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COORDENADORIA DE APOIO ÀS EXECUÇÕES - CAE 

EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO N. 01/2021 
  
O Dr. Nilton Beltrão de Albuquerque Junior, Juiz Coordenador da CAE, faz saber, a quantos o 
presente virem ou dele tiverem conhecimento, que nos dias 24 e 26/05/2021, às 09 horas, na 
sala TELEPRESENCIAL da CAE, nas datas e horário acima indicados, 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 0000410-85.2012.5.19.0001 
AUTOR: CELINA MIGUEL DA SILVA SANTOS 
RÉU: ALFREDO DA SILVA FILHO E OUTROS 

I - 01 (uma) casa conjugada, situada na Rua Gonçalves Dias, nº 77, Farol, Maceió, Alagoas, 
medindo aproximadamente o terreno 3,60 metros de frente por 30 metros de frente a fundos, 
antiga a construção, sem forro, coberta de telhas comuns, com sala, 01 quarto, 01 banheiro, 
cozinha e área de limpeza atrás, descoberta, reavaliada em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 
reais). Valor total: R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Data da reavaliação: 
29/03/2021. 

 
PROCESSO: ATOrd 0000922-97.2014.5.19.0001 
AUTOR: JOSE GILSON SANTOS 
RÉU: ROSSERVICE MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME 
 
I - 2.379kg (dois mil trezentos e setenta e nove 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$ 6,70 (seis reais e setenta centavos).  
Valor total: R$15.939,30 (quinze mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta centavos). 
Data da avaliação: 18/09/2018 
 
 
PROCESSO: ATSum 0000550-72.2019.5.19.0002 
AUTOR: MICKAEL SARAIVA DA SILVA 
RÉU: NORTH ENGENHARIA LTDA - EPP 
 
I- 01 (um) ar condicionado split, marca Hitachi, de 30.000 BTUs, em bom estado, avaliado em 
R$2.500,00; 
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II- 01 (um) ar condicionado split, marca Electrolux, de 12.000 BTUs, em bom estado, avaliado 
em R$900,00;  
 
III- 01 (um) ar condicionado split, marca Komeco, de 9.000 BTUs, em bom estado, avaliado em 
R$750,00; 
 
IV- 01 (um) ar condicionado split, marca Hitachi, de 12.000 BTUs, em bom estado, avaliado em 
R$900,00. 
 
Valor total: R$5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais). Data da avaliação: 16/01/2020. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000092-31.2014.5.19.0002 
AUTOR: EDNEIDE SIMOES DUARTE 
RÉU: CAMBRA ENGENHARIA LTDA E OUTROS 
 
I - Lote de terreno sob o nº 02 da quadra “B-1”, componente do Loteamento Rio Novo, situado 
no bairro de Rio Novo, nesta cidade, medindo 10m de frente, 27m no lado direito, 34m do lado 
esquerdo e nos fundos 12,20m, limitando-se pela frente com a Rua em Projeto 05, já existente, 
no lado direito com Lote 01, no lado esquerdo com o Lote 03 e nos fundos com a rua em 
projeto 23, conforme matrícula R-1 n. 16.025, junto ao Cartório do 2º Registro Geral de Imóveis 
de Maceió-AL, pertencente à Cambrá Engenharia LTDA, avaliado por R$80.000,00 (oitenta 
mil reais). Data da avaliação: 26/07/2019. 
 
 
PROCESSO: ATSum 0000385-30.2016.5.19.0002 
AUTOR: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA 
RÉU: D'PAP HOTEL LTDA - ME E OUTROS 
 
I - 06 (seis) televisores tubulares, 14 polegadas, marca CCE, em regular estado, avaliado cada 
em R$200,00 (duzentos reais), totalizando R$1.200,00 (R$ um mil e duzentos reais); 
 
II - 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); 
 
III – 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Springer, 7.000 BTUS, em regular estado, 
avaliado em R$300,00 (trezentos reais). 
 
Valor total: R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Data da avaliação: 16/03/2020. 
 
