro-ondas Electrolux, pequeno, cor branca, usado, avaliado por R$100,00;
06) 03 (três) berços simples, usados, avaliados cada por R$50,00, perfazendo um total de
R$150,00;
07) 05 (cinco) carrinhos para bebê, simples, bastante usados, avaliados cada por
R$50,00, perfazendo um total de R$250,00;
08) 01 (um) guarda-roupas infantil, cor branca, usado, avaliado por R$100,00;
09) 04 (quatro) mesas infantis, em madeira, cor verde, avaliadas por R$ 70,00 cada,
perfazendo um total de R$280,00;
10) 14 (quatorze) cadeiras infantis, avaliadas por R$20,00 cada, em um total de
R$280,00;
11) 01 (um) pula-pula com 2,44 metros de diâmetro, usado, avaliado por R$500,00;
12) 01 (um) birô em "L", com aproximadamente, 1,20x1,20 m, com quatro gavetas e uma
porta, em aglomerado com fórmica, avaliado por R$250,00;
13) 01 (uma) Impressora Epson, L380, com bulk-ínk, avaliada por R$ 400,00;
14) 01 (um) computador de mesa completo, com monitor Samsung, CPU, teclado,
avaliado por R$600,00;
15) 01 (uma) cadeira com braços, tipo secretaria, com roldanas, avaliada por R$150,00;
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 4.510,00 (Quatro mil, quinhentos e dez reais).
PROCESSO Nº 0000350-98.2018.5.13.0024
Bem:
92 estantes de ferro com 1,90m de altura,1m de largura contendo 05 bandejas com
profundidade de 30 cm em cada bandeja, valor unitário R$ 200,00 perfazendo um total de
R$18.400,00(dezoito mil e quatrocentos reais).
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 18.400,00(dezoito mil e quatrocentos reais).
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PROCESSO: 0000358-94.2016.5.13.0008
EXEQUENTE: JUSSENILDO DE OLIVEIRA FRANCA
EXECUTADO: PLISAN CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, MARCOS
LEAL SANTOS, PLINIO DE OLIVEIRA TAVARES, DE PERFIL COMERCIO VAREJISTA
DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME, MARCONE LEAL SANTOS - ME
BENS:
01) Três impressoras de marca/modelo HP Officejet pro 8600, em bom estado de
conservação e uso, ao preço unitário de R$ 1.800,00, perfazendo um total de R$5.400,00;
02) Um fogão da marca Esmaltec de quatro bocas, de cor branca, em bom estado de
conservação e uso, que avalio em R$ 300,00;
03) Uma geladeira da marca/modelo Bosch frost free, de cor branca, em bom estado de
conservação e uso, que avalio em R$ 900,00;
04) Um aparelho de micro-ondas da marca Electrolux, em bom estado de conservação e
uso, que avalio em R$ 300,00;
05) Um sofá para dois lugares, de cor cinza escuro, em bom estado de conservação e
uso, que avalio em R$ 450,00;
06) Um sofá para três lugares, de cor cinza escuro, em bom estado de conservação e
uso, que avalio em R$ 550,00;
07) Um bebedor (GELAGUA) da marca Esmaltec, em bom estado de conservação e uso,
que avalio em R$ 300,00;
08) Uma mesa para reunião, em bom estado de conservação e uso, ao preço de R$
1.000,00;
Um notebook da marca/modelo Samsung RV419, em bom estado de conservação e uso,
ao preço de R$ 1.000,00;
09) Um notebook da marca SONY vaio, de cor preta, em bom estado de conservação e
uso, ao preço de R$ 1.500,00;
10) Um CPU de computador da marca CCE UPI.06.591, de cor preta, em bom estado de
conservação e uso, ao preço de R$ 400,00;
11) Um monitor da marca/modelo Samsung Master B1630, de cor preta, em bom estado
de conservação e uso, ao preço de R$ 200,00;
12) Um monitor da marca AOC, de cor preta, em bom estado de conservação e uso, ao
preço
de R$ 300,00;
13) UM CPU de computador GM1, de cor preta, em bom estado de conservação e uso, ao
preço de R$ 400,00;
14) Quatro NICHOS (peças decorativas) de cor azul, ao preço unitário de R$ 150,00,
perfazendo um total de R$ 600,00;
15) Cinco aparelhos de ar condicionado, funcionando, com o valor total de R$ 3.000,00;
Duas mesas para escritório de vidro, em bom estado de conservação e uso, ao preço
unitário de R$ 500,00, perfazendo um total de R$ 1.000,00;
16) Dois conjuntos de cadeiras de cor preta, ao valor unitário de R$ 150,00, totalizando
R$ 300,00;
17) Uma estante (móvel) para escritório, grande, em bom estado de conservação e uso
no valor de R$ 700,00;
18) Uma estante (móvel) para escritório, pequena, em bom estado de conservação e uso
no valor de R$ 500,00;
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19) Quatro mesas para escritório, em bom estado de conservação e uso, no valor total de
R$ 2.000,00;
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 21.100,00.
PROCESSO 0036200-55.2014.5.13.0025
Reclamante: FRANCINALDO DOS SANTOS MACEDO
Reclamado: JOSE MARIANO ROSSI DE BRITTO FILHO (SÓCIO) E OUTROS
BEM:
CASA LOCALIZADA NA R. JOÃO RAIMUNDO DE LUCENA, Nº 170, BAIRRO
VALENTINA I, JOÃO PESSOA (PB).
Certidão cartorária: Prédio residencial situado na via local 145, quadra 224, lote 283, sob
número 170 no bairro de Cuiá, no conjunto habitacional denominado "VALENTINA
FIGUEIREDO", nesta cidade, localizado no lado par e o terreno no qual a casa está
construída é próprio, sendo a casa construída em alvenaria de tijolos e coberta de telhas,
contendo 03 quartos, 01 sala, cozinha, banheiro, terraço, com área coberta de 77 m²,
medindo o respectivo terreno em 7,50 metros de frente, 7,50 metros de fundo, por 20 do
lado direito, 20 metros do lado esquerdo, limitando-se pelo lado direito com o lote 290,
lado esquerdo com o lote 275 e nos fundos com o lote 177 dando para via local 146."
Situação atual: casa construída em alvenaria, coberta com telhado em estrutura de
madeira e telha cerâmica, acabamento das paredes em reboco, massa corrida e tinta
latex, piso em cerâmica. Construção e acabamento padrão popular para médio. Possui
andar térreo e 1º andar. No andar térreo há 3 quartos, sendo 2 suítes, WC social, sala,
cozinha americana, varanda e área de serviço, perfazendo, aproximadamente, 100 m². No
1º andar há 2 quartos, WC social, sala, cozinha e varanda nos fundos, perfazendo,
aproximadamente, 70 m². Total de área construída (valor aproximado): 170 m².
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 204.000.00
PROCESSO Nº 0000370-61.2018.5.13.0001
Bem:
Parte da chácara nº 21, situada no Lot. Jardim Imaculada Conceição, no município de
Bayeux, medindo 40m de frente e fundos por 53m de comprimento de ambos os lados,
confrontando-se pela frente com a Rua Plácido de Oliveira Lima;lado direito com a casa s/
n, de Alcides de tal;lado esquerdo com terreno de terceiros; e fundos com terreno de
Alberto Magno Goudim Vasconcelos.Registro de imóveis: no município de Bayeux,
Matrícula 000006,em 19/11/1962, Livro 8, Folha 066. Total da avaliação: R$1.500.000,00
(Hum milhão e quinhentos mil reais)
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais)
PROCESSO: 0000395-96.2018.5.13.0026
EXEQUENTE:
JOSE
RAMOS
DE
OLIVEIRA
SANTOS
EXECUTADO: MERCADAO DO POVO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA ME
BEM:
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01 (um) automóvel VW/UP TAKE MA, Placa OFX-1083, ano 2015, em bom estado de
conservação e funcionamento, avaliado em R$ 25.000,00.
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Obs.: Bem na posse da depositária Sra. Lucicleide Farias Veloso, CPF 520.304.904-15
(representante legal da executada).
PROCESSO 0000512-28.2019.5.13.0002
EXEQUENTE: KELLY CHRISTIANE SILVA OLIVEIRA
EXECUTADO: GONZAGA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
BEM:
VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, MOTOR DIESEL, MARCA/MODELO MERCEDES
BENZ/710, ANO/MODELO 2010/2011, PLACA NQJ-3979/PB, COR AZUL, USADO, EM
FUNCIONAMENTO E BOM ESTADO, VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 72.843,00 (TABELA
FIPE)
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 72.843,00 (TABELA FIPE)

