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EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO N. 01/2022

O Dr. Nilton Beltrão de Albuquerque Junior, Juiz Coordenador

da CAE, faz saber, aquantos o presente virem ou dele tiverem

conhecimento, que nos dias 22 e 24/03/2022 às09

horas,nasalaTELEPRESENCIALdaCAE,nasdatasehorárioa

cimaindicados,serão levadosà hastapública,para a vendae

arremataçãopelo maiorlanço, sob as condições abaixo, os

bens penhorados na execução dos seguintes processos:

I. DO BEM E DO PROCESSO PERTINENTE

1) PROCESSO: ATSum 0000385-33.2016.5.19.0001

AUTOR: AGUSTINHO LOPES DA SILVA

RÉU: D'PAP HOTEL LTDA – ME

1) 06 (seis) televisores tubulares de 14 polegadas, sendo cada

R$ 200,00, todos em regular estado de conservação e

funcionamento, totalizando R$ 1.200,00 (um mil e duzentos

reais);

2) 02 (dois) refrigeradores, tipo frigobar, marca Cônsul, em

regular estado deconservação e funcionamento, sendo cada

R$ 300,00, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais);

3) 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo Split, marca

Cônsul, de 7.000 BTUS, em péssimo estado, sem funcionar,

avaliado em R$ 100,00 (cem reais);

4) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca LG, de 7.000

BTUS, em regular estado de conservação e funcionamento,

avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);

5) NÃO LOCALIZADO -01 (um) aparelho de ar condicionado,

marca TOTALINE, em regular estado, 7.000 BTUS;

6) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca GREE, em

regular estado, de 7.000 BTUS, avaliado em R$ 350,00

(trezentos e cinquenta reais).

Valor total:R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Data da

avaliação: 25/11/2021.

2) PROCESSO: ATSum 0000114-87.2017.5.19.0001

AUTOR: ANATELZA ROSENDO DA SILVA

RÉU: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

1)15 (quinze) portas de madeira para uso interior- Pem –porta

de entrada medindo 70x2,10x40mm, avaliadas em R$ 500,00 (

quinhentos reais) cada uma, totalizando R$ 7.500,00 (sete mil e

quinhentos reais). Data da avaliação: 14/12/2021.

3) PROCESSO: ATSum 0000385-30.2016.5.19.0002

AUTOR: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA

RÉU: D'PAP HOTEL LTDA - ME E OUTROS

1) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca gree, 7.000

BTUS, em regular estado, faltando palhetas e botões, com

alguns pontos de ferrugem, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e

cinquenta reais);

2) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca LG, 7.000 BTUS,

em regular estado, faltando botões, com alguns pontos de

ferrugem, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);

3) 03 (três) aparelhos de ar condicionado, marca Consul, 7.000

BTUS, em regular estado, faltando algumas palhetas e botões,

com alguns pontos de ferrugem, avaliado cada em R$ 350,00

(trezentos e cinquenta reais), totalizando R$1.050,00 (um mil e

cinquenta reais);

4) 01 (um) televisor tubular de 14 polegadas, LG, em bom

estado, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais);

5) 06 (seis) televisores tubulares, 14 polegadas, marca CCE, em

regular estado, avaliado cada em R$200,00 (duzentos reais),

totalizando R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);

6) 02 (dois) frigobares, marca Consul, cor branca, todos em

regular estado, mas com pontos de ferrugem, avaliado cada em

R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando R$700,00

(setecentos reais);

7) NÃO LOCALIZADO - 01 (um) aparelho de ar condicionado,

marca Springer, 7.000 BTUS, em regular estado, avaliado em

R$300,00 (trezentos reais).

Valor total: R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais).

Data da avaliação: 25/11/2021.

4) PROCESSO: ATSum 0000145-41.2016.5.19.0002

AUTOR: CARMOZINA DA CONCEICAO SILVA

RÉU: ESTER ALBUQUERQUE DA SILVA - ME E OUTROS (2)

I - 50 (cinquenta) garrafões de água mineral 20L (usados),

marca Vitale 7, completo (garrafão e água), em bom estado de

conservação e próprio para o armazenamento de água para o

consumo humano, com prazo mínimo de validade de 12 meses

os vasilhames plásticos, avaliados em R$20,00 a unidade,

totalizando o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Data da

avaliação: 11/11/2021.

5) PROCESSO: ATSum 0000973-63.2018.5.19.0003

AUTOR: BARBARA CAROLINE MONTEIRO DOS SANTOS

RÉU: EDMILSON JOSE DE BARROS JUNIOR - ME E OUTROS

I - 06 (seis) cadeiras de cabelereiro, marca Dompel, sendo 03

(três) giratórias, com ajuste de altura, estrutura em aço, com

apoio para braços e pernas, assento e encosto revestidos em

courino preto, em regular estado de uso e conservação,

avaliadas em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e 03 (três)
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reclináveis, giratórias, com ajuste de altura, estrutura em aço,

com apoio para braços e pernas, assento e encosto revestidos

em courino preto, em regular estado de uso e conservação,

avaliadas em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Valor total

da avaliação: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Data da

avaliação: 07/12/2021.

6) PROCESSO: ATOrd 0000952-87.2018.5.19.0003

AUTOR: KLEVERSON PEREIRA DA SILVA

RÉU: J C M DOS SANTOS - ME E OUTROS

I - 1 (uma) balança digital, marca Filizola CS-15, funcionando,

sem defeito aparente, avaliada por R$ 140,00;

II - 3 (três) armários para crescimento do pão, serve de 18 a 20

assadeiras, com rodízios, sem marca aparente, diversos pontos

de ferrugem, cada unidade avaliada em R$ 300,00 (trezentos

reais), totalizando R$ 900,00 (novecentos reais);

III - 1 (uma) estante de parede expositora, em madeira, com 4

prateleiras, medindo, aproximadamente, 2,00m x 0,5m x1,60m,

avaliada por R$ 900,00 (novecentos reais);

IV – IV – 1 (uma) ilha expositora, em madeira, com 4 lados e 4

prateleiras, medindo, aproximadamente, 1,20m x 0,70m x1,70m,

avaliada por R$500,00 (quinhentos reais).

Valor total: R$2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais).

Data da avaliação: 18/01/2022.

7) PROCESSO: ATOrd 0000134-04.2019.5.19.0003

AUTOR: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CRISTO

RÉU: RADIO CULTURA DE ARAPIRACA LTDA - ME E OUTROS

I – 01 (um) equipamento com função de link de transmissão

(marca Teclar), processador marca Orban Optimod FM) e RDS,

em bom estado de conservação, localizados na empresa

demandada, avaliados o conjunto em RS 60.000,00 (sessenta

mil reais). Valor total: RS 60.000,00 (sessenta mil reais). Data

da avaliação: 09/11/2021.

8) PROCESSO: ATSum 0000462-36.2016.5.19.0003

AUTOR: GENILSON SILVA DOS SANTOS

RÉU: D'PAP HOTEL LTDA - ME E OUTROS

1) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Gree, 7.000

BTUS, em regular estado, faltando palhetas e botões, avaliado

em R$ 350,00;

2) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca LG, 7.000 BTUS,

em regular estado, faltando botões, avaliado em R$ 350,00.

3) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Consul, 7.000

BTUS, em regular estado, faltando palhetas e botões, avaliado

em R$ 350,00;

4) 01 (um) televisor tubular de 14 polegadas, marca LG, em

regular estado, avaliado em R$ 200,00.

Valor total: R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais).

Data da avaliação: 25/11/2021. OBS: Os bens encontram-se

penhorados também nos processos nº 0000385-

30 .2016. 5 . 19 .0002 e 0000385-33 .2016 .5 .19 .0001 .

9) PROCESSO: ATSum 0000920-53.2016.5.19.0003

AUTOR: DEYVISON RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS

RÉU: FABIO ALVES DA SILVA 05131415454 E OUTROS

1) 01 (um) monitor deslizante para portão industrial Garen psi

(novo), avaliado em R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e

cinquenta reais);

2) 02 (dois) motores deslizantes para portão Peccinin ¼ (novo),

avaliados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);

3) 03 (três) maçaricos portáteis, VIX (novo), avaliados em R$

1.050,00 (um mil e cinquenta reais);

4) 03 (três) garrafas de gás 407c (novo), avaliadas em R$

1.200,00 (um mil e duzentos reais);

5) 01 (um) gelágua Esmaltec, em bom estado de uso e

conservação, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais);

6) 01 (uma) mesa de escritório tipo L, em bom estado de uso e

conservação, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais);

7) 01 (uma) cadeira longarina para escritório com (02) lugares,

em bom estado de uso e conservação, avaliada em R$ 300,00

(trezentos reais);

8) 01 (um) computador, em bom estado de uso e conservação,

avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Valor total: R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais).

Data da avaliação: 23/11/2021.Os bens acima encontram-se

guardados na Rua Wilton Amorim de Miranda, 34, Conjunto

José Aprígio Vilela - Setor A, Jacarecica, Maceió, Alagoas.

10) PROCESSO: ATOrd 0000208-63.2016.5.19.0003

AUTOR: JOCIARA DE ARAUJO FALCAO

RÉU: A. M. E. COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME

E OUTROS (3)

I -01 (um) quarto infantil do tipo planejado (novo), perfazendo

uma área total de 10,8m². O quarto, que está desmontado,

encontra-se entulhado num cômodo da também empresa de

móveis planejados Casa Brasileira, situada na Avenida Dr. Júlio

Marques Luz (antiga Avenida Jatiúca), nº 1433-A, Jatiúca,

Maceió-AL. Valor da Avaliação: R$ 4.266,66 (quatro mil,

duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Data da avaliação:10/11/2021.
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11) PROCESSO: ATSum 0000510-24.2018.5.19.0003

AUTOR: ERINALDO SANTOS DA SILVA

RÉU: PLASTICFER COM. LTDA – ME

I -01 (uma) dobradeira mecânica, marca Newton, modelo PDM

30/40 x 2550mm, nº 2006, ano de fabricação 2001, capacidade

20/40 T, em bom estado de conservação e funcionamento, não

apresentando defeito aparente, avaliada por R$30.000,00 (trinta

mil reais). Data da avaliação: 17/01/2022.

12) PROCESSO:ATOrd 0000422-49.2019.5.19.0003

AUTOR: SANDRA MARIA FELIX DA COSTA

RÉU: PANTANAL COMERCIO HOTELEIRO LTDA

1) 24 (vinte e quatro) TV’s LCD, tamanho aproximado de 32’, de

marcas diversas (LG, Panasonic, Samsung, STi, Philips),

funcionando, sem defeito aparente, acompanha controle,

unidade avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando

R$ 12.000,00;

2) 12 (doze) frigobares, com e sem porta de vidro, alguns da

marca Consul outros sem marca aparente, cor variando de

branco a bege pelo tempo de uso, com capacidade aproximada

entre 40 a80 litros, funcionando, com alguns pequenos pontos

de ferrugem, unidade avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta

reais), totalizando R$ 1.800,00;

3) 14 (quatorze) ventiladores de teto, sem marca aparente, com

lustre, três pás, funcionando, unidade avaliada em R$ 75,00

(setenta e cinco reais), totalizando R$1.050,00.

Valor total: R$ 14.850,00 (catorze mil, oitocentos e cinquenta

reais). Data da avaliação: 02/02/2022.

