
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE APOIO ÀS EXECUÇÕES - CAE
Av. da Paz, 1994, Centro - CEP: 57.020-440 Maceió/AL

Fones: (82) 2121-8186

 COORDENADORIA DE APOIO ÀS EXECUÇÕES - CAE

 EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO N. 04/2019

A Dra. Ana Cristina Magalhães Barbosa, Juíza Coordenadora da CAE, faz saber, a quantos o presente
virem ou dele tiverem conhecimento, que nos dias , no 2º andar do Edifício03 e 05/12/2019, às 09 horas
Pontes de Miranda, situado na Av. da Paz, 2.076, Centro - CEP: 57.020-440, Maceió/AL, serão levados à
hasta pública, para a venda e arrematação pelo maior lanço, sob as condições abaixo, os bens penhorados
na execução dos seguintes processos:

I.  DO BEM E DO PROCESSO PERTINENTE

PROCESSO: ATSum 0001095-19.2017.5.19.0001
AUTOR: JADSON MOREIRA DA SILVA
RÉU: ANDERSON FLAVIO CHAGAS DE COUTO 03187604447

I- 01 (um) compressor de ar de 2 cilindros, 40LBF/plo2, profissional, Bravo CSL 10BR/ 180 litros, 2HP,
Marca Schulz, cor preta, em regular estado de conservação, avaliado em R$2.000,00;

II- 01 (uma) bicicleta marca "Caloi 10", com 14 marchas (adaptada) relação Shimano, em alumínio, aro
700 (roda), pneu Excede, cor preta, em perfeito estado de conservação, avaliada em R$1.200,00;

III- 20 (vinte) aros "aero", tamanho 24, de cor vermelha, novos, avaliados em R$500,00;

IV- 01 (um) aspirador de pó, marca Eletrolux, GT3000/Pro, cor amarela, em perfeito estado de
conservação, avaliado em R$300,00.

Total: R$4.000,00 (quatro mil reais).

PROCESSO: ATOrd 0000982-96.2016.5.19.0002
AUTOR: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
RÉU: REMMAL RETIFICA E MECANICA MACEIO LTDA

1. 01 (um) veículo Frontier 4x2 XE, placa MVD9395-AL, ano fabricação/modelo 2005/2005, chassi
94DCMGD225J605901,com problema na caixa de marcha e no volante do motor, sem funcionar, motor
com estrutura preservada, pintura na cor branca preservada, jogo de rodas em bom estado, cabine e
estofado em bom estado, reavaliado em R$ 25.000,00. Veículo alienado ao Banco Bradesco S.A.;

3. 01 (um) torno mecânico Nardini nhm 500, na cor verde, em regular estado de conservação, desativado,
com funcionamento não aferido, reavaliado em R$ 20.000,00.
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Total: 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

PROCESSO: 0011100-75.2009.5.19.0003
AUTOR: JOSE CLEOFANES LIMA DOS SANTOS
RÉU: J C DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME e outros (2)

- 05 (cinco) conjuntos de área, fabricados em madeira maciça, contendo, cada conjunto: quatro cadeiras e
uma mesa de centro, com assento e encosto na cor branca e braços na cor natural, avaliados em
R$3.500,00 cada conjunto, totalizando R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

PROCESSO: ATSum 0000250-10.2019.5.19.0003
AUTOR: ELITANIA MARIA DOS SANTOS
RÉU: JURANDIR FERREIRA E SILVA (NOME FANTASIA: AKY LANCHONETE)

1- 11 (onze) mesas em PVC, cor branca, avaliadas em R$1.100,00; 

2- 12 (doze) cadeiras em PVC (com braços), cor branca, avaliadas em R$600,00;

3- 08 (oito) mesas em PVC (logomarca da Coca-Cola), cor vermelha, avaliadas em R$800,00;

4- 01 (uma) geladeira Consul, duplex (frost free), cor branca, avaliada em R$400,00;

5- 01 (uma) geladeira Eletrolux, duplex (frost free DF37), cor branca, avaliada em R$700,00;

6- 01 (um) freezer vertical, com uma porta de vidro, marca Imbera, com quatro prateleiras, logomarca da
Coca-Cola, avaliado em R$800,00;

7- 01 (um) expositor, marca Refrimate, cor branca, com duas prateleiras, avaliado em R$500,00;

8- 01 (um) expositor elétrico, marca Gelopar, cor branca, com duas prateleiras e duas portas, avaliado em
R$1.000,00;

9- 01 (um) fogão industrial de 08 bocas, cor preta, armação em ferro, avaliado em R$400,00.

Valor total: R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais)

PROCESSO: ATSum 0000648-59.2016.5.19.0003
AUTOR: MONICA CRISTINA CARNAUBA DE OLIVEIRA
RÉU: FABIO VERGETTI DE SIQUEIRA ALMEIDA

I - 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split, marca LG, capacidade 9000 BTUs, avaliados cada um
por R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), totalizando R$1.100,00 (um mil e cem reais).

II - 01 (um) aparelho de ar condicionado split, marca Electrolux, capacidade 9000 BTUs, reavaliado por
R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Valor total: R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais).

PROCESSO: ATOrd 0001089-69.2018.5.19.0003
AUTOR: MAURICIO DA SILVA
RÉU: OMEGA ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, 
LYDIANE MAGALHAES NASCIMENTO, CARLOS ALBERTO DA SILVA
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(um) Veículo Chevrolet Prisma, 1.4 LTZ, Placa QLH 4671, Chassi 9BGTk69R0GG263407, Cor Branca,
ano 2016. Veículo alienado à  Reavaliado em R$ 45.000,00GMAC ADM DE CONSÓRCIOS LTDA.
(quarenta e cinco mil reais )

PROCESSO: ATSum 0000221-91.2018.5.19.0003
AUTOR: ADRIANO DA SILVA
RÉU: CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO DOS MARES

I- Conjunto composto por 01 (uma) mesa redonda e 04 (quatro) cadeiras de plástico. Avaliados em R$
;132,56 (cento e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

II- 01 (um) hack de madeira na cor tabaco em regular estado de conservação. Avaliado em R$ 120,00
(cento e vinte reais);

III- 01 (um) ar condicionado da marca Silentia, no momento da diligência de reavaliação, em precário
estado, não sendo possível averiguar o seu funcionamento e, portanto, reavaliado em estado de sucata por
R$ 80,00 (oitenta reais);

(https://www.lottileiloes.com.br/lotes/268-0145-40-sucatas-ar-condicionado)

IV- 01 (uma) geladeira da marca Eletrolux, uma porta, modelo R310, branca, volume 311 L, tensão
220V, em estado bastante precário por fora, com porta solta, com diversos pontos de ferrugem, e pouco
conservada por dentro. Sem funcionamento no momento da diligência e, portanto, reavaliada no estado
de sucata no valor de R$ 80,00 (oitenta reais);

V- 03 (três) cadeiras secretária fixa, base palito, na cor predominante azul, em bom estado de
conservação. Avaliada cada cadeira em R$ 43,39 (quarenta e três reais e trinta e nove centavos,
totalizando as três a soma de R$ 130,19 (cento e trinta reais e dezenove centavos).