PROCESSO Nº 0000550-08.2018.5.13.0024
Bem:
01) 18(dezoito) conjuntos de mesas com 04 (quatro) cadeiras cada, em madeira,com
tampo branco e detalhe em azul,regular estado de conservação,que avalio em
R$600,00(seiscentos reais) cada conjunto,perfazendo um total de R$10.800,00(dez mil e
oitocentos reais);
02) 01 (um) aparelho de TV , marca samsung,modelo UN32FH4205GXZD,32 (trinta e
duas)
polegadas,
nº
série
Y1YD3XAG106547H,em
regular
estado
de
conservação,funcionando,que avalio em R$500,00(quinhentos reais);
03) 01(um) aparelho de TV, marca LG,modelo 55LM6400,55(cinquenta e cinco )
polegadas, nº série 211AZWSDP169, em regular estado de conservação,
funcionando,que avalio em R$1.500,00(hum mil e quinhentos reais);
04) 01(um) aparelho de TV,marca LG, modelo 52LG50FD,52(cinquenta e duas)polegadas,
nº série 904AZCQ1L835, em regular estado de conservação, funcionando, que avalio em
R$1.000,00(hum mil reais);
05) 01(um) aparelho de TV, marca samsung,modelo UN46FH5205GXZD,46(quarenta e
seis)polegadas,
nº
série
Y1YG3XCF305748Y,
em
regular
estado
de
conservação,funcionando,que avalio em R$700,00(setecentos reais);
06) 01 (um) refrigerador,marca consul, duplex,cor cinza, em regular estado de
conservação,funcionando, que avalio em R$800,00(oitocentos reais);
07) 01(um) freezer horizontal,duas portas,marca consul,cor branca,em regular estado de
conservação,funcionando,que avalio em R$800,00(oitocentos reais);
08) 01(um)freezer horizontal,duas portas, marca prosdócimo, cor branca,em regular
estado de conservação,funcionando,que avalio em R$300,00(trezentos reais);
09) 01(um) fogão industrial, seis bocas,com chapa e forno, sem marca aparente, em inox,
em regular estado de conservação, funcionando,que avalio em R$500,00(quinhentos
reais).Avaliação total :R$16.900,00(dezesseis mil e novecentos reais).
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 16.900,00(dezesseis mil e novecentos reais).
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DE