13) PROCESSO: ATOrd 0054900-08.1999.5.19.0003

AUTOR: CELI DE LIMA SANTOS

RÉU: SINDICATO DOS TAXISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

01 - 01(um) ar condicionado Samsung de 12.000 BTU’s, em

péssimo estado de conservação, reavaliado em R$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais); destacamos que o bem não

estava instalado, sem uso pela executada, não tendo sido

possível confirmar o funcionamento;

02 - 02 (dois) sofás de 2 e 3 lugares, em razoável estado, na cor

preta, reavaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais),

considerando o desgaste natural do bem e o valor de mercado

para bens similares no mercado de usados;

03 - 01 (uma) mesa de escritório com base de ferro, na cor

verde, reavaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais), a título de

venda da armação por peso, pois o tampo do bem foi

deteriorado pelo tempo de uso, bem sucateado;

04 - 07 (sete) cadeiras de escritório, em metal e plástico, na cor

azul, reavaliadas em R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais),

considerando o estado do bem e o valor de mercado para o

produto usado e similares;

05 - 01(uma) cadeira de escritório, acolchoada, na cor azul,

reavaliada em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), considerando o

desgaste natural do bem e o valor de mercado para usados

similares;

06 - 01 (uma) mesa de computador, em fórmica, em razoável

estado, reavaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),

considerando o estado de conservação e o valor atual de

mercado para bens usados similares;

07- 01(um) frigobar Electrolux, em péssimo estado de

conservação, reaval iado em R$ 100,00 (cem reais),

considerando que o bem está sucateado e não pode ser

confirmado se ainda está em funcionamento;

08 - 01(um) micro-ondas Electrolux, em bom estado, reavaliado

em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), considerando o estado do

bem e o valor de mercado para usados similares;

09 - 01(um) fogão Esmaltec de 4 bocas, em péssimo estado,

reavaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais), considerando o

estado do bem e o valor de mercado para usados similares;

10 – Bem arrematado;

11- 01(uma) longarina com seis lugares, acolchoada, em

regular estado, reavaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta

reais), considerando o estado do bem e o valor de mercado

para usados similares.

Valor total: R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Data da reavaliação: 23/02/2022.

14) PROCESSO:ATSum 0001389-02.2016.5.19.0003

AUTOR: ROSIVALDO DA SILVA ALVES

RÉU: AUTO STILO - RECUPERACAO AUTOMOTIVA LTDA - EPP

I - 01 (uma) mesa/bancada em fórmica cinza com detalhes em

vermelho, tampo de vidro, medindo aproximadamente 2,10 x

0,80 cm, em regular estado de uso e conservação, avaliada em

R$ 300,00 (trezentos reais);

II - 01 (um) aparelho de ar condicionado split, marca Philco, 9

mil BTU S, em regular estado de conservação e funcionamento,

avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais);

III - 01 (um) frigobar Eletrolux, cor preta, em regular estado de

conservação e funcionamento, avaliado em R$ 500,00

(quinhentos reais);

IV - 01 (uma) impressora Samsumg ML 1860, em regular estado

de conservação e funcionamento, avaliada em R$ 200,00

(duzentos reais);

Valor Total: R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Data da

Código para aferir autenticidade deste caderno: 178986
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avaliação: 16/11/2021.

15) PROCESSO:ATOrd 0062900-45.2009.5.19.0003

AUTOR: BENJAMIM NUNES DE OLIVEIRA

RÉU: CENTRO EDUCACIONAL JORGE ASSUNCAO SC

1) 115 (cento e quinze) carteiras escolares com prancheta

lateral fixa acoplada à estrutura. Composto por estrutura

metálica na cor preta; assento, encosto e prancheta em

plástico da cor azul, totalmente destruídas e sem nenhum valor

venal para efeitos e hasta pública;

2) 106 (cento e seis) carteiras escolares com prancheta lateral

fixa acoplada à estrutura. Composta por estrutura metálica na

cor preta; assento e encosto estofados revestidos de couro

sintético preto e prancheta em fórmica na cor branca em bom

estado de conservação, avaliadas por R$ 110,00 (cento e dez

reais) cada, totalizando R$11.660,00 (onze mil, seiscentos e

sessenta reais);

3) 45 (quarenta e cinco) carteiras escolares com prancheta

lateral fixa acoplada à estrutura. Composta por estrutura

metálica na cor preta; assento e encosto estofados revestidos

de tecido azul e prancheta em fórmica na cor branca; em bom

estado de conservação, avaliadas por R$ 110,00 (cento e dez

reais) cada, totalizando R$4.950,00 (quatro mil, novecentos e

cinquenta reais);

4) 01 (um) projetor LG, modelo BE 325, nº Série 412CTAS00328,

em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado por

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);

5) 01 (um) condicionador de ar split, marca Gree, 18.000 BTUs,

m o d e l o G W C 1 8 MC - D 1 N N A 3 C / I , n ú m e r o d e s é r i e

3315538003774, em bom estado de conservação e

funcionamento, avaliado por R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos

reais);

6) 01 (um) condicionador de ar split, marca Gree, 18.000 BTUs,

modelo GWC18MC-D1NNA3C/I, em bom estado de conservação

e funcionamento, avaliado por R$1.800,00 (um mil e oitocentos

reais);

7) 01 (um) condicionador de ar split, marca Gree, 18.000 BTUs,

m o d e l o G W C 1 8 MC - D 1 N N A 3 C / I , n ú m e r o d e s é r i e

33115280044743, em bom estado de conservação e

funcionamento, avaliado por R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos

reais);

8) 01 (um) condicionador de ar split, marca Gree, 12.000 BTUs,

modelo GC12MB-D1NNA3C/I, número de série 3B29248012216,

em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado por

R$ 1.100,00 (um mil e cem reais);

9) 01 (um) condicionador de ar split, marca Gree, 12.000 BTUs,

modelo GC12MB-D1NNA3C/I, número de série 3315728026525,

em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado por

R$ 1.100,00 (um mil e cem reais);

10) 01 (um) condicionador de ar split, marca Gree, 12.000 BTUS,

modelo GC12MB-D1NNA3C/I, número de série 3315728026884,

em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado por

R$ 1.100,00 (um mil e cem reais);

11) 01 (um) condicionador de ar split, marca Tivah, 18.000

BTUS, modelo T18HI, número de série S14K051460175, em bom

estado de conservação e funcionamento, avaliado por R$

1.300,00 (um mil e trezentos reais);

12) 01 (um) condicionador de ar Split, marca Tivah, 18.000

BTUs, modelo T18HI, número de série ilegível, em bom estado

de conservação e funcionamento, avaliado por R$ 1.300,00 (um

mil e trezentos reais);

13) 02 (dois) bebedouros de pressão inox conjugados, marca

IBBL, modelo BAG-40C, em bom estado de conservação e

funcionamento (sem vazamentos e refrigerando), avaliada a

unidade por R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais),

totalizando R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais);

14) 01 (um) bebedouro Esmaltec, modelo EGC35, em bom

estado de conservação e funcionamento (sem vazamentos e

refrigerando), avaliadopor R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

15) 12 (doze) arquivos de aço para pasta suspensa com 03

(três) gavetas, em razoável estado de conservação, com valor

unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando R$

1.800,00 (um mil e oitocentos reais);

16) 01 (mesa) composta por tampo de vidro bisotado de

02(dois) centímetros de espessura, 1 (um) metro de largura e

dois metros de extensão e duas colunas de mármore, em bom

estado de conservação, avaliada por R$ 1.200,00 (um mil e

duzentos reais).

Valor total: R$ 33.560,00 (trinta e três mil, quinhentos e

sessenta reais). Data da avaliação: 27/01/2022.

16) PROCESSO:ATOrd 0000842-64.2013.5.19.0003

AUTOR: DIOGENES PAULO DA SILVA SOARES

RÉU: E D K - SERVICOS LTDA - ME E OUTROS (2)

1) 01 (uma) rosqueadeira industrial, marca Torwell, 750W de

potência, 220 volts, modelo ZIT-SQ – 50, em perfeito estado de

conservação e funcionamento, avaliado por R$ 7.000,00 (sete

mil reais). Data da avaliação: 07/10/2021.

17) PROCESSO:ATSum 0049400-09.2009.5.19.0003

AUTOR: JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA

Código para aferir autenticidade deste caderno: 178986
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RÉU: PREMOLDADOS ESFINGE LTDA - ME E OUTROS (3)

1) 38 (trinta e oito) manilhas de concreto armado, utilizadas

para escoamento de água e esgoto, sem ferro, medindo cada

uma 0,60m de diâmetro por 1,00m de comprimento. Valor

unitário: R$ 120,00 (cento e vinte reais). Valor total: R$4.560,00

(quatro mil, quinhentos e sessenta reais). Data da avaliação:

05/11/2021.

18)PROCESSO:ATSum 0000649-05.2020.5.19.0003

AUTOR: EDNALDO ANTENOR DOS SANTOS

RÉU: NORTH ENGENHARIA LTDA - EPP

1) 01 (um) automóvel VW/Novo Voyage CL MBV, placa

ORF7313, ano 2016/2017, cor branca, código renavam

01085392608, em bom estado de conservação e uso, avaliado

em R$40.000,00 (quarenta mil reais). Data da avaliação:

01/09/2021. OBSERVAÇÃO: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO

AO BANCO VOLKSWAGEN S/A. DÉBITOS DETRAN/SEFAZ:

SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO ATÉ 08/02/2022-

R$390,96 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA

E SEIS CENTAVOS). IPVA TOTAL EXERCÍCIO 2020 – R$

1.519,61; IPVA TOTAL EXERCÍCIO 2021 – R$ 1.324,27; IPVA

TOTAL EXERCÍCIO 2022 ATÉ 31/03/2022 - R$ 1.297,17.

19)PROCESSO:ATOrd 0000527-89.2020.5.19.0003

AUTOR: JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO

RÉU: NAVE CONSTRUCOES LTDA - ME

1) 01 (uma) caminhonete Hilux CD 4x4 SRV, combustível flex,

na cor pre ta , ano de fabr icação 2015, chassi nº

8AJFX29G8F6608709, placa QLD1309, renavam

1067977314, em regular estado de conservação, não

funcionando, avaliada por R$ R$80.000,00 (oitenta mil reais).

OBSERVAÇÃO: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO BV

FINANCEIRA S/A CRED FIN. SALDO DEVEDOR.: Para

pagamento no carnê a dívida encontra-se no valor de R$

37.692,33 (trinta e sete mil seiscentos e noventa e dois reais e

trinta e três centavos). Para pagamento à vista até o dia

21/02/2022, o valor para quitação é de R$ 29.023,02 (vinte e

nove mil e vinte e três reais e dois centavos), ressaltando que

esses valores tratam-se de valores propostos em condição de

acordo, visto que, a dívida atual constante no sistema da BV

Financeira com juros e multas por atraso nos pagamentos das

97-parcelas encontra-se no valor de R$ 251.531,59 (duzentos e

cinquenta e um mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e

nove centavos) .

DÉBITOS DETRAN/SEFAZ: SEGURO OBRIGATÓRIO E

LICENCIAMENTO DOS ANOS 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ATÉ

09/02/2022- R$ 651,60 (seiscentos e cinqüenta e um reais e

sessenta centavos).