 
PROCESSO: CartPrecCiv 0000505-39.2017.5.19.0002 
AUTOR: ALEXSANDRO OLIVEIRA SANTOS 
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RÉU: GAS DA TERRA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME 
 
I - 01 (um) grupo gerador de energia, portátil, à diesel, CSM GMD 7000 ES 9HP, voltagem 
127/200, monofásico, capacidade 16l, peso 170kg, em pleno funcionamento, avaliado em R$ 
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais);  
 
II – 01 (um) notebook IS 1412, intel pentium E 2220, 4GB de memória RAM, HD 298 GB, 
Toshiba, Windows 10 Pro 6.4 BIT, avaliado em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais); 
 
III – 01 (um) computador com sistema operacional Intel Core, 135403076 HZ, memória RAM 
6GB, HD 465 GB, Windows 10 Pro 6.4 BIT, avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 
reais); 
 
IV – 01 (um) computador  AMD FX 6100, tecnologia Zambezi, memória RAM 8GB, HD 931 GB 
e 465 GB, Windows 10 Pro, 64 BIT, avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). 
 
Valor total: R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais). Data da avaliação: 
17/05/2017 
 
 
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, reclináveis, hidráulicas, revestidas em 
courino preto, estrutura em aço, com apoio para braços e pernas, modelo Lúmia, em bom 
estado de uso e conservação, avaliadas em R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Data 
da avaliação: 30/04/2019. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000908-68.2018.5.19.0003 
AUTOR: DEBORA RAMOS DA SILVA  
RÉU: RAINHA DAS COXINHAS - COM MASSA DE BATATA E OUTROS 
 
I - 01 (uma) geladeira Consul, de uma porta, série CVU 20F, avaliada em R$ 200,00; 
 
II - 01 (um) frezer, Polar, modelo MPI 200 APT, avaliado em R$ 3.000,00; 
 
III - 01 (um) frezer, Polar, modelo MPI 200 A, avaliado em R$ 3.000,00; 
 
IV - 01 (um) frezer , Fricon, modelo HDE 50311, avaliado em R$ 300,00; 
 
V - 01 (um) frezer , Fricon, modelo HDE 503, avaliado em R$ 300,00; 
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VI - 01 (uma) máquina de fabricar salgados, Silver 2.0 (Aliment), em inox, com dois motores 
Neg, modelo Silver (724), avaliada em R$ 1.000,00; 
 
VII - 01 (uma) mechedeira de massas, Progás (the mix style), modelo PRMQ 40, avaliada em 
R$ 400,00; 
 
VIII - 01 (uma) mechedeira de massas, Progás (the mix style), modelo PRMQ 22, avaliada em 
R$ 400,00; 
 
IX - 02 (dois) misturadores de massa, em inox, com motores, cor branca nas chapas laterais, 
sem modelo aparente de identificação, avaliados em R$ 800,00 (oitocentos reais); 
 
X – 01 (um) triturador, Becker, modelo RBT 62, com copo em inox, avaliado em R$ 300,00. 
 
Ressalvas: Os bens estão em bom estado de conservação e funcionamento.  
Valor total: R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais). Data da avaliação: 21/11/2019. 
 
 
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, bem 
avaliado em 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, 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, precisando ser lixada e envernizada, bem avaliado 
em R$ 900,00 (novecentos reais); 
 
IV - 1(uma) ilha expositora, em madeira, com 4 lados e 4 prateleiras, medindo, 
aproximadamente, 1,20m x 0,70m x1,70m, precisando ser lixada e envernizada, bem avaliado 
em R$500,00 (quinhentos reais). 
 
Conservação – os bens penhorados estão funcionando e apresentam regular estado geral de 
conservação, sem defeitos aparentes. Observação – os bens encontram-se em uso no interior 
do estabelecimento.  
Valor total: R$2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais). Data da avaliação: 04 e 
05/09/2019. 
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PROCESSO: ATSum 0000366-50.2018.5.19.0003 
AUTOR: CRISTIANO JOSE VIEIRA BEZERRA 
RÉU: AGUA NA BOCA PIZZARIA E SANDUBARIA LTDA – ME 
 
I - 02 (dois) ventiladores de parede, marca Ventisol, em bom estado, avaliados em R$ 200,00 
 