NEGOCIOS

OBS.:OS BENS DESCRITOS ABAIXO PODERÃO SER ARREMATADOS
INDIVIDUALMENTE OU EM LOTE.
01) Lote de terreno próprio, sob número 17 da quadra D, denominado condomínio Village,
localizado na PB 032, sentido cidade de Pedras de Fogo/PB, medindo 15m00 de frente e
fundos, por 40m00 de ambos os lados, limitando-se pela frente com a Av. local 03, lado
direito com o lote 15, do lado esquerdo com o lote 19 e fundos com o lote 16, Matrícula
4.993, continuada no livro 2-BC, fls. 198, do Registro Geral Imobiliário da Comarca de
Alhandra/PB, consta sob nº de Ordem AV- 05, em data de 12/09/2018. Observações:
terreno plano, coberto pela vegetação inerente ao local, notando-se algumas benfeitorias
realizadas no entorno, Via local em paralelepípedo, área do condomínio murada, com via
de acesso pela PB 032, mas o empreendimento se encontra paralisado com a vegetação
tomando conta de toda sua extensão. Valor de Avaliação: R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
levando em consideração o estado de abandono do empreendimento.
02) Lote de terreno próprio, sob número 19 da quadra D, denominado condomínio Village,
localizado na PB 032, sentido cidade de Pedras de Fogo/PB, medindo 15m00 de frente e
fundos, por 40m00 de ambos os lados, limitando-se pela frente com a Av. local 03, lado
direito com o lote 17, do lado esquerdo com o lote 21 e fundos com o lote 18, Matrícula
4.993, continuada no livro 2-BC, fls. 198, do Registro Geral Imobiliário da Comarca de
Alhandra/PB, consta sob nº de Ordem AV- 05, em data de 12/09/2018. Observações:
terreno plano, coberto pela vegetação inerente ao local, notando-se algumas benfeitorias
realizadas no entorno, Via local em paralelepípedo, área do condomínio murada, com via
de acesso pela PB 032, mas o empreendimento se encontra paralisado com a vegetação
tomando conta de toda sua extensão. Valor de Avaliação: R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
levando em consideração o estado de abandono do empreendimento.
03) Lote de terreno próprio, sob número 23 da quadra D, denominado condomínio Village,
localizado na PB 032, sentido cidade de Pedras de Fogo/PB, medindo 15m00 de frente e
fundos, por 40m00 de ambos os lados, limitando-se pela frente com a Av. local 03, lado
direito com o lote 21, do lado esquerdo com o lote 25 e fundos com o lote 22, Matrícula
4.993, continuada no livro 2-BC, fls. 198, do Registro Geral Imobiliário da Comarca de
Alhandra/PB, consta sob nº de Ordem AV- 05, em data de 12/09/2018. Observações:
terreno plano, coberto pela vegetação inerente ao local, notando-se algumas benfeitorias
realizadas no entorno, Via local em paralelepípedo, área do condomínio murada, com via
de acesso pela PB 032, mas o empreendimento se encontra paralisado com a vegetação
tomando conta de toda sua extensão. Valor de Avaliação: R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
levando em consideração o estado de abandono do empreendimento.
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
PROCESSO 0000576-54.2018.5.13.0008
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EXEQUENTE: JOSE LUCAS PEREIRA NOGUEIRA, UNIÃO FEDERAL (PGF)
EXECUTADO: MC MOTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
A) 10 (DEZ) CANOS DE ESCAPE TITAN, 150 PROTORK, ESPORTIVO, AVALIADOS A
R$ 120,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 1.200,00 ;
B) 10 (DEZ) CANOS DE ESCAPE TITAN 125, PROTORK, ESPORTIVO, AVALIADOS A
R$ 110,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 1.100,00.
C) 02 (DOIS) CAPACETES TEXX MIRAGE, PRETO E BRANCO, AVALIADO A R$ 250,00
CADA, TOTALIZANDO R$ 500,00;
D) 02 (DOIS) CAPACETES TEXX SPEEDX, PRETO E VERMELHO, AVALIADOS A R$
300,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 600,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 3.400,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS)
OBS: OS BENS PENHORADOS ENCONTRA-SE NO ENDEREÇO DA EXECUTADA,
RUA JOÃO SUASSUNA, 99, CENTRO, CAMPINA GRANDE PB, FICANDO COMO
DEPOSITÁRIO FIEL O SR. GILMAR ANÍSIO DOS ANJOS, PROPRIETÁRIO.
PROCESSO 0000608.30.2016.5.13.0008
EXEQUENTE:ELICLEIDE DA SILVA COSTA
EXECUTADO: G&F BAR E RESTAURANTE LTDA-ME
BENS:
04 (QUATRO) CONJUNTOS DE MESAS COM QUATRO CADEIRAS, EM FÓRMICA, EM
BOM ESTADO, AVALIADO CADA CONJUNTO POR R$ 550,00.
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES R$ 2.200,00
PROCESSO: 0000708-23.2018.5.13.0005
EXEQUENTE: PAULO LEITE DA SILVA EXECUTADO: INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI - ME
01 (Uma) IMPRESSORA, fabricante HP, modelo HP LASERJET P1120w, cor preta,
funcionado, em bom estado de conservação, nº série BRBSF6KHBP-CE658A, avaliada
em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Valor total da avaliação: R$ 500,00
PROCESSO 0000728-82.2017.5.13.0026
EXEQUENTE: CARLOS ANTONIO BORGES JUNIOR
EXECUTADO: VAREJAO DAS MOTOS LTDA – ME
BEM:
01 Jogo de rodas de liga leve , de 06 "seis" palitos, feita em aço, da marca "SCUD", para
moto da marca Yamaha, YBR 125 KS, novo, sem uso, avaliado em R$750,00 (setecentos
e cinquenta reais;
01 Escapamento esportivo Pro Tork788, boca 8, para moto da marca Honda, modelo Titan
150cc. Avaliado em R$280,00 (duzentos e oitenta reais);
TOTALIZANDO: R$ 1.030,00 (hum mil e trinta reais).
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES R$ 1.030,00 (hum mil e trinta reais).
PROCESSO: 0000772-45.2018.5.13.0001
EXEQUENTE: MAXWELL FERNANDES MATIAS
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EXECUTADO: TESS SERVICE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME,
BENS:
01) Forno industrial combinado, a gás e elétrico, marca PRATICA TECHNICOOK, modelo
ECG 6, nº série 27209, 220V, 2.675 KW, em aço inox e vidro temperado, indicado para
restaurantes, cozinhas industriais, buffets, escolas, entre outros. Em bom estado de uso e
conservação, avaliado em R$ 15.000,00 ;
02) Forno elétrico de esteira duplo TP45-100, marca TECNOPIZZA, em aço inox, utilizado
para assar pizzas e esfirras. Em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$
10.000,00;
03) Câmara fria frigorífica, marca EOS, duas entradas (refrigeração e congelamento),
instalada e em funcionamento, com motor, painel de controle, paredes de isolamento e
piso. Em bom estado de uso e conservação. Medidas aproximadas: 8x4metros. Avaliação:
R$ 20.000,00;
04) Máquina de fazer gelo, marca EVEREST, em aço inox, modelo EGC-75A, nº série
148822, 220V, 630W/4,7A. Em bom estado de uso e conservação, avaliada em R$
10.000,00;
05) 05 mesas industrial de serviço, em aço inox, sendo 4 com portas panelas e 1 com
cubas. São 3 mesas com 2 metros (2 com porta panelas e outra com cubas) e 2 mesas
com 1,5 metros (ambas com porta panelas). Avaliadas, cada uma, em R$ 1.000,00,
totalizando R$ 5.000,00;
06) Fritadeira industrial elétrica, marca TEDESCO, óleo/água, com 2 cestos, em aço inox.
Em bom estado de uso e conservação, avaliada em R$ 3.000,00 ;
07) Máquina para embalagens (seladora), marca R. BAIÃO, em bom estado de uso e
conservação, avaliada em R$ 500,00;
08) 02 dispensadores automáticos de toalha de papel, novos, marca INNOVIA, avaliados,
cada, em R$ 500,00;
09) 01 aparelho de ar-condicionado Split, marca KOMECO, capacidade 9.500 BTU-S,
220v, modelo KOS09FC, em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$
1.000,00;
10) 01 aparelho de ar-condicionado Split, marca MIDEA, capacidade 7.000 BTU-S, 220v,
modelo MSE-07CR, em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 1.000,00;
11) Caixa d´água de polietileno 2.000 litros, avaliada em R$ 1.000,00
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 67.500,00