IPVA TOTAL EXERCÍCIO 2018- R$ 3.664,32; IPVA TOTAL

EXERCÍCIO 2019- R$ 3.533,33; IPVA TOTAL EXERCÍCIO 2020 -

3.384,11; IPVA TOTAL EXERCÍCIO 2021 – R$ 3.109,28; IPVA

TOTAL EXERCÍCIO 2022 ATÉ 30/06/2022 - R$ 3.470,77

20)PROCESSO:ATOrd 0001908-16.2012.5.19.0003

AUTOR: JULIE REGINIS DANTAS DO NASCIMENTO

RÉU: G. F. DA SILVA NETO - ME E OUTROS (2)

1) 242 (duzentas e quarenta e duas) manilhas de concreto

armado, utilizadas para o escoamento de água e esgoto, sem

ferro, medindo cada uma 0,60m de diâmetro por 1,00m de

comprimento. Valor unitário: R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Valor total da avaliação R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e

quarenta reais). Data da avaliação: 20/09/2021.

21) PROCESSO: ATOrd 0001694-22.2012.5.19.0004

AUTOR: BENEDITO PRUDENCIO DA SILVA

RÉU: G. F. DA SILVA NETO - ME E OUTROS

I – 3.308 (três mil trezentos e oito) manilhas de concreto

armado, utilizadas para escoamento de água e esgoto, sem

ferro, medindo cada uma 0,60m de diâmetro e 1,00m de

comprimento. Valor unitário R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Valor total R$ 396.960,00 (trezentos e noventa e seis

mil,novecentos e sessenta reais). Data da reavaliação:

10/11/2021.Observação: A reavaliaçãoresultou atualização do

valor dos bens, haja vista o tempo decorrido entre a penhora

(05-02-2020) e a reavaliação (10-11-2021) e que, em virtude da

pandemia de covid-19, o preço de materiais de construção

aumentou consideravelmente em todo o país, conforme

pesquisa de mercado. Os bens não foram fotografados porque

sua fabricação ocorre apenas em caso de arrematação.

22) PROCESSO:ATOrd 0000097-37.2020.5.19.0004

AUTOR: JOAO CARLOS SANTOS DA SILVA

RÉU: NAVE CONSTRUCOES LTDA - ME E OUTROS (2)

1) Uma caminhonete Hilux CD 4 x 4 SRV, combustível flex, na

c o r p r e t a , a n o d e f a b r i c a ç ã o 2 0 1 5 , c h a s s i n º

8AJFX29G8F6608709, placa QLD1309, renavam 1067977314,

em regular estado de conservação, não funcionando, avaliada

por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Data da avaliação:

21/02/2022.

OBSERVAÇÃO: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO À BV

FINANCEIRA S/A CRED FIN. INV. SALDO DEVEDOR:Para

pagamento no carnê, a dívida encontra-se no valor de R$
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37.692,33 (trinta e sete mil seiscentos e noventa e dois reais e

trinta e três centavos), e para pagamento à vista até o dia

21/02/2022, o valor para quitação é de R$ 29.023,02 (vinte e

nove mil e vinte e três reais e dois centavos), ressaltando

queesse s valores tratam-se de valores propostos em condição

de acordo, visto que, a dívida atual constante no sistema da BV

Financeira com juros e multas por atraso nos pagamentos das

parcelas encontra-se no valor de R$ 251.531,59 (duzentos e

cinquenta e um mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e

nove centavos).

DÉBITOS DETRAN/SEFAZ: SEGURO OBRIGATÓRIO E

LICENCIAMENTO DOS ANOS 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ATÉ

09/02/2022- R$ 651,60 (seiscentos e cinqüenta e um reais e

sessenta centavos). IPVA TOTAL EXERCÍCIO 2018- R$

3.664,32; IPVA TOTAL EXERCÍCIO 2019- R$ 3.533,33; IPVA

TOTAL EXERCÍCIO 2020 - 3.384,11; IPVA TOTAL EXERCÍCIO

2021 – R$ 3.109,28 e IPVA TOTAL EXERCÍCIO 2022 ATÉ

30/06/2022 - R$ 3.470,77.

23) PROCESSO: ATSum 0001039-40.2018.5.19.0004

AUTOR: ANDREA DO NASCIMENTO BISPO

RÉU: L T EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME

I – 01 (uma) lavadora de roupas Maltec, na cor branca,

modelo/capacidade – SR – 30, série 5503, peso 650 kg, ano de

fabricação 04/15, funcionando, avaliada por R$ 16.000,00;

II – 01 (uma) centrífuga de roupas, fabricação MAS, modelo EFX

-015, série nº. 23643, peso 200 kg, voltagem 380 volts,

capacidade 15 kg, na cor metálica/inox, funcionando, avaliada

por R$ 10.000,00.

Valor total: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Data da

avaliação: 10/11/2021.

24) PROCESSO:ATOrd 0000435-21.2014.5.19.0004

AUTOR: JOSE ROBERTO VIEIRA

RÉU: RIO LARGO TRANSPORTES LTDA

I - 01 (um) ônibus passageiro MERCEDES/COMIL -

CONDOTTIERE-R, Chassi nº 9B91RMP10TECE6259, placa

JLA1619-AL, renavam 00669802832, combustível diesel, ano de

fabricação 1996/1996, desfigurado, enferrujado, em péssimo

estado de conservação, estado de sucata, valor do Kg do ferro

velho R$ 0,50 (cinqüenta centavos), levando em conta o peso

da carcaça 1.000 Kg, avaliado por R$ 500,00 (quinhentos

reais);

I I - 01 (um) ônibus passageiro MERCEDES/COMIL -

ONDOTTIERER, Chassi nº 9B91RMP10TECE6260, placa

JLA0206-AL, renavam 00665618913, combustível diesel, ano de

fabricação 1996/1996, desfigurado, enferrujado, em péssimo

estado de conservação, estado de sucata, valor do Kg do ferro

velho R$ 0,50 (cinqüenta centavos), levando em conta o peso

da carcaça 1.000 Kg, avaliado por R$ 500,00 (quinhentos

reais);

II I - 01 (um) ônibus passageiro MERCEDES/COMIL -

ONDOTTIERE-R, Chassi nº 9B91RMP10TECE6258, placa

JLA1618-AL, renavam 00666126232, combustível diesel, ano de

fabricação 1996/1996, desfigurado, enferrujado, em péssimo

estado de conservação, estado de sucata, valor do Kg do ferro

velho R$ 0,50 (cinqüenta centavos), levando em conta o peso

da carcaça 1.000 Kg, avaliado por R$ 500,00 (quinhentos

reais);

IV - 01 (um) ônibus passageiro carroceria fechada, Ford

B1618,chassi nº 9BFYTARB7RDB83898, placa HUM3776-AL,

renavam 00637203690,combustível diesel, ano de fabricação

1994/1995, desfigurado, enferrujado, em péssimo estado de

conservação, estado de sucata, valor do Kg do ferro velho R$

0,50 (cinqüenta centavos), levando em conta o peso da carcaça

1.000 Kg, avaliado por R$ 500,00 (quinhentos reais);

V - 01 (um) ônibus passageiro carroceria fechada, Ford

B1618,chassi nº 9BFYTARB1RDB83900, placa HUM3796-AL,

renavam 00637196988,combustível diesel, ano de fabricação

1994/1995, desfigurado, enferrujado, em péssimo estado de

conservação, estado de sucata, valor do Kg do ferro velho R$

0,50 (cinqüenta centavos), levando em conta o peso da carcaça

1.000 Kg, avaliado por R$ 500,00 (quinhentos reais.

Valor total: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Data da

avaliação: 21/02/2022.

25) PROCESSO:ATSum 0000726-76.2018.5.19.0005

AUTOR: GERSIA NEUZA SARMENTO DE OLIVEIRA

RÉU: KLEBER TENORIO POVOAS

I – 01 (um) refrigerador de água, marca Esmaltec, tipo gelágua,

em regular estado de conservação e funcionamento, avaliado

em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

II – 01 (um) refrigerador, marca Esmaltec, modelo ROC 30,

capacidade aproximada de 245L, cor cinza, em regular estado

de uso e funcionamento, avaliado em R$ 700,00 (setecentos

reais);

III- 01 (um) televisor tubular de 14 polegadas, marca LG, em

regular estado de conservação e funcionamento, tela plana,

avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais).

Valor total: R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais). Data

da avaliação: 18/11/2021.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 178986



3422/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 482
Data da Disponibilização: Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 2022

26) PROCESSO: ATOrd 0001592-21.2017.5.19.0005

AUTOR: IBE BARBOSA SANTOS

RÉU: MISTER CAYMAN LTDA

01-Pele de jacaré, couro curtido, na cor mesclado cinza e

preto, de tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014

nº 0000834), avaliada por R$ 8.500,00;

02-Pele de jacaré, couro curtido, na cor mesclado cinza e

preto, de tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014

nº 0000834), avaliada por R$ 8.500,00;

03-Pele de jacaré, couro curtido, na cor mesclado cinza e

preto, de tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014

nº 0000834), avaliada por R$ 8.500,00;

Valor total: R$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos

reais).Data da avaliação: 10/11/2021.

27) PROCESSO: ATOrd 0000510-28.2012.5.19.0005

AUTOR: CHINTIA RAFAELLA SANTOS SILVA

RÉU: ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS 00979596424 E

OUTROS (2)

1) 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000

BTU´S, marca SPRINGER MIDEA, em bom estado de uso e

conservação, avaliado em R$ 1.700,00 (um mil e setecentos

reais). Data da avaliação: 03/09/2021.

28) PROCESSO:ATOrd 0001036-53.2016.5.19.0005

AUTOR: JOSOALDO DA SILVA PORFIRIO

RÉU: M. B. NUNES CADETE - ME E OUTROS (2)

1) 1.057 sacos de 20 kg de argamassa bi-componentes, valor

unitário R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 74.000,00

(setenta e quatro mil reais). Valor total: R$ 74.000,00 (setenta e

quatro mil reais). Data da avaliação: 18/08/2021.

29) PROCESSO:0000761-43.2012.5.19.0006

AUTOR: BENEDITA BISPO DA SILVA

RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA

I – Lote de terreno sob o nº 01, da Quadra “F” - 3, componente

do Loteamento Jardim Petrópolis II – B, situado no bairro da

Chã da Jaqueira, nesta cidade, medindo 27,00 ms de largura na

frente, por 15,00 ms de extensão pelo lado direito, 41,10 ms de

extensão pelo lado esquerdo, e 50,90 ms de largura na linha

dos fundos, com uma área total de 811,00 ms², em face do corte

no ângulo, determinado pela postura municipal, limitando-se

pela frente com a via principal 2, pelo lado direito com o lote nº

02, pelo lado esquerdo com a Rua em projeto Alameda F-2, e

pelos fundos com área verde, preservação e reserva, registrado

no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Maceió sob o nº

38727, ficha 1 do Livro 02, datado de 03 de outubro de 1984.