VI- 01 (uma) mesa de escritório, de 1,60m x 0,60m x 0,74m, em regular estado de conservação. Avaliada
em R$ 132,16 (cento e trinta e dois reais dezesseis centavos).

Total: R$ 674,91 (seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos).

PROCESSO: ATSum 0001640-20.2016.5.19.0003
AUTOR: MARIA SELMA DOS SANTOS
RÉU: COMESE COMERCIO E SERVICOS LTDA, ANTONIO JORGE ROCHA, MARIA JOSE 
DE ALMEIDA ROCHA

 Prédio residencial sob o nº 76, situado na Rua Salvador Calmon, no bairro do Poço, nesta cidade,
construído de alvenaria, coberto de telhas, estilo moderno, com quatro janelas, dois portões de ferro, área
coberta, jardim, contendo duas salas, quartos para dormitório, garagem, refeitório, banheiro completo e
demais dependências; edificado no domínio útil de um terreno situado com frente para Rua Salvador
Calmon, onde mede 17,50m, nos fundos com a Rua Castro Alves, onde mede 8,25m, de um lado com a
Rua dos Passos, medindo 30m e do outro lado com a casa nº 88, da Rua Salvador Calmon; matrícula nº
96115, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió. Avaliado em
R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

PROCESSO: ATOrd 0000823-82.2018.5.19.0003
AUTOR: EDNEIDE MARIA DE OLIVEIRA
RÉU: MENDONCA & TRINDADE LTDA - ME

- 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado Consul, de 7.500 BTUs, na cor branca,avaliados por R$100,00I
(cem reais) cada;
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 02 (dois) aparelhos de ar condicionado Springer, de 7.500 BTUs, na cor branca,avaliados porII-
R$100,00, cada;

 01 (um) aparelho de ar condicionado Gree, de 7.500 BTUs, na cor branca, avaliado por R$100,00;III-

 01 (um) aparelho de ar condicionado LG, de 7.000 BTUs, na cor branca, avaliado por R$400,00;IV-

 06 (seis) frigobares Consul, na cor branca, avaliados por R$300,00, cada;V-

 03 (três)frigobares Eletrolux, na cor branca, avaliados por R$300,00, cada;VI-

 03 (três) televisores CCE tubo, 14 polegadas, na cor preta, avaliados por R$100,00, cada;VII-

 02 (dois)televisores LG tubo, 14 polegadas, na cor preta, avaliados por R$100,00,cada;VIII-

 01 (um) televisor SEMP TOSHIBA tubo, 21 polegadas, na cor preta, avaliado por R$100,00;IX-

 01 (um) televisor Philips tubo, 21 polegadas, na cor preta, avaliado por R$100,00;X-

 02 (dois) televisores LG plasma, 32 polegadas, na cor preta, avaliado por R$300,00;XIII-XI-

 01(um) televisor Samsung plasma, 32 polegadas, na cor preta, avaliado por R$300,00.XII-

Total: 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)

PROCESSO: ATSum 0000955-42.2018.5.19.0003
AUTOR: FRANCIELLE PEREIRA DOS SANTOS TAVARES
RÉU: FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA COUTINHO EIRELI - EPP, FLAVIO ALEXANDRE 
FERREIRA COUTINHO

I - 10 (DEZ) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO DE
COR PRETA, COM BRAÇOS E PÉS EM FERRO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO,
AVALIADAS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS);

II - 03 (TRÊS) CADEIRAS, TIPO PRESIDENTE, PARA ESCRITÓRIO, ENCOSTO E ASSENTO EM
ESTOFADO DE COR PRETA, COM BRAÇOS E PÉS DE FERRO REVESTIDO EM ESTOFADO,
EM REGULAR ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, AVALIADAS EM R$ 2.400,00 (DOIS MIL E
QUATROCENTOS REAIS);

III - 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT, MARCA LG, COM
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU'S, EM REGULAR ESTADO DE
CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, AVALIADO EM R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS
REAIS).

Total:R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

PROCESSO: ATOrd 0010084-47.2013.5.19.0003
AUTOR: VALDIR DE OMENA SANTOS
RÉU: VITORIA INSTALACOES LTDA - ME, ENESIO ALCANTARA DOS REIS, SANDRA 
MARIA DOS SANTOS

01 (um) automóvel VW Gol, 1.6, 2008/2009, cor preta, Código Renavam 988949303, placa NLX2198,
 R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)reavaliado em

PROCESSO: ATSum 0001596-64.2017.5.19.0003
AUTOR: EDSON RODRIGUES
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RÉU: ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA - ME, ANA LIDIA DE ALMEIDA ROCHA, MARIA 
JOSE DE ALMEIDA ROCHA

Prédio residencial sob nº 76, situado na Rua Salvador Calmon, Distrito do Poço, cidade de Maceió-AL,
edificado no domínio útil de um terreno situado com frente para a Rua Salvador Calmon, onde mede
17,50m; nos fundos com a Rua Castro Alves, onde mede 8,25m; de um lado com a Rua dos Passos,
medindo 30m e do outro lado com a casa nº 88 da Rua Salvador Calmon; conforme registro do 1º
Cartório de Registro Geral de Imóveis de Maceió, matrícula nº 96.115. Valor total da avaliação:
R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

PROCESSO: ATOrd 0000988-32.2018.5.19.0003
AUTOR: ALAMES ALEXANDRE DA SILVA
RÉU: OMEGA ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, 
JOELLINGTON JOSE MORAIS DA SILVA, LYDIANE MAGALHAES NASCIMENTO

01(um) veículo Chevrolet Prisma 1.4 LTZ, Placa QLH4671-Al, chassi 9BGKT69ROGG263407, Cor
Branca, automático, ano fabricação/modelo 2016/2016. Veículo alienado à GMAC ADM DE

 Reavaliado em R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).CONSÓRCIOS LTDA.