PROCESSO 0130889-51.2015.5.13.0027
EXEQUENTE:
ADELMO
DE
MENEZES
FRANCO
EXECUTADO: CONDOMINIO COSTA BRAVA PRAIA RESORT
BENS:
01) 14 aparelhos de Ar-condicionados Split, marca Bosch, capacidade 9.000 BTUs –
avaliados em 900,00 a unidade, perfazendo um total de R$ 12.600,00;
02) 06 Geladeiras da marca Esmaltec com capacidade de 200 litros, avaliadas por 800,00
a unidade, perfazendo um total de R$ 4.800,00
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 17.400,00
PROCESS0: 0000905-09.2017.5.13.0006
EXEQUENTE:
EDVANIO
EXECUTADO: JANAINA DOS SANTOS FERREIRA
BEM:

TENORIO

MARTINS
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01 (uma) máquina de costura MEGAMAK – 6 K, 220 Volts, para costura de sacos, em
bom estado de conservação, avaliada em R$ 1.600,00.
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
PROCESSO: 0000956-35.2018.5.13.0022
EXEQUENTE:
LUIZ
CARLOS
DA
COSTA
SILVA
EXECUTADO: ROSA DA GOMA COMERCIO LTDA
BENS:
1- UMA ESTEIRA ELÉTRICA PARA CONEXÃO DE MÁQUINA DE GRÃOS E PÓ, MARCA
INDUMAK, MEDINDO + OU - 1m50, EM INOX E FERRO GALVANIZADO NAS
LATERAIS, COM MOTOR DE 1 CV, EM BOM ESTADO, FUNCIONANDO, AVALIADA EM:
R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).
2- UMA ESTEIRA ELÉTRICA PARA CONEXÃO DE MÁQUINA DE GRÃOS E PÓ, MARCA
INDUMAK, MEDINDO + OU - 2m50, EM INOX E FERRO GALVANIZADO NAS
LATERAIS, COM MOTOR DE 1 CV, EM BOM ESTADO, FUNCIONANDO, AVALIADA EM:
R$ 4.500,00(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 8.000,00
PROCESSO 0000982-33.2018.5.13.0022
EXEQUNETE: ADRIANO BELISARIO DOS SANTOS
EXECUTADO: SPACE CAR - LAVA JATO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA
BEM:
01) Aspirador de pó e líquido 2000 watts Hidropó, Schulz - R$ 1500.00;
02) compressor de ar 10 PCM 110 litros Chiaperini - R$ 1500,00
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 3.000,00