Ressalvas - Existe no terreno acima descrito edificações

correspondentes a 01 (uma) escola denominada Escola Flor do

Bairro (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II) composta

de 06 (seis) salas de aula, 01 (uma) secretaria, espaço

recreativo para crianças, banheiros, depósito e refeitório; 01

(um) Clube Social denominado Clube Social da Associação

Beneficente São João Batista, composto de espaço bilheteria,

palco, bar, despensa, banheiros e salão; e 01 (um) prédio com

aproximadamente 150m² composto de 01 (um) depósito no

pavimento térreo medindo aproximadamente 50m² e um salão

no 1º piso com aproximadamente 100m². As edificações são

constituídas em alvenaria, cobertas com telhas (barro e

alumínio), apresentando padrão baixo de construção e

localização privilegiada (área comercial) do bairro Chã da

Jaqueira, próximo a escolas, ponto de ônibus, supermercados,

panificação, farmácia, posto de combustível, dentre outros.

Avaliação: Levando em consideração a localização, padrão de

construção, área construída e preços de imóveis praticados no

local, o imóvel foi avaliado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil

reais). Data da avaliação: 25/02/2022.

30) PROCESSO: ATSum 0001248-71.2016.5.19.0006

AUTOR: ALDO JOSE DOS SANTOS ALVES

RÉU: QUALITMAX INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES

LTDA - ME E OUTROS

1) 01 (uma) betoneira de 600 litros marca CSM, em bom estado

de uso e conservação, avaliada em R$ 11.500,00;

2) 01 (um) misturador para massa corrida (capacidade 1.500

kg), sem motor, sem marca aparente, atualmente não está em

uso, avaliado em R$ 9.500,00.

Valor total: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Data da

avaliação: 07/01/2022.

31) PROCESSO: ATSum 0000684-24.2018.5.19.0006

AUTOR: JOSE MILTON DA SILVA

RÉU: D. S. DA SILVA PREMOLDADOS - EPP E OUTROS

I- 815 (oitocentas e quinze) manilhas de concreto armado,

utilizadas para escoamento de água e esgoto, sem ferro,

medindo cada uma 0,60m de diâmetro por 1,00m de

comprimento. Valor unitário R$120,00 (cento e vinte reais).

Valor total: R$ 97.800,00(noventa e sete mil e oitocentos reais).

Data da avaliação: 05/11/2021.

32) PROCESSO: ATOrd 0000584-06.2017.5.19.0006

AUTOR: LUCIANO SILVA DOS SANTOS
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RÉU: HAVANA DANCE RESTAURANTE LTDA - ME E OUTROS

(2)

1 ) Lote de terreno sob o nº 88 , componente do

desmembramento NOVO LAR, no bairro do Farol, nesta cidade,

medindo 15,00ms de frente por 30ms de frente a fundos,

limitando-se na frente por uma rua em Projeto, aos fundos com

o lote nº 89, ao lado direito com o lote nº 87 e pelo lado

esquerdo pelo lote de nº 91;

2) Lote de terreno sob o nº 91, do Loteamento denominado

Novo Lar, situado na Gruta de Lourdes, nesta cidade, medindo

15,00ms de frente com igual largura nos fundos, por 30,00ms

de extensão de frente a fundos em ambos os lados, limitando-

se pela frente com uma rua ainda sem denominação, a qual se

inicia na Rua Sebastião da Hora e termina na Rua Antônio

Arecipo ou vice-versa sendo perpendicular a ambas pelo lado

direito com o lote 88 de Renato Américo Araújo, pelo lado

esquerdo com os lote 92 de Adelmo Sergio Cabral e 93 de

Antonio Arecipo e pelos fundos com o lote 90 de Edimar

Monteiro Brito.

Em cima dos dois lotes foi construído um imóvel cujo número é

145 e que está em bom estado. Os dois lotes foram reavaliados

conjuntamente em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). A

reavaliação dos lotes foi feita levando-se em conta o imóvel

construído.

Valor total: R$600.000,00 (seiscentos mil reais). Data da

reavaliação: 04/12/2021.

Débito de IPTU até 23/02/2022: R$ 60.226,60 (sessenta mil,

duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).

33) PROCESSO: CartPrecCiv 0000298-91.2018.5.19.0006

DEPRECANTE: CARLOS EDUARDO DANTAS DE FARIAS

DEPRECADO: RICARDO JORGE MAIA SOARES DE AZEVEDO

1) Cotas do executado Ricardo Jorge Maia Soares de Azevedo,

CPF 031.813.854-92, junto à empresa Soares & Lira Ltda.

Código da Junta Comercial de Alagoas 105613, data de entrada

na sociedade 02/10/1998 como sócio, valor das cotas R$

4.000,00 (quatro mil reais). Data da avaliação: 15/08/2018.

34) PROCESSO: ATOrd 0000660-30.2017.5.19.0006

AUTOR: VERA LUCIA DA SILVA SANTOS

RÉU: PESSOA E MELO LTDA E OUTROS

1) 01 (uma) máquina de serra perfiladeira BIANCHINI DOUBLE

CUT 130 mm MC, em regular estado de conservação e uso,

avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

2) Bem arrematado no leilão realizado em maio/2021;

3) 01 (um) grampeador pneumático para moldura, sem marca

aparente, em bom estado de conservação e uso, avaliado em

R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais);

4) Bem arrematado no leilão realizado em maio/2021.

5) 06 (seis) mesas de montagem de tamanhos variados, em

precário estado, avaliada em R$ 100,00 (cem reais) cada,

totalizando R$ 600,00 (seiscentos) reais;

6) 200 (duzentas) varetas de molduras, no tamanho de 2,7

metros, modelos variados, avaliadas em R$ 5.400,00 (cinco mil

e quatrocentos reais);

Valor total: R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais). Data da

avaliação: 25/02/2022.

35) PROCESSO:ATOrd 0001475-27.2017.5.19.0006

AUTOR: MARIA VIRGINIA DA CONCEICAO

RÉU: ANDRE RICARDO PIMENTEL DA ROCHA E OUTROS (2)

1) 01 (uma) moto JTA/SUZUKI EN 125 YES, placa MVH2878, ano

modelo 2004/2005, gasolina, cor preta, renavam 00835963128,

em regular estado de conservação, avaliada em R$ 3.000,00

(três mil reais). Data da avaliação: 22/11/2021.

Observação: Não foi possível testar o veículo em razão da

bateria encontrar-se descarregada.

Restrição de venda – sem reserva de domínio.

Total de débitos a pagaraté 03/02/2022 (IPVA -EXERCÍCIO 2020:

R$ 43,25; IPVA -EXERCÍCIOS 2021: R$ 40,92; IPVA -

EXERCÍCIOS 2022: R$ 39,32. LICENCIAMENTO EXERCÍCIOS

2019, 2020, 2021): R$ 521,28 (quinhentos e vinte e um reais e

vinte e oito centavos).

36) PROCESSO: ATOrd 0001398-83.2015.5.19.0007

AUTOR: CARLOS DANTAS PITUBA

RÉU: ROSSERVICE MECANICA INDUSTRIAL LTDA – ME

1) 12.122kg (doze mil cento e vinte dois quilos) de cantoneiras

de aço carbono, modelos diversos ("g", "u", "l"), a critério do

arrematante, peça fabricada e pronta, com entrega prevista no

prazo de 45 dias pela executada, a contar da ciência da ordem

judicial de entrega. O valor do quilo da cantoneira de aço foi

avaliado em R$ 13,00 (treze reais), do que resultou o total

penhorado de R$ 157.586,00 (cento e cinqüenta e sete mil e

quinhentos e oitenta e seis reais). Data da avaliação:

11/11/2021.

37) PROCESSO: ExFis 0130200-80.2007.5.19.0007

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

EXECUTADO: SEMKIW & ANDRADE LTDA – ME

1) Um terreno situado na Avenida principal, na Serraria, nesta

cidade, medindo 11,00mts de frente e de fundos, por 30mts de
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frente a fundos em ambos os lados, limitando-se pela frente

com a Avenida Principal,pelo lado direito com parte já

desmembrada denominada parte 05, pelo lado esquerdo com a

Rua Em Projeto D, do Loteamento Murilópolis e pelos fundos

com o lote nº 28 de José Murilo Cirilo Nogueira, terreno

denominado parte nº 06. No referido terreno foi construído o

prédio residencial nº 810, situado na Avenida Nelson Marinho

de Araújo, situado na Serraria, nesta cidade, com as seguintes

características: terraço social, duas salas, hall, três quartos,

sendo um suíte, banheiro social, cozinha e área de serviço,

dependência de empregada em um primeiro andar no fundo da

casa, garagem coberta para dois carros, piscina medindo

aproximadamente 3,00 x 6,00 metros, registrado no 1º Cartório

de Registro de Imóveis sob matrícula 61773 em 18 de setembro

de1989, avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil

reais) . Data da avaliação: 09/04/2008. Observação: Imóvel com

gravame hipotecário em favor da Caixa Econômica Federal.

Débito de IPTU R$ 2.269,14 (dois mil, duzentos e sessenta e

nove reais e catorze centavos).

38) PROCESSO:ExFis 0486100-43.2005.5.19.0007

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

EXECUTADO: PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A

Descrição: 01 Imóvel Rural - Fazenda Lagoa Vermelha que

contém 321 ha (trezentos e vinte e um hectares), situado no

Município de Penedo, Alagoas.

Matrícula: 3.831, 1º Oficio de Registro da Comarca de

Penedo/AL.

Benfeitorias: A fazenda é apenas para plantio e colheita de

cana de açúcar e não há nenhuma construção na mesma.

Inscrição no INCRA: 249.033.000.370

Avaliação: R$ 2.000.000,00(Dois milhões reais). Data da

avaliação: 19/01/2022.

Observação: Imóvel com gravame hipotecário em favor do

Banco do Brasil.

39) PROCESSO:ExFis 0379600-50.2005.5.19.0007

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

EXECUTADO: SEBASTIAO ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA E

OUTROS (2)

1) Imóvel rural denominado “JOÃO PAULO”,localizado no

município de Capela, com 570,0989 hectares, devidamente

registrado no Livro 2-A, fls. 210, sob matrícula de nº 241, datada

de 10/11/1978, sendo transposto para às fls. 05, mantendo-se a

matrícula 241 do Livro 2-P, datada de 14/10/2014, registrada no

INCRA sob o nº15.02.003.011-10, tendo como limites e

confrontações os que constam na certidão anexada aos autos.

A propriedade possui as seguintes benfeitorias: possui

eletrificação rural, grande parte mecanizável, uma casa de

morador, um açude, uma extensa reserva de mata nativa, toda

cercada e com capim nativo, avaliado o hectare da terra nua

com as benfeitorias em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),

totalizando R$ 14.252.472,50 (quatorze milhões, duzentos e

cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e

cinquenta centavos).

Ressalvas: O imóvel rural “JOÃO PAULO” possui várias

hipotecas e encontra-se penhorado em favor da Fazenda

Nacional, além de garantir este e os seguintes processos: 1034-

64/15, 110-87/14, 30900-55/94, 1396-59/14, 893-10/18, 1355-36/14,

88200-47/09, 80200-58/09, 79400-30/09, 3400-86/09, 144500-

34/06, 151100-08/05, 100-92/04, 121600-62/03, 77000-53/03,

140900-49/00, 1400-65/99, 66300-42/08, 60300-26/08, 103300-

42/09, 48400-12/09, 17100-08/04.

Observação: Há hipotecas gravadas em favor do Banco do

Brasil, Banco Econômico S/A e Banco do Estado de Alagoas.