PROCESSO: ATOrd 0000941-39.2010.5.19.0003
AUTOR: MARCIA FERREIRA DA SILVA
RÉU: FREIRE & LEITE LTDA - ME, R E A REFEICOES LTDA - ME, ANTONIA OLIVEIRA 
WANDERLEY, RICARDO GUIMARAES WANDERLEY

Advogado(s) do reclamante: VAGNER PAES CAVALCANTI FILHO
Advogado(s) do reclamado: ANTONIO TENORIO CAVALCANTE NETO

Apartamento residencial sob o nº 302, encravado no 4º pavimento, componente do Edifício Vital
Barbosa, situado na Rua Vital Barbosa, nº 746, no bairro da Pajuçara, nesta cidade, com os seguintes
cômodos e áreas: sala única, varanda, 3 quartos, banheiro social, cozinha hall de circulação interna, com
direito a uma vaga de garagem no estacionamento, com área comum 4,12m2, área do apartamento 60,10
m2, área total 64,22m2, matrícula nº 52.829, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Maceió,
de propriedade do Executado Ricardo Guimarães Wanderley, CPF: 802.820.084-20. Passivo condominial
R$6.912,85, até 04/09/2019, avaliado em R$190.000,00 (cento e noventa mil reais).

PROCESSO: ATOrd 0066700-23.2005.5.19.0003
AUTOR: JOBSON PEDRO DA SILVA
RÉU: FORTISSIMA - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. E OUTROS (17)

Um terreno próprio, situado na Avenida Júlio Verne, Rio Largo, medindo de frente 38,60m (trinta e oito
metros e sessenta centímetros), largura de fundos 34,80m (trinta e quatro metros e oitenta centímetros),
por 17,00m (dezessete metros) de extensão frente a fundos pelo lado direito, e 13,30m (treze metros e
trinta centímetros) de extensão de frente a fundos pelo lado esquerdo, contendo um prédio de alvenaria,
com área de 22,442m2, limitando-se na frente a fundos a encontrar terreno da Rede Ferroviária do
Nordeste, do lado direito do América Esporte Clube, e lado esquerdo com o prédio de Augusto Sá
Cavalcante.

Matícula: 3.185, Livro 2 AH, do Registro Gerald e Imóveis de Rio Largo/AL.

Benfeitorias averbadas (AV -9-3.185, protocolado no Livri 1/I, fls. 001, sob o nº 49.152 em 30/09/2015)
- Reforma do prédio comercial, situado na Rua Julio Verne, Município de Rio Largo/AL, composto por
dois pavimentos térreo e superior a seguir descritos: pavimento térreo - contém 01 sala, conveniência,
01wc masculino guarita, 01wc feminino guarita, hall dos banheiros, pista de abastecimento, área total do
pavimento térreo 534,03m2; pavimento superior - 01 escritório, WC, sala, hall do escritório, área total do
pavimento superior 84,92m2.
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Ocupação do imóvel: o imóvel encontra-se fechado e desocupado, desde uma grande enchente que
assolou o município, segundo apurado junto a vizinhos.

Benfeitorias não averbadas: não foi possível verificar, visto que a vistoria interna não foi permitida.

Avaliação: R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).

PROCESSO: CartPrecCiv 0001175-37.2018.5.19.0004
DEPRECANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)
DEPRECADO: RONALDO CAVALCANTI OSORIO DE BARROS

01 (um) apartamento sob o nº 101 componente do Edifício "Portal do Sol", situado na Rua São Francisco
de Assis, nº 100, no bairro de Ponta Verde, nesta cidade, encravado no primeiro pavimento, com os
seguintes cômodos: 03 suítes, sendo 1 master, varanda/terraço, sala de estar e jantar, circulação interna,
escritório com banheiro, banheiro de serviço, copa e cozinha, área de serviço, despensa, quarto de
empregada, área privativa 238,5m2, área comum 225,11m2, área total 463,61m2, matrícula 95685,
avaliado em R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

CartPrecCiv 0000293-41.2019.5.19.0004
DEPRECANTE: WAGNER PEREIRA DOS SANTOS
DEPRECADO: BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

1- Lote de terreno próprio de nº , da Quadra "K", do Loteamento Campus dos Palmares, no Tabuleiro15
do Martins, nesta cidade, medindo 10,40m de frente com igual largura nos fundos, por 20,00m de
extensão de frente a fundos em ambos os lados, limitando-se pela frente com a rua em Projeto "L", pelo
lado direito com o lote 16 da Rio Tejo Incorporações Ltda., pelo lado esquerdo com o lote 14 de Genauro
Roberto da Silva, e nos fundos com o lote 20 da Rodoviária Santa Mônica do Nordeste Ltda., matrícula
nº 54227 do 1º Cartório de RGI de Maceió/AL;

2- Lote de terreno próprio de nº , da Quadra "K", do Loteamento Campus dos Palmares, no Tabuleiro16
do Martins, nesta cidade, medindo 10,40m de frente com igual largura nos fundos, por 20,00m de
extensão de frente a fundos em ambos os lados, limitando-se pela frente com a rua em Projeto "L", pelo
lado direito com o lote 17, pelo lado esquerdo com o lote 15 e nos fundos com o lote 19, todos
pertencentes a Rodoviário Santa Mônica do Nordeste Ltda., matrícula nº 54228 do 1º Cartório de RGI de
Maceió/AL;

3- Lote de terreno próprio de nº , da Quadra "K", do Loteamento Campus dos Palmares, no Tabuleiro17
do Martins, nesta cidade, medindo 12,50m de frente com igual largura nos fundos, por 20,00m de
extensão de frente a fundos em ambos os lados, limitando-se pela frente com a rua em Projeto "L", pelo
lado direito com a Av. em Projeto "B", pelo lado esquerdo com o lote 16, e nos fundos com o lote 18,
ambos pertencentes a Rodoviário Santa Mônica do Nordeste Ltda., matrícula nº 54229 do 1º Cartório de
RGI de Maceió/AL;