II - 02 (duas) mesas grandes, com dois bancos grandes cada, de madeira, em bom estado, 
avaliadas em R$ 1.600,00; 
III - 14 (catorze) conjuntos de mesa de madeira, com tampo de vidro, cada mesa com 4 
cadeiras, em bom estado, avaliados em R$ 7.000,00; 
 
IV - 01 (um) freezer vertical, marca Fricon, em bom estado, avaliado em R$ 3.000,00; 
 
V - 01 (um) móvel com uma gaveta e com duas divisórias, em fórmica, em bom estado, 
avaliado em R$ 120,00;  
 
VI – 01 (um) móvel com uma gaveta e com duas divisórias, em fórmica, em bom estado, 
avaliado em R$ 120,00.  
 
Valor total: R$ 12.040,00 (doze mil e quarenta reais). Data da avaliação: 06/02/2020. 
 
 
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, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais). Data da avaliação: 15/01/2020. 
 
 
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, em bom estado de conservação, avaliadas por R$ 115,00 cada, totalizando R$ 13.225,00. 
 
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 cada, totalizando R$ 11.660,00. 
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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 cada, totalizando R$ 4.950,00. 
 
4) 01 (um) projetor LG, modelo BE 325, nº Série 412CTAS00328, em bom estado de 
conservação e funcionamento, avaliado por R$ 1.200,00. 
 
5) 01 (um) ar condicionado split, marca Gree, 18.000 BTUs, modelo GWC18MC-D1NNA3C/I, 
número de série 3315538003774, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado 
por R$ 1.800,00. 
  
6) 01 (um) ar condicionado split, marca Gree, 18.000 BTUs, modelo GWC18MC-D1NNA3C/I, 
número de série 3315510... (restante ilegível),, em bom estado de conservação e 
funcionamento, avaliado por R$ 1.800,00. 
   
7) 01 (um) ar condicionado split, marca Gree, 18.000 BTUs, modelo GWC18MC-D1NNA3C/I, 
número de série 33115280044743, em bom estado de funcionamento, avaliado por R$ 
1.800,00.  
 
8) 01 (um) ar condicionado 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. 
 
9) 01 (um) ar condicionado 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. 
 
10) 01 (um) ar condicionado 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. 
 
11) 01 (um) ar condicionado 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. 
 
12) 01 (um) ar condicionado 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.  
 
13) 02 (dois) bebedouros de pressão inox conjugados, marca IBBL, modelo BAG-40C, em bom 
estado de conservação e funcionamento (sem vazamento e refrigerando), avaliada a unidade 
por R$ 650,00, totalizando R$ 1.300,00. 
 
14) 01 (um) bebedouro Esmaltec, modelo EGC35, em bom estado de conservação e 
funcionamento (sem vazamento e refrigerando), avaliado por R$ 150,00.  
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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, totalizando R$ 1.800,00.  
 
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. 
 
Valor total: R$ 46.785,00 (quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais). Data da 
avaliação: 27/11/2019 
 
 
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$ 400,00; 
 
2) 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, marca LG, 7.000 BTUS, em regular estado, faltando 
botões, sendo cada R$ 400,00, totalizando R$ 800,00; 
 
3) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Consul, 7.000 BTUS, em regular estado, 
faltando palhetas e botões, avaliado em R$ 400,00; 
 
4) 01 (um) televisor tubular de 14 polegadas, marca LG, em regular estado, avaliado em R$ 
200,00. 
 
Valor total: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Data da avaliação: 14/11/2019. 
 
 
PROCESSO: ATSum 0001400-65.2015.5.19.0003 
AUTOR: VALDIRENE PAZ DE LIMA SANTOS 
RÉU: DOMINGOS COMERCIAL LTDA - ME E OUTROS 
 