40) PROCESSO: ExFis 0022500-45.2007.5.19.0007

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

EXECUTADO: CONSTRUTORA CHRISTIANO CINTRA LTDA -

EPP

1) Um terreno, constituído dos lotes nº 18, 19, 20 e 21, da

quadra 08, componente do Loteamento denominado Stella

Maris, situado entre os bairros de Mangabeiras e Jatiúca, nesta

cidade, medindo 60,00m de frente e de fundos, por 30,00m de

frente a fundos, limitando-se pela frente com a Rua Marechal

Antônio Guedes Muniz, pelo direito com o lote nº 22, pelo lado

esquerdo com o lote nº 17, e pelos fundos com os lotes 05, 06,

07 e 08, todos da mesma quadra 08, tudo conforme matrícula

de nº 42.63 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Maceió/AL.

Avaliação: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Data da

avaliação: 26/11/2021. Débito de IPTU até 28/02/2022: R$

110.658,59 (cento e dez mil, seiscentos e cinquenta e oito reais

e cinquenta e nove centavos).

41) PROCESSO: ExFis 0134600-40.2007.5.19.0007

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

EXECUTADO: CHRISTIANO EDMUNDO CINTRA ESEQUIEL E

OUTROS (2)

1) Um terreno, constituído dos lotes nº 18, 19, 20 e 21, da

quadra 08, componente do Loteamento denominado Stella

Maris, situado entre os bairros de Mangabeiras e Jatiúca, nesta

cidade, medindo 60,00m de frente e de fundos, por 30,00m de
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frente a fundos, limitando-se pela frente com a Rua Marechal

Antônio Guedes Muniz, pelo direito com o lote nº 22, pelo lado

esquerdo com o lote nº 17, e pelos fundos com os lotes 05, 06,

07 e 08, todos da mesma quadra 08, tudo conforme matrícula

de nº 42.63 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Maceió/AL.

Avaliação: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Data da

avaliação: 26/11/2021. Débito de IPTU até 28/02/2022: R$

110.658,59 (cento e dez mil, seiscentos e cinquenta e oito reais

e cinquenta e nove centavos).

42) PROCESSO: ExFis 0065500-32.2006.5.19.0007

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

EXECUTADO: ESPÓLIO DE JOÃO ATHAYDE FILHO

REPRESENTADO POR IOLANDA MAIA DE ATHAYDE)

1) 01 (um) Imóvel residencial nº 71 da Rua José Albuquerque

Porciúncula, Farol, Maceió, Alagoas, composto de 06 (seis)

dormitórios, 4 wc, 1 corredor garagem para dois carros, 1

jardim lateral e na frente, 2 salas, uma cozinha, terreno

medindo 22,50m de frente e de fundos, por 32,70m do lado

direito e 32,27 do lado esquerdo. Matrícula nº 128.584, do 1º

Registro de Imóveis de Maceió, muro alto, em bom estado de

conservação, avaliado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Débito de IPTU até 25/02/2022: R$ 114.318,03 (cento e catorze

mil, trezentos e dezoito reais e três centavos).

43) PROCESSO: ExFis 0134800-47.2007.5.19.0007

AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

RÉU: ANTONIO MONTEIRO DA SILVA E CIA LTDA - EPP

I – 3.002m² (três mil e dois) metros cúbicos de brita nº 1,

retirados na jazida, sendo cada metro cúbico reavaliado em R$

70,00, totalizando R$ 210.140,00 (duzentos e dez mil, cento e

quarenta reais). Data da reavaliação: 29/11/2021.

44) PROCESSO: ATOrd 0000289-29.2018.5.19.0007

AUTOR: NAZARE DAS NEVES SALGUEIRO

RÉU: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

I – 14 (quatrorze) portas acústicas classe 3, folha med 8,00 x

2,100 x 15mm (kit porta pronta, modelo Japaratinga, Multidoor,

linha Premium, valor unitário R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos

reais), totalizando R$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos

reais). Data da avaliação: 14/12/2021.

45) PROCESSO:ATOrd 0001683-73.2015.5.19.0008

AUTOR: ROSECLEIDE DE SOUZA CAVALCANTE

RÉU: MARIA LUIZA FALCAO ARAUJO E CIA LTDA. – ME

1) 01 (um) aparelho de ar condicionado CARRIER, split 7.000

BTUS, bom estado de conservação e funcionamento, avaliado

em R$ 500,00 (quinhentos reais);

2) 01 (um) aparelho de ar condicionado LG, split 9.000 BTUS,

avaliado em R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais);

Observação: aparelho de ar condicionado em substituição ao

equipamento idêntico ao consignado no Auto de Penhora de id

6dbf23a, porém com especificações diferentes daquele (9000

BTUS, e não 12000 - id e703740), mantendo-se o valor

originariamente fixado na avaliação do bem (R$ 1.900,00).

3) 01 (um) aparelho de ar condicionado LG, Split, 24.000 BTUS,

modelo Tsnc2425ma0, em bom estado de conservação e

funcionamento, avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos

reais)

4) 01 (um) aparelho de ar condicionado CARRIER, Split, 48.000

BTUS, em bom estado de conservação, porém, apresentando

defeito técnico (ruído) quando em funcionamento, avaliado em

R$ 3.000,00 (três mil reais);

5) 01 (um) lavatório para cabelos VAN DE VELDE ATENAS,

preto, bem estado, avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e

oitocentos reais);

6) 02 (duas) cadeiras para cortar cabelos em alumínio cromado,

giratórias, com estofamento preto, bom estado, avaliadas em

R$ 3.000,00 (três mil reais).

Valor total: R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais).Data da

avaliação: 25/11/2021

46) PROCESSO: ATSum 0000847-95.2018.5.19.0008

AUTOR: EVERALDO CORREIA XAVIER JUNIOR

RÉU: PREMOART INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA LTDA -

ME

I- 01 (uma) betoneira Menegotti trifásica, elétrica, capacidade

600 litros, com concha, industrial, em bom estado de uso e

conservação, que serve para fabricação de concreto, avaliada

em R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). Data da avaliação:

29/07/2019.

47) PROCESSO: ATSum 0000085-79.2018.5.19.0008

AUTOR: WEMERSON HORACIO DOS SANTOS

RÉU: ALDAIR F DA SILVA - ME

1. Furadeira/fresadora de coluna com mesa coordenada;

Powermaq – GHM – 40AF (Auto Feed); Geared Head Drilling &

Milling Machine; capacidade de furação de 32 mm; rotação de

60 Hz; voltagem trifásico; duas velocidades; botão de

emergência; número de série: 707003; com cerca de sete anos

de uso; sem defeito aparente; funcionando. Bem em uso pelo

estabelecimento. Avaliada em R$6.000,00 (seis mil reais).Data
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da avaliação: 03/01/2022.

48) PROCESSO: ATSum 0000278-94.2018.5.19.0008

AUTOR: JOSENILTON DOS SANTOS

RÉU: PLASTICFER COM. LTDA - ME

I – 01 (uma) prensa viradeira dobradeira Newton POM-30/40 x

2550, capacidade 30/40 toneladas, número de série 2006, ano

de fabricação 2001, em bom estado de conservação e

funcionamento, avaliada porR$ 42.000,00 (quarenta mil reais).

Data da avaliação: 02/12/2019

49) PROCESSO: ExFis 0001119-94.2015.5.19.0008

AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

RÉU: RADIO CULTURA DE ARAPIRACA LTDA - ME

1) 01 (um) console-mesa para transmissão de rádio, marca

BBTECH, com botões pretos e vermelhos, console cor cinza,

usado em funcionamento no prédio da Rádio Jovem Pan,

avaliado em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais);

2) 01 (um) aparelho de ar condicionado Midea, 9000 BTUS, cor

branca, tipo Split, usado, com compressor, em bom estado de

conservação, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais);

3) 02 (duas) cadeiras tipo diretor, com rodas giratórias, cor

preta, com braços, em bom estado de conservação, custando,

cada qual, R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 600,00

(seiscentos reais);

4) 02 (duas) cadeiras cor preta, quadradas, com rodas

giratórias, com braços, usadas para convidados, no estúdio da

rádio, em bom estado de conservação, custando cada qual, R$

200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 400,00 ( quatrocentos

reais)

Valor total: 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).Data da

avaliação: 25/11/2021.

50) PROCESSO: ATOrd 0000306-33.2016.5.19.0008

AUTOR: VALDELIRIO NEIVA DOS S JUNIOR

RÉU: M.T. RESTAURANTE – ME

I – 10 (dez) conjuntos de mesa em madeira com quatro cadeiras

cada, em regular estado de uso e conservação. Valor da

avaliação: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Data da avaliação:

19/01/2022.

51) PROCESSO:ExTAC 0001629-44.2014.5.19.0008

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

EXECUTADO: VERGA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP E OUTROS

(3)

01) 01 (uma) caminhoneta Hafei Towner Junior CD 1 pickup UD,

cabine dupla, placa OXN6251, ano de fabricação/modelo

2 0 1 1 / 2 0 1 2 , r e n a v a m 0 0 9 9 5 8 7 7 2 8 9 , c h a s s i

LKHPC2CG1CAL52268, na cor branca, com 34.299 km rodados,

em bom estado, avaliada emR$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Data da avaliação: 14/01/2016. DÉBITOS DETRAN/SEFAZ:

IPVA EXERCÍCIO 2022 – R$ 466,77; LICENCIAMENTO

EXERCÍCIO 2022 - R$ 130,32.

52) PROCESSO:ATOrd 0001050-04.2011.5.19.0008

AUTOR: JAELSON DEK DOS SANTOS

RÉU: E D K - SERVICOS LTDA - ME

I - Uma máquina de solda MIG 408, modelo TF 3 V, 44N, ESAB,

com voltagem em 220/380/440 Volts, cor amarelo/preto,

funcionando em regular estado de uso, avaliado por

R$16.000,00 (dezesseis mil reais).Data da reavaliação:

07/12/2021.

53) PROCESSO:ATOrd 0000516-16.2018.5.19.0008

AUTOR: JOAO DE OLIVEIRA DIAS

RÉU: AUTORENOV CENTRO DE RECUPERACAO AUTOMOTIVA

LTDA - ME

I - 01 (uma) cabine de pintura hidrovent, medidno 4,00m de

largura, 7,00 de comprimento por 3,00m de altura, com

aquecedor Siemens, modelo LGA52156A27, possuindo

insuflador e estufa, feito em chapa galvanizada, cor branca, em

bom estado de funcionamento e conservação, com quadro de

comando elétrico, avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Data da avaliação: 20/12/2021.

54) PROCESSO:ATOrd 0000669-30.2010.5.19.0008

AUTOR: ANDRE CAETANO DA SILVA

RÉU: ESCAPAMENTOS DOIS IRMAOS LTDA - ME

I - 02 (dois) elevacar da marca High System, usados, cap. de

carga para 2.500 kg (cada), motor elétrico de 4cv, trifásico,

elevação por sistema de fuso com porcas de trabalho e de

segurança nas duas colunas, acionamento com alavanca,

todos em regular estado de uso e conservação, sendo cada

avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor total da

avaliação R$ 10.000,00 (dez mil reais). Data da avaliação:

18/11/2021.

55) PROCESSO: ATSum 0001309-83.2017.5.19.0009

AUTOR: CELIO DOS SANTOS DA SILVA

RÉU: J.R DE LIMA PRE-MOLDADOS – ME

I – 100m (cem metros) de nervura pré-moldadas (novas), no

valor de R$ 10,00 o metro. Valor total da avaliação: R$ 10.000,00
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(dez mil reais). Data da avaliação: 03/01/2022.