4- Lote de terreno próprio de nº , da Quadra "K", do Loteamento Campus dos Palmares, no Tabuleiro18
do Martins, nesta cidade, medindo 12,50m de frente com igual largura nos fundos, por 20,00m de
extensão de frente a fundos em ambos os lados, limitando-se pela frente com a rua em Projeto "M", pelo
lado direito com o lote 19, nos fundos com o lote 17, ambos da Rodoviário Santa Mônica do Nordeste
Ltda., e pelo lado esquerdo com a Av. em Projeto "B", matrícula nº 54230 do 1º Cartório de RGI de
Maceió/AL;

5- Lote de terreno próprio de nº , da Quadra "K", do Loteamento Campus dos Palmares, no Tabuleiro19
do Martins, nesta cidade, medindo 10,40m de frente com igual largura nos fundos, por 20,00m de
extensão de frente a fundos em ambos os lados, limitando-se pela frente com a rua em Projeto "M", pelo
lado direito com o lote 20, pelo lado esquerdo com o lote 18, e nos fundos com o lote 16, todos
pertencentes a Rodoviário Santa Mônica do Nordeste Ltda., matrícula nº 54231 do 1º Cartório de RGI de
Maceió/AL;
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6- Lote de terreno próprio de nº , da Quadra "K", do Loteamento Campus dos Palmares, no Taboleiro20
do Martins, nesta cidade, medindo 10,40m de frente com igual largura nos fundos, por 20,00m de
extensão de frente a fundos em ambos os lados, limitando-se pela frente com a rua em Projeto "M", pelo
lado direito com o lote 21, pertencente a Amaro Justino Oliveira Filho, pelo lado esquerdo com o lote 19,
e nos fundos com o lote 15, ambos pertencentes a Rodoviário Santa Mônica do Nordeste Ltda., matrícula
nº 54232 do 1º Cartório de RGI de Maceió/AL.

 - Os 6 (seis) imóveis penhorados, contíguos, formam um só terreno queBenfeitorias não averbadas
mede 40,00m x 33,30m, totalizando 1.332m², com frente para a rua "B", lado direito para a rua Doutor
Agrícola Guerra (antiga rua em Projeto "M"), lado esquerdo para a rua Artur Macedo França (antiga rua
em Projeto "L"), e fundos para os lotes 14 e 21 da Quadra "K" do Loteamento Campus dos Palmares. O
terreno (40,00m x 33,30m) foi murado e nele foi construído um  com aprox. 34,50m x 15,35m (galpão 529

 ), composto de depósito (de aprox. 30,00m x 15,00m), 2 (dois) depósitos,57 m² de área construída
menores, corredor, 2 (duas) salas e 2 (dois) banheiros.

- Avenida "B", s/nº, Loteamento Campus dos Palmares, Quadra K, CidadeEndereço atualizado
Universitária, Maceió/AL, CEP: 57.072-245, ponto de referência: rua do Centro de Controle de Zoonoses
da Prefeitura de Maceió.

Valor da penhora de R$ 485.460,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais).

PROCESSO: ATSum 0000978-50.2016.5.19.0005
AUTOR: GICELIA MARIA DOS SANTOS
RÉU: MARIA VERA LUCIA ALVES DE LIMA

 01 (uma) máquina galoneira de fabricação SIRUBA código nº C007E, na cor branca e metálica, emI-
bom estado de uso, funcionando, avaliada por R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

PROCESSO: ATSum 0000934-31.2016.5.19.0005
AUTOR: DOUGLAS EDUARDO DA SILVA MELO
RÉU: M L TEIXEIRA FONSECA - ME

01 (um) freezer horizontal, duas portas, branco, marca Metalfrio, 546l, modeloDA550, medindo
aproximadamente 94,4cm de altura, 166,5cm de largura e 69cm de profundidade, com sinais de
ferrugem, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$1.860,00 (mil oitocentos e
sessenta reais).

PROCESSO: CartPrecCiv 0001510-24.2016.5.19.0005
DEPRECANTE: IVANEZ COELHO DIAS
DEPRECADO: EISA - ENGENHARIA LTDA - EPP

1- 01 (um) aparelho de ar condicionado Split, marca Admiral, capacidade 9000 BTU's, Reavaliado em
R$ 800,00 (oitocentos reais)

2- 01 (uma) televisão LCD, marca LG, 40 polegadas,  Reavaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais)

3- 04 (quatro) monitores AOC, Led 22 polegadas. Reavaliados em R$ 300,00 (trezentos reais) cada um.
Totalizando R$ 1.200,00 ( um mil e duzentos reais).

4- 02 (dois) monitores Samsung LED 14 polegadas, Reavaliados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais) cada um. Totalizando R$ 500,00 (quinhentos reais).

5- 01(um) aparelho de ar condicionado Split, Marca Admiral, capacidade 9.000 BTU's. Reavaliado em
R$ 800,00 (oitocentos reais)

Total: R$3.900,00 (três mil e novecentos reais).
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PROCESSO: ATOrd 0001617-39.2014.5.19.0005
AUTOR: MARCELO JOSE GOMES DA ROCHA
RÉU: ARIANO CONSTRUCOES LTDA - ME

Lote de Terreno de Domínio Direto do Estado sob n 03, da Quadra D, Componente do Loteamento
Denominado: "SÃO CAETANO", situado no Tabuleiro do Pinto, Município de Rio Largo/AL, na cidade
de Maceió/AL, medindo 40,00 (quarenta metros) de frente, por 60,00m (sessenta metros) de extensão
frente a fundos. Imóvel esse devidamente registrado no 1º Registro Geral de Imóveis de Rio Largo/AL,

 não existe benfeitoria.no Livro 2, matrícula 27.708 (dados cartorários). Benfeitorias não Averbadas:
Lote plano com ótima frente, porém em rua ainda não pavimentada. No momento da diligência não havia
nenhuma ocupação aparente no imóvel. Avaliado em R$ 490.190,40 (QUATROCENTOS E NOVENTA
MIL CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

PROCESSO: ATSum 0000440-35.2017.5.19.0005
AUTOR: ROSANA SIMAO DOS SANTOS
RÉU: DOMINGOS E LIMA LTDA - EPP, DANIELE C L GONCALVES - ME