I - 01 (uma) cabeceira de cama Ortobom Brown, medindo 1,88 x 0,69 x0,23, nova, avaliada em 
R$ 1.300,00.  
Valor total: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). Data da avaliação: 07/02/020. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0077100-48.1995.5.19.0003 
AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO E DO 
MOBILIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS 
RÉU: CERAMICA ALAGOAS LIMITADA E OUTROS 
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I – CASA RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA JANGADEIROS ALAGOANOS, Nº 886, NO 
BAIRRO DE PONTA DA TERRA, NESTA CIDADE, TODA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E 
COBERTA DE TELHAS, COM PLACA DE CONCRETO, DOIS PAVIMENTOS, RECUADO DO 
ALINHAMENTO DA RUA, COM MURO BAIXO E PORTÃO DE FRENTE, CONTENDO NO 
PAVIMENTO TÉRREO, UM JANELÃO DE FERRO NA FACHADA, UM TERRAÇO COBERTO, 
SALA DE ESTAR, SALA COPA E COZINHA, DESPENSA, BANHEIRO COMPLETO, 
CIRCULAÇÃO E 03 QUARTOS, NO PAVIMENTO SUPERIOR, UM TERRAÇO COBERTO, 03 
QUARTOS, E UM BANHEIRO COMPLETO, CONSTRUÍDA NUM TERRENO QUE MEDE 
18,40M DE FRENTE E DE FUNDOS, POR 30,00M DE FRENTE A FUNDOS EM AMBOS OS 
LADOS, MATRÍCULA Nº 4219, REGISTRADO NO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS E HIPOTECA DE MACEIÓ. RESSALTO QUE O PRESENTE IMÓVEL FOI 
REFORMADO, NÃO POSSUINDO MAIS DOIS  PAVIMENTOS, SENDO USADO PARA PARA 
FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. 
Valor  da  reavaliação:  R$  1.500.000,00  (um  milhão  e  quinhentos  mil reais). Data da 
reavaliação: 17/03/2021. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000981-40.2018.5.19.0003 
AUTOR: ROSIANE MARIA DE FRANCA SANTOS 
RÉU: J T KURODA E OUTROS 
 
1) Veículo Kia Sorrento EX2 2.4 G25, placa 7278-AL, ano 2011, com 66.000 Km rodados, 
avaliado em R$ 40.000,00, segundo pesquisa FIPE e comparação de mercado. O veículo 
encontra-se avariado do lado direito, porta dianteira e encontra-se em estado razoável de 
conservação. 
Valor total: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Data da avaliação: 05/02/2020 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0010205-75.2013.5.19.0003 
AUTOR: CARLOS SIDNEY ACIOLI DE MOURA 
RÉU: NUNO MIGUEL PITEIRAS DE CARVALHO - ME E OUTROS 
 
I – 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Midea, com capacidade de refrigeração de 
60.000 BTUS, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais). 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0001485-85.2014.5.19.0003 
AUTOR: VALQUIRIA DOS SANTOS TEMOTEO 
RÉU: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO LTDA - ME E OUTROS 
 
1) Lote de terreno próprio sob o nº 16, da quadra “B”, do LOTEAMENTO JARDIM DA SAÚDE, 
no Tabuleiro do Martins, nesta cidade, situado do lado ímpar de uma Rua em Projeto, esquina 
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com a Av. em Projeto “B”, medindo 15,00m de frente e de fundo, por 30,00m de frente a fundo 
em ambos os lados, limitando-se na frente com a Rua em Projeto, do lado direito com o lote nº 
18, dos vendedores, do lado esquerdo com o lote nº 14 e nos fundos com o lote nº 15, ambos 
dos vendedores, matrícula 83876 do 1º Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió/AL; 
 
2) Lote de terreno próprio sob o nº 18, da quadra “B”, do LOTEAMENTO JARDIM DA SAÚDE, 
no Tabuleiro do Martins, nesta cidade, situado do lado ímpar de uma Rua em Projeto, esquina 
com a Av. em Projeto “B”, medindo 18,00m de frente e de fundo, por 30,00m de frente a fundo 
em ambos os lados, limitando-se na frente com a Rua em Projeto, do lado direito com a Av. em 
projeto “B”, do lado esquerdo com o lote nº 16 e nos fundos com o lote nº 17, ambos dos 
vendedores, matrícula 83877 do 1º Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió/AL.  
 