56) PROCESSO: ATSum 0001001-81.2016.5.19.0009

AUTOR: ELANIEL GOMES HERCULANO

RÉU: RIO LARGO TRANSPORTES LTDA

I - 01 (um) ônibus passageiro MERCEDES/COMIL -

CONDOTTIERE-R, Chassi nº 9B91RMP10TECE6259, placa

JLA1619-AL, renavam 00669802832, combustível diesel, ano de

fabricação 1996/1996, desfigurado, enferrujado, em péssimo

estado de conservação, estado de sucata, valor do Kg do ferro

velho R$ 0,50 (cinqüenta centavos), levando em conta o peso

da carcaça 1.000 Kg, avaliado por R$500,00 (quinhentos reais);

I I - 01 (um) ônibus passageiro MERCEDES/COMIL -

CONDOTTIERE-R, Chassi nº 9B91RMP10TECE6260, placa

JLA0206-AL, renavam 00665618913,combustível diesel, ano de

fabricação 1996/1996, desfigurado, enferrujado, em péssimo

estado de conservação, estado de sucata, valor do Kg do ferro

velho R$ 0,50 (cinqüenta centavos), levando em conta o peso

da carcaça 1.000 Kg, avaliado por R$ 500,00 (quinhentos

reais);

Valor total: R$ 1.000,00 (um mil reais). Data da avaliação:

22/02/2022.

57) PROCESSO: ATOrd 0000041-91.2017.5.19.0009

AUTOR: GIVALDO SEBASTIAO SEVERO

RÉU: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

1- 25 (vinte e cinco) portas de madeira para uso interior. Portas

de entrada medindo 70cm x 2,10m x 40mm, semi acabada,

primer, novas, avaliadas em R$500,00, cada, totalizando

R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).Data da

avaliação:14/12/2021.

58) PROCESSO:ATSum 0000283-16.2018.5.19.0009

AUTOR: CLITON MENDONCA DE LIMA

RÉU: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

01- 13 (treze) kits porta pronta, linha Premium, porta corta fogo,

30 minutos e acústica, classe 3, folha modelo Japaratinga,

medindo 90x2,10x45mm, valor unitário R$1.997,00 (mil

novecentos e noventa e sete reais), totalizando R$ 25.961,00

(vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais).Data da

avaliação: 14/12/2021.

59) PROCESSO: ATSum 0001154-80.2017.5.19.0009

AUTOR: ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS

RÉU: RESTAURANTE MANDACARÚ CASA CAIPIRA

I - 09 (nove) conjuntos de mesas rústicas, medindo 1,00m x

0,70m, para restaurante, sendo 08 (oito) com quatro cadeiras

cada e 01 (uma) com duas cadeiras e um banco medindo

aproximadamente 1,00 x 0,25m, todos em madeira

massaranduba, em regular estado de uso e conservação,

avaliados em R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

II – Arrematado em leilão realizado em maio/2021

Valor total: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Data da

avaliação: 10/01/2022.

60) PROCESSO:CartPrecCiv 0001165-41.2019.5.19.0009

DEPRECANTE: COSMO JOSE DA SILVA

DEPRECADO: CARLOS ALBERTO VIEIRA GOMES

1) 01 (um) plotter, marca Canon, Série IPF710, com cartucho,

cor branca, em bom estado de conservação, avaliado porR$

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Data da avaliação:

23/11/2022.

61) PROCESSO:CartPrecCiv 0001165-41.2019.5.19.0009 (sem

fotos)

DEPRECANTE: COSMO JOSE DA SILVA

DEPRECADO: CARLOS ALBERTO VIEIRA GOMES

01- 01 (um) plotter, marca Canon, série IPF710, com cartucho,

cor branca, em bom estado de conservação, reavaliado por

R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Data da reavaliação:

23/11/2021.

62) PROCESSO : 0000804-58.2018.5.19.0009

AUTOR: JAMYLLE PEIXOTO ATHAYDE PEREIRA DE ALMEIDA

JACOME

RÉU: PROVENCE GESTAO EM SERVICOS EIRELI - EPP E

OUTROS (2)

I - 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, modelo split, marca

Elgin, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU S, em

regular estado de conservação e funcionamento, avaliados em

R$ 600,00 (seiscentos reais) cada, totalizando R$ 1.200,00 (um

mil e duzentos reais);

II - 01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo split, marca

Agratto, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU S, em

regular estado de conservação e funcionamento, avaliado em

R$ 900,00 (novecentos reais);

III - 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, modelo caixa,

marca Consul, com capacidade de refrigeração de 7.500 BTU S,

em regular estado de conservação e funcionamento, avaliado

em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada, totalizando R$

700,00 (setecentos reais);

IV - 02 (dois) aparelhos de TV de 42 polegadas, sendo 01 (uma)
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da marca Semp Toshiba e 01 (uma) marca Panasonic, com

controle remoto, em regular estado de conservação e

funcionamento, avaliadas em R$ 800,00 (oitocentos reais) cada,

totalizando R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais);

V - 01 (uma) mesa de reunião, em madeira, formato ovalado,

medindo aproximadamente 1,20m x 3,20m, em regular estado

de uso e conservação, avaliada em R$ 2.600,00 (dois mil e

seiscentos reais).

VI - 01 (um) birô em madeira, tipo ilha, com 08 gavetas,

capacidade para 04 (quatro) pessoas, medindo 1,33m x 2,40m,

em regular estado de uso e conservação, avaliado em R$

1.600,00 (um mil e seiscentos reais);

VII - 01 (um) birô em madeira, tipo ilha, com 08 gavetas,

capacidade para 04 (quatro) pessoas, medindo 1,33m x 2,40m,

em regular estado de uso e conservação, avaliado em R$

1.600,00 (um mil e seiscentos reais);

VIII - 08 (oito) cadeiras com pés em ferro assento e encosto

acolchoados em tecido que imita couro, cor bege, em regular

estado de uso e conservação, avaliadas em R$ 800,00

(oitocentos reais);

IX - 01 (um) birô em madeira, em forma de “L”, com tampo de

vidro, quatro gavetas e compartimento com porta de vidro,

medindo aproximadamente 1,40m x 2,80 de diâmetro, avaliado

em R$ 3.000,00 (três mil reais);

X - 03 (três) armários em madeira com 02 (duas) portas, cada,

medindo 1,60m x 80cm x 42cm, em regular estado de uso e

conservação, avaliados em R$ 600,00 (seiscentos reais),

totalizando R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais);

XI - 01 (um) aparador em madeira, medindo 66cm de altura x

43cm x 1,40m, com 04 (quatro) gavetas e 02 (duas) portas de

vidro, em regular estado de uso e conservação, avaliado em R$

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Valor Total: R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais). Data da

avaliação: 11/02/2022.

Observação: Não foi localizado o aparelho de TV da marca LG

que constava no item IV do auto de penhora, o qual foi

substituído por outro similar, um aparelho de TV marca Semp

Toshiba de 42” que se encontra na casa da sócia da executada.

63) PROCESSO: CartPrecCiv 0001130-86.2016.5.19.0009

DEPRECANTE: ANTONIO FERNANDO VIEIRA

DEPRECADO: GILBERTO MATOS DELDUQUE DE MACEDO

1) 01 (um) conjunto de área, com mesa e pés de granito,

medindo aproximadamente 1m de diâmetro, com quatro

cadeiras plásticas na cor branca, em regular estado de uso e

conservação. Valor da avaliação: R$ 370,00 (trezentos e

setenta reais);

2) 01 (um) conjunto de área de vime, com tampo em mármore,

com 04 cadeiras em vime, em regular estado de conservação.

Valor da avaliação R$ 900,00 (novecentos) reais.

Valor total: R$ 1.270,00 (um mil, duzentos e setenta reais). Data

da avaliação: 18/01/2022.

Observação: As cadeiras de vime relacionadas no auto de

penhora, no item 1, foram substituídas, pois as mesmas não se

encontram mais em poder do executado por terem se

deteriorado. Das 05 (cinco) cadeiras relacionadas no item 2 do

penhora, foram reavaliadas 04 (cadeiras), pois 01 (uma)

cadeira não foi localizada.

64)PROCESSO: ATOrd 0001540-20.2011.5.19.0010

AUTOR: JANISETE LOPES ALBUQUERQUE

RÉU: LEONARDO EMANOEL DA COSTA TORRES - ME

1) Um imóvel urbano localizado na Rua Avenida Dr. Arsênio

Moreira (vizinho a Caixa Econômica Federal)- Centro, Santana

do Ipanema, Estado de Alagoas. Detendo as seguintes

características consignadas da certidão que acompanhou o

mandado: com Casa térreo de uma rua a outra e possuindo

dois anexos no fundo do terreno; com uma área total do

terreno de 810,00 m2 (oitocentos e dez metros quadrados), com

uma área construída de: casa principal de 368,00 m2 (trezentos

e sessenta e oito metros quadrados), contendo no interior do

dito imóvel 11 salas, 3 banheiros, 1 auditório, 1 cozinha,

estacionamento na frete e atrás do terreno; Anexo 1 com duas

salas e 1 banheiro com uma área de 32,00m² (trinta e dois

metros quadrados); Anexo 2 com um depósito com área de

50,00m² (cinquenta metros quadrados) construção de tijolos,

coberto de telhas e laje; Ocupação e/ou ressalvas – Hoje

funciona a Secretária de Agricultura do Estado, juntamente

com Emater. Considerando a valorização do imóvel pelo Índice

Geral de Preço - Mercado (IGPM), junto com a inflação do

período, reavalio o imóvel em R$1.062.000,00 (hum milhão e

sessenta e dois reais). Data da reavaliação: 09/02/2022.

65)PROCESSO: ATOrd 0000580-88.2016.5.19.0010

AUTOR: JAIRO ANTONIO DOS SANTOS

RÉU: LEONARDO EMANOEL DA COSTA TORRES - ME

I - 08 (oito) mesas rústicas, com quatro cadeiras cada, em

madeira massaranduba, medindo 1,00m x 0,70m para

restaurante, em regular estado de uso e conservação, avaliadas

emR$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Data da avaliação:

10/01/2022.
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66) 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

Agratto, 9.000 BTU s, seminovo, avaliado em R$ 1.000,00 (hum

mil reais);

II - Bem arrematado no leilão realizado em 04/06/2019;

III - Bem arrematado no leilão realizado em 04/06/2019;

IV - 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Agratto, 9.000

BTU s, seminovo, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais);

V - 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca LG,

9.000 BTU s, em regular estado de funcionamento, avaliado em

R$ 600,00 (seiscentos reais);

VI - Bem arrematado no leilão realizado em 04/06/2019;

VII - 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca

Agratto, 9.000 BTU s, seminovo. Avaliado em R$ 1.000,00 (um

mil reais);

VIII - 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Agratto, 9.000

BTU s, seminovo, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais);

IX - 21 (vinte e uma) cadeiras infantis de plástico, com estrutura

em ferro, todas em bom estado, sendo avaliadas cada R$ 40,00,

totalizando R$ 840,00 (oitocentos e quarenta 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$ 80,00 (oitenta

reais), totalizando R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte

reais);

XI - 20 (vinte) cadeiras escolares em plástico, com estrutura em

ferro, braço em plástico, coloridas, todas em bom estado,

avaliadas em R$ 70,00 (setenta reais) cada, totalizando R$

1.400,00 (um mil e quatrocentos 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$

70,00 (setenta reais) cada, totalizando R$ 1.750,00 (um mil,

setecentos e cinquenta reais).