 01- 01 (um) conjunto Bellona, composto de um colchão e uma base, tamanho de queen, (1,58 x 1,98),
com mola ensacada, espuma viscoelástico, tecido Nobuck, No Turn, antiácaro, antialérgico, tecido belga
em malha, novo, avaliado em R$ 5.839,00;

02- 01 (um) colchão Super Pocket, pró-saúde, ecológico (0,88 x 1,88), tecido super soft, em malha,
tratamento eurocare, molas ensacadas, espuma extras firme, selada, novo, avaliado em R$1.379,00

Valor total: R$ 7.218,00 (sete mil duzentos e dezoito reais)

PROCESSO: ATOrd 0000475-89.2017.5.19.0006
AUTOR: GEORGE CICERO DE LIMA ARAUJO
RÉU: OS BARATINHAS COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA - ME

I - 30 (trinta) faróis usados automotivos de modelos diversos, em regular estado, reavaliado cada em R$
100,00 (cem reais), totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais);

II - 02 (dois) macacos hidráulicos de oficina, tipo jacaré, em regular estado, sendo cada reavaliado em R$
300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais);

III - 01 (uma) prensa de trocar pneu e rolamento, sem marca aparente, em regular estado, reavaliada em
R$ 700,00 (setecentos reais);

IV - 01 (uma) girafa para retirar motor, em regular estado, sem marca aparente, reavaliada em R$ 800,00
(oitocentos reais);

V - 10 (dez) pares de molas automotivas, usados, modelos diversos, em regular estado, reavaliadas cada
em R$ 100,00 (cem reais), totalizando R$ 1.000,00 (um mil reais);

VI - 04 (quatro) protetores de cárter automotivos, usados, modelos diversos, em regular estado,
reavaliado cada em R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais);

VII - 15 (quinze) defletores de radiador automotivos, em regular estado, usados, modelos diversos,
reavaliado cada em R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais);

VIII - 10 (dez) discos de freio automotivos, usados, modelos diversos, em regular estado, reavaliado cada
em R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 700,00 (setecentos reais);
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IX - 20 (vinte) juntas homocinéticas, em regular estado, usadas, modelos diversos, reavaliada cada em R$
40,00 (quarenta reais), totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais);

X - 01 (um) esmeril para amolar metal, industrial, em regular estado, reavaliado em R$ 300,00 (trezentos
reais);

XI - 40 (quarenta) amortecedores automotivos de modelos diversos, usados, em regular estado,
reavaliado cada em R$ 100,00 (cem reais), totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

XII - 10 (dez) bandejas de suspensão automotivas, usadas, modelos diversos, em regular estado,
reavaliada cada em R$ 100,00 (cem reais), totalizando R$ 1.000,00 (um mil reais);

XIII - 50 (cinquenta) polias de ventilador automotivas, usadas, modelos diversos, em regular estado,
reavaliada cada em R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Total: R$ 17.730,00 (dezessete mil setecentos e trinta reais).

PROCESSO: ATOrd 0001051-58.2012.5.19.0006
AUTOR: THAISA PAULO TORRES
RÉU: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

24 (vinte e quatro) portas acústicas, classe 3, modelo Japaratinga, Medindo 800x210x45mm (kit de porta
pronta)  Multidoor, Linha Premium, Reavaliadas em R$ 2.646,94 ( dois mil, seiscentos e quarenta e seis
reais e noventa e quatro centavos) cada uma, Totalizando R$ 63.526,56 ( sessenta e três mil, quinhentos e
vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos).

PROCESSO: ATSum 0001258-81.2017.5.19.0006
AUTOR: HERBERTTY ALLAN DE SOUZA
RÉU: SANDRA XAVIER PAIVA - ME

I - 01 (uma) máquina guilhotina, semiautomática GUARANI, industrial, em regular estado de
funcionamento, reavaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

II -  01 (uma) máquina OFFSET, modelo HAMADA, industrial, em regular estado de funcionamento,
reavaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Total:  R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

PROCESSO: ATOrd 0032800-40.2005.5.19.0006
AUTOR: MARIA ELIANE OMENA DE MENEZES
RÉU: CENTRO DE ESTUDOS EDUCAC RECREAT E PSICO PEDAGOGICOS, JEFERSON 
LUIZ DE BARROS COSTA

I - 54 (cinquenta e quatro) carteiras tipo universitária, estrutura em metal e madeira, acolchoado na cor
azul, em bom estado, avaliadas em R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais).

PROCESSO: ATSum 0000173-60.2017.5.19.0006
AUTOR: LEONARDO DA SILVA
RÉU: 3D IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO - EIRELI - ME

1- 01 (um) condicionador de ar, marca Komeco, modelo AB507FC2X, capacidade de 7000 BTUS, tipo
split, Reavaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais)

II- 01(uma) máquina Viradeira de chapa, Marca IMAG, modelo AI2000, Nº 13791, cor verde, padrão
interno: 2,00m, altura 1,40cm Reavaliada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).
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Total: R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)

PROCESSO: CartPrecCiv 0001474-39.2017.5.19.0007
DEPRECANTE: VANIA BRAZ DE MELO
DEPRECADO: PETSAÚDE PLANO DE SAÚDE ANIMAL LTDA - ME

01 (um) automóvel Fiat Toro, Volcano, AT D4, ano fabricação 2016,  modelo 2017, placa QLG 3050,
CHASSI 988226175HKB03402 - AL, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais). Veículo alienado à BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.

PROCESSO: ATOrd 0001220-76.2011.5.19.0007
AUTOR: NEULISSES VASCONCELOS VILELA
RÉU: AUTO VIACAO VELEIRO LTDA

I - 01 (um) ônibus M. Benz/MPolo Sênior GVO, placa MVK2833, diesel, ano fabricação/modelo 2005
/2005, RENAVAM 878288406, CHASSI 9BM6882765B457220, em regular estado de conservação.
Veículo alienado ao  Reavaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).ITAU UNIBANCO S.A..

PROCESSO: ATOrd 0001050-04.2011.5.19.0008
AUTOR: JAELSON DEK DOS SANTOS
RÉU: E D K - SERVICOS LTDA - ME

01 Uma máquina de solda MIG 408, modelo TF 3 V, 44N, ESAB, com voltagem em 220/380/440Volts,
cor amarelo, funcionando em regular estado de uso, avaliado unitariamente por R$16.000,00 (dezesseis
mil reais).