Processo: 01011.00-26.2013.5.13.0011
Exequente: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
Executado: SINDICATO DOS TRABALHADORES INTERMUNICIPAL NAS INDUSTRIAS
NA
CONSTRUÇAO CIVIL E DO MOBILIARIO DE PATOS E REGIAO-SINTRINCIM-PR/PB
BENS:
Uma mesa para escritório em “L” com três cadeiras, sendo duas azuis e uma cinza,
cor da mesa: azul. Avasliada em R$ 500,00.
Um computador STI, processador Intel coreIS.2300 2.8 GHZ, memoria Ram 4GB,
com munitor, STI e estabilizador, avaliado o conjunto, 1.500,00.
Duas mesas para escritório na cor cinza, com quatro cadeiras, sendo três azuis e
uma cinza. Avaliadas em R$ 800,00
Um gelágua esmaltec na cor branca. Avaliado em R$ 700,00.
Uma geladeira esmaltec, modelo roc, cor branca. Avaliada em 1.500,00.
Um condicionador de ar LG tipo Split, 7.500 BTUS, cor branca. 800,00.
Um armário de duas portas para escritório, na cor azul, com fechadura. Avaliado em
R$ 700,00.
Uma impressora multifuncional HP OFFICEJET13680. Avaliada em R$ 300,00.
Duas estantes de metal com 06 prateleiras. Avaliadas em R$ 200,00.
Avaliação total dos bens R$ 7.000,00.
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PROCESSO 0001028-79.2018.5.13.0003
EXEQUENTE: EWERTON DA SILVA MONTEIRO
EXECUTADO: EVENTOS PARAIBA E FORMATURAS LTDA
BENS:
01) 02 (dois) Aparelhos de Ar Condicionado, Split, Marca: FUJITSU DC Inverter; cor:
branco; 12000 BTU'S, novos ... R$ 4.400,00;
02) 01(um) Aparelho de Ar Condicionado, Split, marca: PANASONIC; 23000 BTU'S; cor:
branca; em bom estado … R$ 2.500,00;
03) 01(um) Aparelho de Ar Condicionado, Split, Marca: PANASONIC; 12000 BTU'S; cor:
branca, em bom estado … R$ 2.000,00;
04) 01(um) Aparelho de Ar Condicionado Split, marca: FUJITSU; 48000 BTU'S; em bom
estado e funcionamento … R$ 10.000,00;
05) 01(um) Aparelho de Ar Condicionado Split, marca: MIDEA, cor: branco; 12000 BTU'S,
em bom estado … R$ 1.600,00;
06) 01(um) Aparelho de Ar Condicionado; Split; marca: FUJITSU; cor: branca; 32000
BTU'S, em bom estado … R$ 8.000,00;
07) 01(um) Aparelho de Ar Condicionado Split, marca: MIDEA; cor: branca, em bom
estado e funcionamento … R$ 1.400,00;
08) 02(dois) Aparelhos de Ar Condicionado Split, marca: FUJITSU; 23000 BTU'S, cor:
branca, em bom estado e funcionamento … R$ 8.000,00;
09) 02(dois) Aparelhos de Ar Condicionado Split, SAMSUNG Inverter; de 24000BTU'S,
cor: bege, em bom estado … R$ 7.000,00;
10) 01(uma) Guilhotina p/bancada industrial, s/marca; em bom estado e funcionamento …
R$ 13.000,00;
11) 01(uma) Impressora Canon PIXMA PRO-10, em bom estado e funcionamento … R$
3.000,00;
12) 01(uma) PRENSA TÉRMICA 8 em 1 p/sublimação de camiseta, em bom estado … R$
1.600,00;
13) 01(uma) LÂMINA PLASTIFICADORA LAMINAÇÃO BOPP PET-PE e bobinas … R$
2.800,00;
14) 01(um) Aparelho de Ar Condicionado Split, SAMSUNG; cor: creme; de 12000 BTU'S,
em bom estado e funcionamento … R$ 2.000,00;
15) 02(duas) mesas diretor, em ferro e vidro e madeira escura, novas, em bom estado e
funcionamento … R$ 2.000,00;
16) 01(um) Centro de mesa, em vidro e aço e madeira escura, em bom estado, nova …
R$ 1.000,00;
17) 04(quatro) escrivaninhas, em madeira clara, novas … R$ 2.000,00;
18) 01(um) FREEZER ELETROLUX F17, cor: bege, em regular estado e funcionamento
(com ferrugem) … R$ 1.000,00;
19) 01(uma) Cadeira CAVALETTI, em inox e estofamento preto, em bom estado … R$
1.000,00.
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: 74.300,00 (Setenta e quatro mil e trezentos reais)
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PROCESSO: 0001125-19.2017.5.13.0002
EXEQUENTE:
JOSE
VALTER
MORAIS
DA
SILVA
EXECUTADO: ALUMINOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E INOX LTDA - ME
BENS:
15 (quinze) portas confeccionadas em alumínio preto, com vidros fumê, medindo 0,85 x
2,10 m, fabricação própria, unidade avaliada em preço R$ 892,50.
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 13.387,50,00 (treze mil, trezentos e oitenta e sete
reais e cinquenta centavos).
PROCESSO: 0131134-13.2015.5.13.0011
EXEQUENTE: MARIA MAMEDE LEITE
EXECUTADO: VERA CRUZ MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA
BEM:
01) Três Elevadores Pneumáticos para motocicletas, marca Silmar, avaliados
unitariamente em R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), perfazendo o total de R$
7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais). Em bom estado de conservação e
funcionamento.
02) Doze cadeiras plásticas avaliadas unitariamente em R$ 30,00 (trinta reais),
perfazendo o total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).
O valor total dos bens penhorados importa em R$ 7.860,00 (Sete mil oitocentos e
sessenta reais).
VALOR DAS AVALIAÇÕES: R$ 7.860,00 (Sete mil oitocentos e sessenta reais).
PROCESSO: 0001138-77.2016.5.13.0026
EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA
EXECUTADO: ROBERTA AVELINO TEIXEIRA, ROBERTA AVELINO TEIXEIRA
BENS:
1) Uma autoclave Beaut Clave, funcionando, em bom estado de conservação, avaliado
em R$ 2.300,00;
2) Um condicionador de ar Consul 12.000 BTU's, funcionando, em regular estado de
conservação, avaliado em R$ 800,00;
3) um bebedouro Colarmaq, funcionando, em bom estado de conservação, avaliado em
R$ 150,00.
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 3.250,00

PROCESSO Nº 0001140-16.2017.5.13.0025
EXEQUENTE:
MARIA
DO
LIVRAMENTO
EXECUTADO: BR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - ME
Bem:

RODRIGUES
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Uma casa situada na Rua Lindolfo Pires, nº 35, nesta cidade de SOUSA,medindo 10,22
(Dez metros e vinte e dois centímetros) de frente para o poente por 19,00(Dezenove
metros) de fundos, limitando-se da seguinte forma: Ao Sul, com o terreno de Gentil
Teodoro de Oliveira,Ao Poente, com a avenida acima mencionada, Ao Norte com terreno,
de José Cesário e Ao Nascente com terrenos de outros proprietários,conforme Laudêmio
19807, em 12.08.2003. Livro nº 50,fls. 54, Cartório de Registro de Imóveis ,livros 131,fls.
189.Conforme livro 2/AA, fls. 108,matrícula 6513. Conforme livro 2/AA, fls,108,matrícula
6513.
Valor R$……………………………………………………………………………...100.000,00
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00
PROCESSO: 0001168-50.2017.5.13.0003
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGF)
EXECUTADO: CONCRETO REDIMIX DO BRASIL SA
BENS:
11,62 Toneladas de cimento CP2 F40, ao preço unitário de R$258,00 (duzentos e
cinquenta e oito reais), perfazendo um total de R$ 2.997,96 (dois mil, novecentos e
noventa e sete reais e noventa e seis centavos).
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 2.997,96 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais
e noventa e seis centavos).
PROCESSO Nº0001210-42.2017.5.13.0022
Bens:
01) 20 mesas em madeira,cor escura,medindo aproximadamente 70x70 cm em bom
estado de conservação.Avaliadas cada uma em R$320,00…………….R$ 6.400,00;
02) 10 mesas em madeira,cor escura,medindo aproximadamente 120 x70 cm em bom
estado
de
conservação
avaliadas
cada
uma
em
R$400,00………………………………………………………………………...R$4.000,00;
03) 01 ar condicionado tipo split springer MIDEA 18.000 BT’US…………R$1.600,00;
04) 125 cadeiras em amdeira,pintadas de amarelo em bom estado de conservação,
avaliadas em R$170,00 cada ………………………..…..R$21.250,00;
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 33.250,00(trinta e três mil, duzentos e cinquenta
reais)
PROCESSO 0001221-68.2016.5.13.0002
EXEQUENTE: ELMANO CUNHA RIBEIRO
EXECUTADO: CRC GUIMARAES S.A.- INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCOES
BEM:
IMÓVEL: APARTAMENTO RESIDENCIAL Nº 201/B, DO BLOCO “B”, EDIFICADO NO
LOTE 05-A (DESMEMBRADO DA GRANJA BELA VISTA I). CONTENDO: TERRAÇO,
UMA SALA DE ESTAR/JANTAR, UMA SALA PARA ALMOÇO, QUATRO SUÍTES COM
VARANDAS, UMA COPA COZINHA, UM WC LAVABO, UMA DESPENSA, UM QUARTO
DE EMPREGADA COM WCB, CIRCULAÇÃO E UMA ÁREA DE SERVIÇO, DUAS VAGAS
DE GARAGEM COBERTAS NO PILOTIS, EDIFÍCIO “COSTA DO ATLÂNTICO”, SITUADO
À RUA COSTA BELA VISTA, Nº 28, PRAIA PONTA DE CAMPINA NO MUNICÍPIO DE
CABEDELO, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE USO PRIVATIVO DE 214,60M², ÁREA
DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM DE COBERTA PADRÃO DE 27,06M², ÁREA DE
USO COMUM EQUIVALENTE DE CONSTRUÇÃO DE 22,665M², PERFAZENDO UMA
ÁREA REAL TOTAL DE CONSTRUÇÃO DE 264,325M², CORRESPONDENTE A UM
COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE DE 0,05565 E FRAÇÃO IDEAL DO
TERRENO DE 5,555% CORRESPONDENTES A 124,45M². REGISTRO DE IMÓVEIS NO
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MUNICÍPIO DE CABEDELO, MATRICULA 020260, EM 23/09/2002. LIVRO 2-A2, FOLHA
01. O IMÓVEL ESTA PENHORADO NO PROCESSO 0130925-74.2015.5.13.0001,
CONFORME AUTO DE PENHORA ID. O9deefa de 30/01/2018, COM LEILÃO
AGENDADO PARA 09/07/2019, DONFORME CERTIDÃO ID. 94E3472. AVALIAÇÃO: R$
1.400.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REAIS).

PROCESSO: 0001282-54.2016.5.13.0025
EXEQUENTE: EDVANIA PEDRO SOARES
EXECUTADO: JOSE MARINALDO CAVALCANTE MADEIRO
BENS:
01) 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL, sem marca aparente, medindo altura 80 cm,
largura 1 metro, profundidade 65 cm, cor branca, com vários pontos de ferrugem,
funcionando, em regular estado de conservação, avaliado em R$ 800,00;
02) 01 (UM) FORNO DE MICROONDAS, marca PANASONIC, cor predominante branca,
em bom estado de conservação, AVALIADO EM R$ 200,00;
03) 01 (UMA) TV, marca PHILCO, cor predominante preta, em bom estado de
conservação, avaliada em R$ 500,00;
04) 01 (UM) FOGÃO COOKTOP, 5 bocas, marca BRASTEMP, cor predominante preta,
em bom estado de conservação, avaliado em R$ 300,00.
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.800,00
PROCESSO: 0135600-80.2006.5.13.0006
Exequente: SENGE/PB-SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DA PARAIBA E
OUTROS
EXECUTADO: EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS
AGRICOLAS
BENS:

OBS.:OS BENS DESCRITOS ABAIXO PODERÃO SER ARREMATADOS
INDIVIDUALMENTE OU EM LOTE.
01) Uma casa de tijolo e telhas com três quartos, destinado a comércio, com um pequeno
depósito e banheiro, sito à Rua Coronel Antônio Pessoa, esquina com a Marechal
Deodoro, Bananeiras/PB; registrado no Cartório de Registro de Imóveis de
Bananeiras/PB, no livro nº 2-B, fl 20, R-03 nº 325, em nome da executada, adquirido por
fusão em 15/05/1991. Valor de Avaliação: R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais);
02) Um imóvel comercial construído de tijolos e coberto de telhas “brasilit”, localizado na
Rua João Agripino de Vasconcelos Maia, 270 (antes nº 200), centro, Belém do Brejo do
Cruz/PB, contendo duas portas para o lado leste e duas para o sul, ambas de ferro, piso
de cimento, com duas divisões internas, com uma área coberta de 111m², edificado em
terreno próprio que mede 8,50m de frente por 18,25m de fundo, com frente voltada para
leste leito da rua João Agripino de Vasconcelos Maia, limitando-se ao lado norte com o
imóvel de Francisco Godeiro, ao sul com o leito da rua Alcindo Olímpio Maia, e a oeste
com o imóvel de Francisco Andrade dos Santos. Título de domínio transcritos sob nº R.1179, fls. 48, livro 2-C, em 30/07/1976, no Cartório de Registro Imobiliário Rodrigues, da
comarca de Brejo do Cruz/PB. Imóvel com bom estado de conservação e uso, locado
para funcionamento da Panificadora Nosso Pão. Valor de Avaliação: R$ 200.000,00
(duzentos mil reais);
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03) imóvel Comercial localizado na Rua Antenor Navarro, 05(antes 253), medindo 164m²,
Brejo do Cruz, cartório Rodrigues da Comarca de Brejo do Cruz, sob o nº R-1-, 180,
fls.81, do livro 2-C. Valor de Avaliação: R$ 150.000,00;
04) Um prédio comercial, localizado na avenida Sérgio Silveira, 386, Centro, cidade de
São Bento, medindo 126,18m², em péssimo estado de conservação no piso, Cartório de
Imóveis do Brejo do Cruz, livro 2-C, fl. 254, sob o nº R-1-185. Valor de Avaliação: R$
150.000,00;
05) Um imóvel comercial, localizado na rua Venâncio Neiva, 664, Centro, Catolé do
Rocha/PB, área coberta 816m² e área total do terreno 1.286,90m², transcrito no livro 2BD-fl. 192, matrícula 12488 do cartório de Registro imobiliário da comarca de Catolé do
Rocha/PB. Valor de Avaliação: R$ 1.346.000,00 (Um milhão, trezentos e quarenta e
seis mil reais);
06) um imóvel comercial estilo armazém, localizado na rua Venâncio Neiva, 686, Centro,
Catolé do Rocha/PB, livro 2BD, FL. 192, matrícula 12488, área coberta de 385m² e área
de terreno 1.021,25m². O referido imóvel foi construído dentro do terreno disponível do
ARMAZÉM DE CEREAIS, localizado na rua Venâncio Neiva, 670, descrito nos termos do
registro de imóvel citado acima, pertencente a empresa executada e se encontra cedido,
gratuitamente, para funcionamento da Cooperativa Agrícola Mista dos Irrigantes de Catolé
do Rocha. Valor de Avaliação: R$ 573.217,00 (quinhentos e setenta e três mil e
duzentos e dezessete reais);
07) um imóvel comercial localizado na rua Venâncio Neiva, 714, Centro, Catolé do
Rocha/PB, com área coberta de 2.504m², edificado em terreno próprio, matrícula 12488,
livro 2BD, FL. 192.
O referido imóvel foi construído dentro do terreno disponível do ARMAZÉM DE CEREAIS,
localizado na rua Venâncio Neiva, 670, pertencente a empresa executada e nele funciona
as instalações da Indústria de Alumínio INCAL. Valor de Avaliação: R$ 2.253,600 (dois
milhões, duzentos e cinquenta e três mil e seiscentos reais);
08) um imóvel comercial localizado na rua Adolfo Maia, 889, Luzia Maia, Catolé do Rocha/
PB, com área coberta de 432,00m² e área disponível de 645,88 m², matrícula 436, livro 2C, FL. 43, no cartório Imobiliário de Catolé do Rocha. O referido imóvel está locado a
industria de Alumínio TENEDO. Valor de Avaliação: R$ 442.837,00(quatrocentos e
quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais)
09) Um prédio na travessa Raimundo Barros, onde funciona a “Casa do Campo”, no local
há um salão, banheiro, depósito. Coberto com laje, piso de cimento queimado, cerca 10 x
10 metros, aproximadamente. Em excelente localização no centro da cidade. Valor de
Avaliação: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
10) Uma imóvel na rua José Candido Dantas, 275, São João do Rio do Peixe. Composto
por 1 salão, 2 compartimentos de depósitos, 1 banheiro, 2 provadores, e 1 hall
descoberto. Com cerca de 4m de frente por 20m de fundos. Prédio de excelente
qualidade com portas de vidro, piso, e bom acabamento geral.
Valor de Avaliação: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);
11) UM imóvel na Praça da Matriz, 208, São João do Rio do Peixe, com um salão,
depósito, escritório e banheiro. Valor da avaliação: R$ 200.000,00;
12) Um imóvel na rua Irinéia Dantas Rocha, que é uma casa, com uma sala, cozinha,
banheiro, dois quartos quintal e área. Em boa localização, de rua calçada e com acesso a
serviços. Valor de Avaliação: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
13) Um imóvel urbano sito na Rua Manoel da Silva, 327, Areia/PB, sendo um prédio de
tijolos coberto de telhas, terreno medindo 30,00m de fundos do lado esquerdo, 31,10m do
lado direito, na frente 6,80m e nos fundos 9,30m, constituído de um salão na parte da
frente, na parte traseira com três compartimentos, um banheiro e sanitário na parte
interna com instalações de água e luz, com uma porta de ferro na frente e uma janela que
dá para o quintal, confrontando do lado direito de quem da rua olha com o prédio de José
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Alves da Silva e do lado esquerdo na mesma posição com o prédio da Loja Maçônica
Professor Leônidas Santiago e nos fundos com a rua São Pedro. ranscrição nº 7.299, livro
3-L, Matrícula 2462, Registro 1-2462, Protocolo 14.161, datado de 19/07/1999, no
Cartório do 1º Ofício de Areia/PB. Valor de Avaliação: R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais).