Valor total: R$ 10.510,00 (dez mil, quinhentos e dez reais). Data

da avaliação: 08/02/2022.

67) PROCESSO: ATOrd 0000450-35.2015.5.19.0010

AUTOR: ADENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS

RÉU: J.R DE LIMA PRE-MOLDADOS – ME

I- 850m (oitocentos e cinquenta) metros de nervuras pré-

moldadas (novas), no valor de R$10,00 o metro. Valor total da

avaliação: R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).Data da

avaliação: 07/01/2022.

68) PROCESSO: ATSum 0000466-81.2018.5.19.0010

AUTOR: EUNICE SANTOS SOUZA

RÉU: TOTAL GIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

1) 6 (seis) balcões check-out, vermelho, com porta leitor, porta

monitor e gaveta, medindo aproximadamente, 1,80mX0,80m,

acompanha a cadeira do caixa alta, com rodízios, preta e o

monitor LCD, marca AOC, conjunto reavaliado em R$ 970,00

(novecentos e setenta reais), totalizando a reavaliação em R$

5.820,00 (cinco mil, oitocentos e vinte reais). Data da

reavaliação: 28/01/2022. Observação: os bens continuam em

funcionamento no estabelecimento executado. Um dos

monitores apresenta a marca LG.

69) PROCESSO: CartPrecCiv 0000041-70.2019.5.19.0058

DEPRECANTE: GILBERTO PEDRO TAVARES MOURA

DEPRECADO: JOSE DOS SANTOS FARMACIA - ME

1) Imóvel comercial com salão e dois cômodos. Casa

construída com tijolos e telhas, medindo 8,50m de frente e

6,00m de fundo, medindo uma área total construída de 51m².

Encontra-se em ótimo estado, com pintura nova, avaliada

emR$ 100.000,00 (cem mil reais). Data da avaliação: 17/02/2022.

Observação: O imóvel encontra-se hipotecado ao Banco do

Nordeste do Brasil, agência de Delmiro Gouveia/Alagoas.

70) PROCESSO: ATSum 0000254-13.2018.5.19.0058

AUTOR: INGRID ALVES CRUZ SANTOS

RÉU: POUSADA ACONCHEGO DO VELHO CHICO E OUTROS

(2)

1) Grupo gerador Negrini 60KVA, motor Perkins completo, data

de fabricação 1978, 72 ampreses, trifásico 60Hz , mod. 127129,

avaliado porR$ 25.000,00 com base no comércio local e sites

de vendas. Data da avaliação: 14/09/2021.

71) PROCESSO: ATOrd 0010209-41.2013.5.19.0059

AUTOR: THIAGO DEIVID DOS SANTOS

RÉU: FUNDACAO CASA DO PENEDO

Descrição: Um prédio de alvenaria com 2 pavimentos onde

funciona a Sede da Fundação. O imóvel conta com 12

cômodos, entre eles a Biblioteca, o Arquivo, Auditório, galeria

de Penedenses ilustres, o anfiteatro e o Memorial Permanente.

Endereço: Rua João Pessoa, 126, Centro Histórico- Penedo/AL.

Benfeitorias: Prédio com fachada, portas e janelas com

pinturas novas.
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Avaliação: Não houve mudanças no imóvel nem valoração ou

desvalorização dos imóveis no período compreendido entre a

penhora e a avaliação e por tais razões mantenho à avaliação

em R$500.000,00 (Quinhentos mil reais). Data da avaliação:

04/11/2019.

Observação: o bem penhorado, apesar de afetado por

tombamento realizado pelo IPHAN-AL, pode ser objeto de leilão

por qualquer interessado, ressalvada a preferência prevista no

art. 892, § 3º do CPC, de aplicação supletiva nesta esfera

judicial.

Débito tributário municipal - TLF (Taxa de Licença de

Funcionamento) no valor total de R$ 8.025,32 (oito mil, vinte e

cinco reais e trinta e dois centavos). Imóvel isento de IPTU.

72) PROCESSO:ATOrd 0000426-91.2019.5.19.0260

AUTOR: MARIA MADALENA DA SILVA E OUTROS (2)

RÉU: ALDO BAHIA MAIA GOMES

1) 01 (um) veículo marca/modelo TOYOTA/HILUX CD 4 x 4 SRV,

ano/fabricação 2009, ano/modelo 2010, placa JSW 5921, rev cor

prata, avaliado por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Data da

avaliação: 07/10/2021. Total de débitos junto ao DETRAN: R$

260,64 (taxas e seguro - exercícios 2020 e 2021) e R$ 3.715,57

(infrações). IPVA EXERCÍCIO 2022: R$ 2.569,58; IPVA

EXERCÍCIO 2021: R$ 2.306,37; IPVA EXERCÍCIO 2019: R$

2.193,38;

73) PROCESSO:ATSum 0001467-79.2017.5.19.0061

AUTOR: DEBORA VIEIRA FEITOSA

RÉU: CILEL COMERCIO E INDUSTRIA DE LAGES EIRELI E

OUTROS (2)

1) 45 (quarenta e cinco) tubos de concreto armado, código

2813, tubo CA-3, dimensões: 1000x1200x120, peso 1395kg,

cada, novos, avaliados por R$ 1.401,86 (um mil, quatrocentos e

um reais e oitenta e seis centavos cada tubo. Total da

reavaliação: R$ 63.083,70 (sessenta e três mil, oitenta e três

reais e setenta centavos). Data da reavaliação: 18/01/2022.

74) PROCESSO:CartPrecCiv 0000142-12.2021.5.19.0261

DEPRECANTE: RONE GONCALVES DE SANTANA

DEPRECADO: JOAO CARLOS DALACORTE

1) 01 (um) veículo Ford KA/Flex, placa OHI2970, ano 2011/2012,

renavam 415541778,cor preta, flex, em condições precárias de

uso: parachoque dianteiro quebrado, alguns amassões na

lataria, pneus bastante desgastados, alguns problemas

mecânicos,avaliado por R$ 12.000,00 (doze mil reais). Data da

avaliação: 28/09/2021. Débito no DETRAN/AL: R$ 390,96

(trezentos e noventa reais e noventa e seis centavos) referente

à taxas e seguro. DÉBITO IPVA EXERCÍCIO 2020: R$ 499,79;

DÉBITO IPVA EXERCÍCIO 2021: R$ 444,49; DÉBITO IPVA

EXERCÍCIO 2022: R$ 486,45.

75) PROCESSO:ATSum 0001207-02.2017.5.19.0061

AUTOR: JOSICLEITON FEITOSA DA SILVA

RÉU: WILKA SANDRA CORREIA PONTES - ME E OUTROS (2)

1) 014 (uma)Impressora HP Látex 260 (HP Design Jet L 26500),

Série n. MY41269001, Produto n. CQ869A, Factory CQ869-

64001, voltagem 220v, em bom estado de conservação,

reavaliada em R$39.000,00 (trinta e nove mil reais). Data da

reavaliação . 06/09/2021.

II.DAS CONDIÇÕES E DESPESAS RELATIVAS AO BEM

Emsuamaioria,osbensacimarelacionadostêmcomodepositá

riosospróprios executados,emseusrespectivos endereços.

Semprequepossível,osreferidosbensserãofotografadoseto

dasasinformações serão disponibilizadas ao público no site

d o T r i b u n a l R e g i o n a l

doTrabalhoda19ªRegião(https://site.trt19.jus.br/pracaLeilao).

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se

encontram, semgarantia, não havendo, pois, qualquer

r e s p o n s a b i l i d a d e d a V a r a d o

Trabalhoemrelaçãoaosdefeitosqueporventuravieremaapre

sentarouvícioseventuais ocultos.

Constituiônusdointeressadoemparticipardosleilõesverifica

r , c o m a n t e c e d ê n c i a , a s c o n d i ç õ e s

d o s b e n s q u e s e r ã o o b j e t o d e h a s t a p ú b l i c a .

No caso de imóveis rurais ou urbanos, cabe ao interessado

verificar os limites,áreas, confrontações, situação jurídica,

despesas de condomínio, etc., nãopodendo se escusar a

e f e t u a r o p a g a m e n t o do l a nc e s o b a a l e g a ç ã o

dequeobemarrematadonão atendeàssuasexpectativas.

No caso de bens móveis que não estejam sob a posse e guarda

do Juízo, se ointeressado não conseguir ver o bem antes do

l e i l ã o , d e v e s o l i c i t a r a o J u í z o

asprovidênciasnecessáriasparaqueofieldepositárioodispo

nibilizeàvisitação.

Correrãoporconta doarrematanteas despesas e os custos

r e l a t i v o s

àdesmontagem,remoção,transporteetransferênciapatrimonia

ldosbensarrematados e, dependendo do que for determinado

pelo Juízo, também asdespesas de armazenagem (no caso de

demora na retirada dos bens do localemquese encontrem).
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III.DO LOCAL E DATAS DE REALIZAÇÃO DOS LEILÕES

LOCAL: SALATELEPRESENCIALDACAE(INTERNET).

Os leilões serão realizados na Sala Telepresencial da CAE, a

qual poderá seracessada através dos links específicos para

cada leilão, conforme apresentado noitem2,desse Edital.

ParaacessarasalatelepresencialdaCAE,ointeressadodevei

nstalarpreviamenteoaplicativodevideoconferênciaZoom,no

sseuscomputadores,tabletsoucelulares,uti l izando-

sedosnavegadoresdeinternetFirefoxouChrome.

DATAS

O leilão será realizado no dia 22 de março de 2022 (terça-feira),

às 09horas.Neste dia, a Sala Telepresencial deve ser acessada

pelo linkhttps://trt19-jus-br.zoom.us/j/83044831902.

Os bens não arrematados naquela oportunidade serão levados

a um novoleilão a ser realizado no dia 24 de março de 2022

( q u i n t a - f e i r a ) , à s 0 9

horas.Nestedia,aSalaTelepresencialdeveseracessadapeloli

nkhttps://trt19-jus-br.zoom.us/j/81363204212.

IV.DOS LANÇADORES

S o m e n t e p o d e r á o f e r e c e r l a n ç o s o n -

l i n e a p e s s o a q u e e s t i v e r c o m o s e u c a d a s t r o d e

a r r e m a t a n t e d e v i d a m e n t e h o m o l o g a d o .

Para realizar o cadastramento, o interessado deve previamente

acessar o sitedo TRT (www.trt19.jus.br), preencher a

FichaCadastrale fazer a juntada(upload) da documentação

solicitada: RG, CPFe comprovante de residênciado

interessado, para as pessoas físicas. Na oportunidade, o

interessado deveinformarsejápossui certificado deassinatura

digital.

Nocasodepessoajurídica,deveseracrescidoocontratosocia

ldaempresa, ficha cadastral do CNPJe procuração com firma

reconhecida(emsetratandodepreposto),tudoconformeReso

luçãonº206/2021.

Aosecadastrar,olançadorconcordacomautilizaçãodasinfor

maçõesapresentadas para que possam ser utilizadas

exclusivamente para os próximosleilões a serem realizados

p e l o TR T d a 1 9 ª R e g i ã o ou por qu a i sq ue r d as

Va r as qu e i n t eg re m as ua j u r i s d i ç ã o .