PROCESSO: ATSum 0000948-32.2018.5.19.0009
AUTOR: ELTON CESAR QUEIROZ
RÉU: GUNGA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

I - 01 (um) automóvel Fiat Strada Working, ano 2014/2014, Flex, Placa ORH 4091, cor branca, COD
RENAVAM 00997720360, em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 26.000,00 (vinte e seis
mil reais).

PROCESSO: ATOrd 0000619-54.2017.5.19.0009
AUTOR: ELSON PAULO ARAUJO DA SILVA
RÉU: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES LTDA - ME

01 (um) automóvel Marca/Modelo I/Hafei, motorização gasolina, na cor prata, ano de fabricação e
modelo 2011/2012, placa ORK 8630, Chassi nº LKHGF1AG5CAC01425, Renavan nº00504388045, em
regular estado de uso, avaliado por R$ 10.000,00 (dez mil reais).

PROCESSO: ATSum 0000097-90.2018.5.19.0009
AUTOR: FILLIPE DE OLIVEIRA ANDRADE
RÉU: VALENCA E VALENCA LTDA - ME

I - 05 (cinco) para-choques titan novos para veículos de pequeno porte, cada um avaliado em R$ 300,00
(trezentos reais), totalizando R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

II - 09 (nove) protetores de cárter DHF novos, para carros de pequeno porte, avaliado cada um no valor
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais);

III - 05 (cinco) engates reboques DHF novos, para carros pequenos, avaliados cada um no valor de R$
390,00 (trezentos e noventa reais), totalizando R$ 1.950,00 (um mil e novecentos e cinquenta reais);
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IV - 09 (nove) embreagens da marca Luk novas, para carros pequenos, avaliada cada uma no valor de R$
380,00, totalizando R$ 3.420,00 (três mil e quatrocentos e vinte reais).

Valor total: R$ 8.220,00 (oito  mil e duzentos e vinte reais).

PROCESSO: ATOrd 0001033-62.2011.5.19.0009
AUTOR: PAULO SERGIO VIEIRA DO NASCIMENTO
RÉU: A. M. DIAS PEREIRA , ANTONIA MARIA DIAS PEREIRA

I - 01 (um) compressor de ar grande (sem discriminação aparente), em bom estado de uso e conservação,
avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ATOrd 0000733-27.2016.5.19.0009
AUTOR: EDEILDO GARCIA NASCIMENTO
RÉU: MCG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

I - 01 (um) plotter, marca Canon, série ipf 710, cor branca, em bom estado de conservação, aparelho
usado para imprimir plantas e projetos de engenharia, avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

PROCESSO: ATOrd 0000997-44.2016.5.19.0009
AUTOR: LEVI HENRIQUE PEREIRA DE LIMA
RÉU: A C DE SOUZA BORRACHAS - ME

I- 02 (dois) elevadores automotivos de duas colunas cada, capacidade de carga de 2500kg, altura de
elevação 1,97, motor 220/220, cor predominante azul, marca não aparente, em regular estado de
conservação (apresentando pontos de ferrugem por toda sua extensão), em funcionamento no momento
da diligência, avaliada a unidade em R$ 3.134,00 (três mil, cento e trinta e quatro reais), totalizando R$
6.268,00 (seis mil duzentos e sessenta e oito reais);

II - 01 (uma) prensa hidráulica de 15 toneladas, marca não aparente, cor predominante verde, em regular
estado de conservação, medindo aproximadamente 0,54m de largura por 1,20m de altura, avaliada em R$
569,25 (quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos);

III - 01 (uma) prensa hidráulica de 30 toneladas, marca MARCON MPH30, cor predominante verde, em
regular estado de conservação, medindo aproximadamente 0,72 de largura por 1,55m de altura, avaliada
em R$ 1.127,97 (um mil, cento e vinte e sete reais e noventa e sete centavos);

IV - 01 (um) macaco jacaré, marca não aparente, cor predominante vermelho, em regular estado de
conservação, avaliado em R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais);

V - 01 (um) compressor de ar com motor de indução trifásico da marca VOGES, MOD 3OJ66,KW (HP-
cv) 3.7 (8.0), 60Hz, 220/380V, RPM 3440, em regular estado de conservação, em funcionamento no
momento da diligência, avaliado em R$ 2.708,11 (dois mil, setecentos e oito reais e onze centavos);

VI - 01 (uma) furadeira de bancada, modelo 56B1078, 110/220, 60Hz, RPM 1.725, medido
aproximadamente 0,82m de altura por 0,52 de profundidade, em regular estado de conservação,avaliada
em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Valor total: R$ 11.593,33 (onze mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e três centavos).

PROCESSO: ATOrd 0001324-54.2014.5.19.0010
AUTOR: MARIA VALQUIRIA DE JESUS SILVA
RÉU: CENTRO EDUCACIONAL PRINCIPE DA PAZ E ESPERANCA LTDA - ME

I - 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca Consul, 12.000 BTS´s, em regular estado de
funcionamento, avaliado em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais);
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IV - 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Gree, 10.000 BTU´s, em regular estado de
funcionamento, avaliado em  R$ 600,00 (seiscentos reais);

V - 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca LG, 9.000 BTU´s, em regular estado de
funcionamento, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais);

VII - 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca York, 18.000 BTU´s, em regular estado de
funcionamento. Avaliado em R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais);

VIII - 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Eletrolux, 7.500 BTU´s, em regular estado de
funcionamento, avaliado em  R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

IX - 21 (vinte e uma) cadeiras infantis de plástico, com estrutura em ferro, todas em bom estado, sendo
avaliadas cada R$ 50,00, totalizando R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais);

X - 24 (vinte e quatro) carteiras escolares infantis com estrutura em ferro, mas com assento, encosto e
braço em fórmica, toda em bom estado, sendo cada avaliada em R$ 115,00 (cento e quinze reais),
totalizando R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais).

XI - 20 (vinte) cadeiras escolares em plástico, com estrutura em ferro, braço em plástico, coloridas, todas
em bom estado, avaliadas em R$ 100,00 (cem reais) cada, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais).