PROCESSO 0001431-19.2016.5.13.0003
EXEQUENTE: TATIANE MARIA DA SILVA
EXECUTADO: PANIFICADORA N S DE FATIMA DELICIAS E PAES LTDA - ME
BEM:
01 FREEZER EXPOSITOR SPRINGER, COR BRANCA, EM BOM ESTADO E
FUNCIONAMENTO, VERTICAL. OBS. COM LEVE FERRUGEM NAS GRADES
INTERNAS. AVALIADO EM R$ 1.900,00 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS).
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO R$ 1.900,00 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS).
PROCESSO: 0001442-02.2017.5.13.0007
EXEQUENTE: ADRIANO DA CONCEICAO DIAS
EXECUTADO: FELIPE FERREIRA BEZERRA DA SILVA – ME
BENS:
01) DEZ CAMAS UNIBOX, PARA CASAL, GRANADA, EM ESPUMA ORTOPÉDICA,
NOVAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 538,80, PERFAZENDO R$ 5.388,00;
02) SEIS CAMAS UNIBOX SOLTEIRÃO, GRANADA, EM ESPUMA ORTOPÉDICA,
NOVAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 418,80, PERFAZENDO R$ 2.512,80
AVALIAÇÃO TOTAL = R$ 7.900,80
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO R$ 7.900,80
PROCESSO: 0001498-78.2016.5.13.0004
EXEQUENTE: EDNALDO BARBOSA LOPES
EXECUTADO: WELLINGTON DAMIAO VIEIRA - ME
BENS:
01) Uma multiestação Cross Over, marca Physicus, com duas torres com capacidade de
carga de 50 kg cada, na cor branca, em bom estado de uso e conservação, LACRE TRT
nº 021.527; R$7.000,00;
Uma estação Graviton, marca Physicus, carga máxima de 90 kg cada, na cor branca, em
bom estado de uso e conservação, LACRE TRT nº 021.528; R$5.000,00;
02) Uma estação Adutora e Abdutora, marca Physicus, na cor branca, capacidade para 90
kg, em bom estado de uso e conservação, LACRE TRT nº 021.529; R$5.000,00;
03) Uma estação Pulley, marca Physicus, Puxada Dupla, na cor branca, capacidade de 80
kg, em bom estado de uso e conservação, LACRE TRT nº 021.530; R$3.500,00;
04) Uma estação Peck-Deck (Voador), marca Physicus, na cor branca, capacidade de 70
kg, em bom estado de uso e conservação, LACRE TRT nº 021.531; R$3.500,00;
05) Uma máquina para Glúteo, marca Physicus, na cor branca, capacidade de 70 kg, em
bom estado de uso e conservação, LACRE TRT nº 021.532; R$3.000,00;
06) Uma estação Flexora Horizontal, marca Physicus, na cor branca, capacidade de 50
kg, em bom estado de uso e conservação, LACRE TRT nº 021.533; R$3.000,00;

24

Anexo 3 - EDITAL DE ALIENAÇÕES JUDICIAIS E INTIMAÇÃO
2828/2019 - Quinta-feira, 10 de Outubro de 2019
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

Edital em anexo

07) Uma estação Extensora, marca Physicus, na cor branca, capacidade de 70 kg, em
bom estado de uso e conservação, LACRE TRT nº 021.534; R$3.000,00;
08) Uma Multiestação Smith, marca Physicus, na cor branca, em bom estado de uso e
conservação, LACRE TRT nº 020.952; R$3.000,00;
TOTALIZANDO: R$36.000,00 (trinta e seis mil reais)

PROCESSO Nº 0131834-95.2015.5.13.0008
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGF)
EXECUTADO: IDALINO TRANSPORTES LTDA - ME
BEM:
01 (um) TERRENO na rua Benício Fernandes, Distrito de São José da Mata, Campina
Grande, medindo 4,00m de frente e fundos por 30m de comprimento de ambos os lados.
O Terreno é todo murado e com acesso por portão de ferro, etc.
OBS. O Bem, ora constritado, garante os processos sob nº 0131759-14.2015.5.13.0023:
0131655-16.2015.5.13.0024: 0000226-34.2016.5.13.0009.
LIMITES: Ao Norte c/ Maria Zeferina da Silva; ao Sul c/ a casa nº 251: ao Leste c/ a rua
Benicio Fernandes: ao Oeste c/ os transmitentes.
Avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 150.000,00
PROCESSO Nº 0131994-44.2015.5.13.0001
EXEQUENTE: JUNIO DE LIMA BARBOSA
EXECUTADO: GRAFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
BEM:
01 (um) Veículo Volkswagem do Brasil Ltda; Placa MOE 3645/PB; Chassi de nº
9BWGB05W09T098566; cor branca; combustível; álcool/gasolina; VW Parati 1.6 Surf;
Ano 2008/2009, em regular estado e conservação. Em tempo: pneus gastos e batido na
lateral direita, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 20.000,00
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, ROBERTA CORREIA CAVALCANTE
CALDAS, servidora da CRE/JPA, digitei o presente, que vai devidamente assinado pela
Juíza do Trabalho desta Central.
LINDINALDO SILVA MARINHO
Juiz Supervisor da CRE-JP
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