Emcasodeposterioralteraçãodasinformaçõescadastradas,é

daresponsabilidade do lançador atualizar seus dados, sob

pena de inviabilizarseus lançosnosleilõesseguintes.

V.DAS PESSOAS IMPEDIDAS DE PARTICIPAR DA HASTA

PÚBLICA

São impedidas de participar da hasta pública pessoas físicas e

j u r í d i c a s

quedeixaramdecumprirsuasobrigaçõesemhastasanteriores

e/oucriaramembaraços na qualidade de arrematantes em

processo de qualquer das Varasda19ªRegião.

Deacordocomoart.890doCódigodeProcessoCivil,também

estãoimpedidas de participaraspessoasnasseguintes

condições:

- tutores, curadores, testamenteiros, administradores ou

liquidantes, quantoaos bensconfiadosà suaguardae

àsuaresponsabilidade;

- mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou

alienação estejamencarregados;

- juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública,

e s c r i v ã o ,

chefedesecretariaedemaisservidoreseauxiliaresdajustiça,e

mrelaçãoaosbense direitos objeto de alienação na localidade

onde servirem ou a que se estenderasua autoridade;

- servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos

d a

pessoajurídicaaqueserviremouqueestejamsobsuaadminist

raçãodiretaouindireta;

-

leiloeiroseseusprepostos,quantoaosbensdecujavendaest

ejamencarregados;

-advogadosdequalquer daspartes.

VI.ORIENTAÇÕES PARA O LEILÃO

Todos os participantes deverão identificar-se adequadamente

na plataforma devídeoconferência. Antes do nome, deverá

indicar a função ou o órgão ao qualestá vinculado. Exemplos:

a) Advogado (nome do Advogado) e número doregistro na

OAB; b) autor (nome do autor) seguido da palavra reclamante;

c)reclamada (nome da reclamada) seguida da palavra

reclamada; d) interessado(nomedo interessado).

O s p a r t i c i p a n t e s d e v e r ã o , a i n d a , a p r e s e n t a r -

senaSalaTelepresencialportando documento oficial de

i d e n t i f i c a ç ã o c o m f o t o ( E x s . : R G , C N H ,

C a r t e i r a d a O A B , p a s s a p o r t e , e t c . ) .

Manter a câmera aberta no momento do oferecimento do

lanço.

VII.DO PREÇO MÍNIMO PARA A ARREMATAÇÃO

Osvaloresdelançoinicialparaarrematesãobaseadosnosperc

entuaisestipulados neste edital e servem unicamente como

p a r â m e t r o p a r a o s

lançosiniciais,nãoimplicando,necessariamente,nodeferimen
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to.

Os percentuais mínimos para lanços válidos variam conforme a

e s p é c i e

dobem:a)parabensmóveis,olançomínimoéde30%dovalor

daavaliação;

b)paraautomóveiseimóveis,olançomínimoéde50%(cinque

ntaporcento)do valordaavaliação.

A arrematação por valores abaixo dos percentuais referidos,

apesar de não ser vedada, somente poderá ser admitida em

situações excepcionais, devendo, cada caso concreto, ser

submetido à análise do magistrado coordenador do leilão a

quem compete a admissão ou não do valor ofertado com o

lanço específico.

VIII.DA ARREMATAÇÃO

O arrematante deverá garantir o lanço com um sinal de 20%

( v i n t e p o r c e n t o ) d o v a l o r d a

a r r e m a t a ç ã o ( a r t . 8 8 8 , § 2 º d a C L T ) .

Seoarrematante,ouseufiador,nãopagardentrode24(vintee

quatro)horaso preço da arrematação, perderá, em benefício da

execução, o sinal de quetrata o § 2º do artigo 888 da CLT,

voltando à praça os bens executados, sendovedada, neste

caso, sua participação no certame (art. 888, § 4º da CLT e

art.897do CPC).

Os débitos relativos ao bem arrematado, que foram registrados

no edital e/ou anunciados pelo leiloeiro no momento do pregão,

serão de responsabilidade do arrematante.

As despesas referentes à transferência da propriedade correm

por contadoarrematante.

Em caso de veículos, as multas anteriores à expedição do

mandado deentrega não serão transferidas ao arrematante,o

qual poderá solicitar aomagistrado responsável a expedição

de Ofício para o órgão encarregado datransferênciade

propriedadedo veículo(DETRAN).

Emsetratandodebensimóveis,nãorecaemsobreoarrematan

tearesponsabilidadepordívidaspretéritasdeágua,energiaelé

tricaouinternet.

Seoleilãofordediversosbensehouvermaisdeumlançador,t

erápreferência aquele que se propuser a arrematá-los todos,

oferecendo, paraos 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,tenhasido

oferecido paraeles(art.893doCPC).

Os bens imóveis, ainda que gravados com cláusula de hipoteca

em favor deinstituições financeiras, poderão ser objeto de

arrematação, ressalvado, nessahipótese,odireitodo

hipotecantequantoàsobrado produtodolanço.

IX.DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO

Os interessados poderão oferecer propostas para o pagamento

do bem emparcelas,conformeosrequisitosdoart.895CPC.

As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo,

a m o d a l i d a d e , o i n d e x a d o r

decorreçãomonetáriaeascondiçõesdepagamentodosaldo.

As propostas deverão conter a oferta de pagamento de, pelo

m e n o s ,

25%(vinteecincoporcento)dovalordolanceàvistaeoresta

nteparceladoem até30(trinta)meses.

Em se tratando de bem móvel, deverá ser garantido por caução

i d ô n e a . E m s e n d o b e m i m ó v e l , a g a r a n t i a

o c o r r e p o r h i p o t e c a d o p r ó p r i o b e m .

Nahipótesedeparcelamentodebensimóveis,serãoaplicadosj

urosequivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente,

o b s e r v a n d o - s e , p a r a f i n s d e c á l c u l o s ,

adatadaarremataçãoatéomês anterioraodopagamento.

Em caso de atraso no pagamento de qualquer das parcelas,

incidirá multa de10% (dez por cento) sobre a soma da parcela

i n a d i m p l i d a c o m a s

parcelasvincendas(art.895,§4ºdoCPC),semprejuízodasanç

ãodeperdadacaução (sinal) em favor do exequente, com

consequente designação de novoleilão, no qual será vedada a

participação do arrematante remisso (art. 897 doCPC).

Oinadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da

arremataçãoou promover, em face do arrematante, a execução

do valor devido, devendoambos os pedidos ser formulados

n o s a u t o s d a e x e c u ç ã o e m q u e s e d e u

a a r r e m a t a ç ã o ( a r t . 8 9 5 , § 5 º d o C P C ) .

A apresentação da proposta prevista neste artigo não

suspende o leilão. (art.895,§6ºdo CPC).

Apropostadepagamentodolanceàvistasempreprevalecerás

obreaspropostasdepagamentoparcelado.(art.895,§7ºdoC

PC).

De acordo com o art. 895, § 7º do CPC: Havendo mais de uma

proposta depagamento parcelado:I - em diferentes condições,

o j u i z d e c i d i r á p e l a

maisvantajosa,assimcompreendida,sempre,ademaiorvalor;

I I - e m i g u a i s c o n d i ç õ e s , o j u i z d e c i d i r á

p e l a f o r m u l a d a e m p r i m e i r o l u g a r .

No caso de arrematação a prazo,os pagamentos feitos pelo

arrematantepertencerão ao exequente até o limite de seu

crédito, e os subsequentes, aoexecutado.(art.895,§

9ºdoCPC).
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X.DA FORMALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO

Arrematadoobemeassinadooautorespectivo,peloJuiz,pelo

arrematante e pelo leiloeiro, tem-se por perfeita, acabada e

irretratável aarrematação, não podendo ser desfeita senão nos

est r i tos termos da Le i (a r t .903,§1º , I , I Ie I I Ie§

5º Ie I I , todosdoCPC) .

XI.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Juiz

Coordenador da CAE, deacordo com os princípios gerais e

regras do Direito Comum, de acordo com odispostonoart.8ºe

§1ºda Lei 13.467/2017.

Dado e passado nesta cidade de Maceió, aos vinte e cinco dias

de fevereirode 2022. Eu, MARIA FLÁVIA BEZERRA FEITOSA,

Ana l is ta Jud ic iá r io , d ig i te i o presente edi ta l . E ,

eu,JOELMACHADODASILVA,CoordenadordaCoordenadori

adeApoioàsExecuções,conferi.

MACEIO/AL, 25 de fevereiro de 2022.

NILTON BELTRAO DE ALBUQUERQUE JUNIOR

Magistrado

Notificação

Processo Nº CartPrecCiv-0000012-93.2016.5.19.0003
DEPRECANTE JOSE ERIVALDO RIBEIRO LIMA

DEPRECADO VP BENS CORRETORA DE
SEGUROS E PROMOTORA DE
VENDAS LTDA

DEPRECADO EURICO FONSECA DE MENDONCA
UCHOA

ADVOGADO GERALDO SAMPAIO GALVAO(OAB:
8149/AL)

TERCEIRO
INTERESSADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA - SEMEC

TERCEIRO
INTERESSADO

ALAGOAS CARTORIO 1 OFICIO DE
PROTESTOS E NOTAS

Intimado(s)/Citado(s):

- EURICO FONSECA DE MENDONCA UCHOA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 182caa5

proferido nos autos.

DESPACHO - CAE

Autos conclusos.

A Vara Deprecada (3ª VT) atualizou a dívida (id d79d657), como

requerido pela Ré (id bb6f1d6). Não há mais pendências a sanar.

Aguarde-se o certame (22 e 24/02 - id 7287c62).

Ciência à Ré.

MACEIO/AL, 24 de fevereiro de 2022.

NILTON BELTRAO DE ALBUQUERQUE JUNIOR

Juiz do Trabalho Coordenador do CAE-JT

Processo Nº ATOrd-0157000-42.2002.5.19.0001
AUTOR SEBASTIAO ALVES

ADVOGADO MARILU DE MEDEIROS
CARDOSO(OAB: 2818/AL)

RÉU JOB FONTES DE OLIVEIRA

RÉU J F SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

ADVOGADO SAU LIBANO XAVIER DA SILVA(OAB:
4377/AL)

RÉU JORGE FONTES DE OLIVEIRA

Intimado(s)/Citado(s):

- J F SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c15b486

proferido nos autos.

DESPACHO-CAE

1. Cuida-se de certidão da Coordenadoria de Apoio às

Execuções (Idfd80ad8), noticiando o recebimento do

comprovante de transferência, que foi encaminhado pelo

Banco do Brasil S/A.

2.Diante do exposto, determinam-se as juntadas do

despacho de Id 49becd3 e do comprovante de transferência e

devolvam-se estes autos à Vara do Trabalho para liberação do

crédito a quem de direito.

3. Acaso haja crédito remanescente a ser devolvido, tais

valores deverão ser transferidos para conta judicial nº

800121473494, Agência 3557-2 do Banco do Brasil ,

administrada por esta Coordenadoria.

MACEIO/AL, 25 de fevereiro de 2022.

NILTON BELTRAO DE ALBUQUERQUE JUNIOR

Juiz do Trabalho Coordenador do CAE-JT
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