XII - 25 (vinte e cinco) carteiras escolares infantis, coloridas, com braço em fórmica, assento e encosto
em plástico, estrutura em ferro, todas em bom estado, avaliadas em R$ 72,00 (setenta e dois reais) cada,
totalizando R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

 R$ 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais).Total:

PROCESSO: ATOrd 0000153-62.2014.5.19.0010
AUTOR: JOHNNY XIMENDES DE FARIAS
RÉU: FN COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME

I - 01 (um) notebook marca LG PC, fabricante LG Eletronics, Processador Intel(r) core(tk) i3 - 2330m,
CPU 2.20GHz, memória inst (RAM) 4.00 GB, tipo de sistema operacional de 64 bits, avaliada em 700,00
(setecentos reais);

II - 01 (uma) impressora multifuncional (impressora e copiadora), marca Samsung, à laser,
monocromática, série SCX-3400, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Valor total: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

PROCESSO: ATSum 0000120-67.2017.5.19.0010
AUTOR: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS SALGUEIRO
RÉU: CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C LTDA - EPP

PROCESSO: ATOrd 0000813-95.2010.5.19.0010
AUTOR: ELIEGE DA CUNHA FERREIRA
RÉU: CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C LTDA - EPP

01 ( um) MAMÓGRAFO, MARCA VMI, GRAPH MAMMO AF, modelo microprocessado, peso 310
kg, volume 2,85 m2, tipo IEC-B, de 13/04/2006, funcionando, em bom estado de conservação, reavaliado
em R$ 36.000,00 ( trinta e seis mil reais ). 

PROCESSO: ATOrd 0001115-56.2012.5.19.0010
AUTOR: MIRIEL DA SILVA
RÉU: ALAGOAS AGUA LTDA - EPP
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I - 775 (setecentos e setenta e cinco) garrafões de água mineral, borrachudos, cheios, no prazo de
validade, avaliados por R$8,00 (oito reais) a unidade, totalizando R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

PROCESSO: ATSum 0000306-09.2018.5.19.0058
 AUTOR: JOAO PAULO DA SILVA RÉU: SOC EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL

DA PAR DE PAO DE ACUCAR 

I-Veículo Mecedes Benz, amarelo, 1214c, ano/fab 1998/1998, placa MUI5393. O veículo não
aparenta um bom estado geral de conservação. Não estava funcionando, pois faltava carga na
bateria. Aspectos considerados na apreciação de um automóvel usado, tais como lataria,
pintura, carroceria, motor e pneus estão desgastados e algumas partes com avarias. Avaliação
com base na tabela FIPE para o mês de junho de 2019 e o estado de conservação:
R$31.000,00 (trinta e um mil reais);

II-Veículo siena, vermelho, fire flex, 1.0, 4p, fab/ano 2008/2008, placa NLX3146. O veículo aparenta
um bom estado geral de conservação. Não estava funcionando, pois faltava bateria. Aspectos
considerados na apreciação de um automóvel usado, tais como lataria, pintura, carroceria,
motor e pneus estão desgastados. Motor e pneus estão em bom estado, aparentemente.
Avaliação com base na tabela FIPE para o mês de junho de 2019 e o estado de conservação:
R$11.000,00 (onze mil reais);

 III-               Veículo Spacefox Route, prata, 1.6, 4p, fab/ano 209/2010, placa NMA9558. O veículo
aparenta um bom estado geral de conservação. Estava funcionando. Aspectos considerados na
apreciação de um automóvel usado, tais como lataria, pintura, carroceria, motor e pneus estão
em bom estado. Avaliação com base na tabela FIPE para o mês de junho de 2019 e o estado
de conservação: R$20.000,00 (vinte mil reais);

PROCESSO: ATSum 0000217-54.2016.5.19.0058
AUTOR: JAMILE SOARES SILVA
RÉU: LABORATORIO DE DIAGNOSTICO E PESQUISA UNIDADE A PELE LTDA - ME, 
SUZANA CRISTINA DE LIMA ANTUNES, JOSE EDMILSON DOS SANTOS, JOAO PAULO 
SILVA DOS REIS, CARLOS ALEXANDRE PORFIRIO BRANDAO, JOSE E.DOS SANTOS - 
ME, CARLOS ALEXANDRE PORFIRIO BRANDAO - ME

Veículo moto Honda Pop I, cor branca, ano/modelo 2016/2016, placa ORM6752. O veículo aparenta um
bom estado geral de conservação. Estava funcionando. Aspectos considerados na apreciação de um
automóvel usado, tais como lataria, pintura e carroceria estão muito conservados. Motor e pneus estão em
bom estado. Avaliação com base no preço de mercado para o mês de agosto/2019 e o estado de
conservação: R$4.000,00 (quatro mil reais).

PROCESSO: ATOrd 0001559-39.2012.5.19.0059
AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGF)
RÉU: COTRIM ENGENHARIA LTDA, ROBERTO DE ALBUQUERQUE COTRIM JUNIOR, 
CARLA BARBOSA COTRIM

I - 01 (um) lote de terra sob o nº 22, da quadra c-4, do Loteamento ARQUIPÉLAGO DO SOL - GRAND
CAYMAN, em Barra de São Miguel, deste Estado, com os seguintes limites e mediações; mede 12,00
metros de frente; 12 metros de fundos; 30,00 pelo lado direito e 30,00 metros pelo lado esquerdo, com
uma área total de 360,00m². Limita-se pela frente com Avenida C; Fundo com o lote 03; lado Direito
com o lote 23 e lado esquerdo com o lote 21. Matrícula no Livro 2-RG, sob o nº 13.855 - ficha 01 e
registro da penhora feito no Livro 2-RG sob o nº 13.855 - Mat 13.855 - Ficha 01, registrado em nome de
Roberto de Albuquerque Cotrim Júnior, CPF 472.817.154-01 e Carla Barbosa Cotrim, CPF 724.445.414-
72. Sob o referido terreno encontra-se edificada uma casa, avaliada em R$ 635.000,00 (seiscentos e trinta
e cinco mil reais).
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II. DO DEPOSITÁRIO DO BEM

O(s) bem(ns) acima relacionado(s) tem (têm) como depositário(s) o(s) próprio(s) executado(s), em sua
maioria, em seus respectivos endereços e serão fotografados (na medida do possível) e disponibilizados
ao público no site deste Juízo (  ).www.trt19.jus.br

III. DAS CONDIÇÕES E DESPESAS RELATIVAS AO BEM

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, não havendo, pois,
qualquer responsabilidade da Vara em relação aos defeitos que porventura vierem a apresentar ou vícios
eventuais ocultos.

Constitui ônus do interessado em participar dos leilões verificar, com antecedência, as condições dos
bens que serão objeto de hasta pública. Devem, assim, no caso de imóveis rurais ou urbanos, verificar os
limites, áreas, confrontações, situação jurídica, despesas de condomínio etc, não podendo se escusar a
efetuar o pagamento do lance sob a alegação de que o bem arrematado não atende às suas expectativas.

No caso de bens móveis que não estejam sob a posse e guarda do Juízo, se o interessado não conseguir
ver o bem antes do leilão, deve solicitar ao Juízo as providências necessárias para que o fiel depositário o
disponibilize à visitação.

Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte
e transferência patrimonial dos bens arrematados e, dependendo do que for determinado pelo Juízo,
também as despesas de armazenagem (no caso de demora na retirada dos bens do local em que se
encontrem).

IV - DAS PESSOAS IMPEDIDAS DE PARTICIPAR DA HASTA PÚBLICA

São impedidas de participar da hasta pública pessoas físicas e jurídicas que deixaram de cumprir suas
obrigações em hastas anteriores e/ou criaram embaraços na qualidade de arrematantes em processo de
qualquer das Varas da 19ª Região.

De acordo com o art. 890 do Código de Processo Civil, também estão impedidas de participar as pessoas
nas seguintes condições:

I - tutores, curadores, testamenteiros, administradores ou liquidantes, quanto aos bens confiados à sua
guarda e à sua responsabilidade;

II - mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados;

III - juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, escrivão, chefe de secretaria e demais
servidores e auxiliares da justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde
servirem ou a que se estender a sua autoridade;

IV - servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou
que estejam sob sua administração direta ou indireta;

V - leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados;

VI - advogados de qualquer das partes.

V. DO PREÇO MÍNIMO PARA A ARREMATAÇÃO

No leilão realizado na 1ª praça, os bens disponíveis só poderão ser arrematados por preço igual ou
superior ao valor da avaliação.
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No leilão realizado na 2ª praça, os bens móveis somente poderão ser arrematados por, no mínimo, 40%
(quarenta por cento) do preço da avaliação, enquanto que os bens imóveis e veículos automotores por, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, desde que não seja considerado preço vil por
este Juízo.

A arrematação por valores abaixo dos percentuais referidos, apesar de não estar vedada, só será admitida
em condições excepcionais, a partir da análise do caso concreto, ficando os eventuais licitantes cientes
que, nestes casos (de arrematação por valores inferiores aos percentuais mínimos), correrá por conta do
lançador o ônus decorrente da anulação da arrematação por preço vil.

VI - DAS CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO E DO PAGAMENTO

O arrematante deverá garantir o lanço com um sinal de 20% (vinte por cento) do valor da arrematação
(art. 888, § 2º da CLT).

Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 (vinte e quatro) horas o preço da arrematação,
perderá, em benefício da execução, o sinal de que trata o § 2º do artigo 888 da CLT, voltando à praça os
bens executados, sendo vedada, neste caso, sua participação no certame (art. 888, § 4º da CLT e art. 897
do CPC).

No caso de bens imóveis, o arrematante arcará com as despesas decorrentes da transferência da
propriedade.

No caso de veículos, os débitos de IPVA e multas anteriores à expedição do mandado de entrega e não
mencionados no edital não serão transferidos ao arrematante, o qual arcará apenas com as despesas
decorrentes da transferência de propriedade do veículo.

Em se tratando de bens imóveis, não recai sobre o arrematante a responsabilidade por dívidas pretéritas
de IPTU e taxas de água e luz, exceto os débitos de natureza não tributária (condomínio, aforamento e
laudêmio).

O bem imóvel poderá ser adquirido em prestações. O interessado deverá apresentar por escrito sua
proposta, nunca inferior à avaliação, com oferta de, pelo menos, 30% (trinta por cento) do valor à vista,
sendo o restante garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel, nos termos do art. 895 §§ 1º e 2º do CPC.
O parcelamento do saldo da arrematação não poderá exceder a 30 (trinta) meses, incidindo, em caso de
eventual atraso no pagamento das parcelas, multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas (art. 895, § 4º do CPC), sem prejuízo da sanção de perda da
caução (sinal) em favor do exequente, com consequente designação de novo leilão, no qual será vedada a
participação do arrematante remisso (art. 897 do CPC).

Na hipótese de parcelamento de bens imóveis, serão aplicados juros equivalentes à taxa Selic, acumulada
mensalmente, observando-se, para fins de cálculos, a data da arrematação até o mês anterior ao do
pagamento, e de 1% (um por cento), relativamente ao mês em que for efetuado o pagamento.

Os bens imóveis, ainda que gravados com cláusula de hipoteca em favor de instituições financeiras,
poderão ser objeto de arrematação, ressalvado, nessa hipótese, o direito do hipotecante quanto à sobra do
produto do lanço.

Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a
arrematá-los todos, oferecendo, para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os
demais, preço igual ao do maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido
oferecido para eles (art. 893 do CPC)

VII - DA FORMALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO E DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS
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Arrematado o bem e assinado o auto respectivo pelo juiz e pelo licitante, tem-se por aperfeiçoada e
irretratável a arrematação, não podendo ser desfeita senão nos estritos termos da Lei (art. 903, § 1º, I, II e
III e § 5º I e II, todos do CPC);

O prazo para oposição de embargos à arrematação é de 10 (dez) dias, contados da assinatura do auto (art.
903, § 2º do CPC). Em se tratando de embargos de terceiro, o prazo é de 05 (cinco dias), contados a
partir da assinatura do auto (art. 675 do CPC).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste edital serão resolvidos de acordo com os princípios gerais e regras do Direito
Comum, de acordo com o disposto no art. 8º e § 1º da Lei 13.467/2017.

Dado e passado nesta cidade de Maceió, aos 29 de outubro de 2019. Eu, ISABELA PATRÍCIA PAES
DOS SANTOS, Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

ARTHUR AMORIM ALVES DA CRUZ

Coordenador da CAE

ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA

JUÍZA COORDENADORA DA CAE
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