Endereço atualizado - Rua Waldomiro Macário Barbosa, s/nº, lOteamento Jardim da Saúde, 
Cidade Universitária, Maceió – AL (ponto de referência: proximidades do Restaurante Porteira 
do Gaúco). 
Data da vistoria – 8-5-2019. Realizada pelos oficias de justiça avaliadores federais Wanessa 
Kiev Fernandes Albuquerque e Ridrigo da costa Soares, coma presença das filhas da 
executada. 
Benfeitorias não averbadas – Os 2 (dois) imóveis penhorados, contíguos, formam um só 
terreno que mede 33,00m x 30,00m, totalizando 990m², com frente para Rua Waldomiro 
Macário Barbosa (antiga Rua em Projeto), esquina coma atual Av. Doutor Celestino Chagas da 
Silva (antiga Av. em Projeto “B”). O terreno (33,00 x 30,00m) foi murado e nele foi construída 
uma residência unifamiliar padrão baixo com aprox.202,38m² de área construída, sendo 
110,36m² de construção térrea e 92,02 de pavimento superior. A residência edificada é 
composta em seu pavimento superior por uma garagem com capacidade para abrigar um 
caminhão, enquanto o pavimento superior é composto por 2 (dois) quartos pequenos, 1 (uma) 
sala, 1 (um) banheiro, 1 (uma) cozinha e 1 (uma) pequena lavanderia. 
Ocupação – O imóvel encontra-se ocupado por Kira de Oliveira Feitosa (executada), seu 
esposo e sua filha. 
Ônus – nada consta nas matrículas. 
Avaliação – R$ 291.293,85 (duzentos e noventa e um mil, duzentos e noventa e três reais e 
oitenta e cinco centavos). 
Ressalva: Devido às características do imóvel, que dificultam a formação de amostras para 
comparação de dados de mercado, optou-se pela aplicação do Método Evolutivo, previsto na 
Norma ABNT-NBR 14653-2, o qual consideram em separado o valor do terreno e o das 
benfeitorias depreciadas. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000091-38.2017.5.19.0003 
AUTOR: JOSSIEL SILVA DA CONCEICAO 
RÉU: SALGADINHO AUTO POSTO LTDA                                                            
E OUTROS 
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I – Apartamento sob nº 603, componente do Edifício Mykonos, situado na Rua Industrial 
Climério Sarmento, nº 86, no bairro de Mangabeiras, nesta cidade, encravado no oitavo 
pavimento, possuindo os seguintes cômodos: 01 sala de estar jantar, com varanda, 03 quartos, 
sendo 01 suíte com varanda e 01 reversível, 01 WC social, cozinha, área de serviço e 01 wc de 
serviço, com direito a 02 vagas de garagem, área privativa: 84,53m, área comum 44,20m, área 
total: 128,73m; matrícula nº 141133, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis e 
Hipotecas de Maceió. 
Valor total:  R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Data de avaliação: 06/08/2019. 
 
 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000970-16.2015.5.19.0003 
AUTOR: DANIELE DE LIMA DIAS 
RÉU: S S RECARGA LTDA - ME E OUTROS 
 
1) 01 (uma) máquina xerográfica, marca Brother Dep, avaliada em R$ 300,00. 
 
2) 01 (uma) máquina para estampar caneco, avaliada em R$ 200,00. 
 
3) 01 (uma) máquina para estampar camisa, avaliada em R$ 300,00. 
 
4) 01 (uma) máquina emplastificadora para documentos L 280, avaliada em R$ 300,00. 
 
5) 01 (uma) máquina para encadernamento Excontrie Master 20, avaliada em R$ 150,00. 
 
6) 01 (um) monitor LCD sansung 14 polegadas, avaliado em R$ 100,00. 
7) Um monitor LCD philips 18 polegadas, avaliado em R$ 200,00. 
 
8) Duas impressoras Epson L 355, valor unitário R$ 200,00, totalizando R$ 400,00. 
 
Valor total: R$1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais).  Data da avaliação: 14/07/2017 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000714-34.2019.5.19.0003 
AUTOR: CELSO DOS SANTOS SILVA 
RÉU: FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR - EIRELI – ME 
 
I - 01 (um) caldeirão industrial a gás, para cozimento de arroz, feijão, carne, em bom estado de 
uso e conservação, medindo aproximadamente  500 (quinhentos) litros de capacidade, 
avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 
Valor total: R$ 7.000,00 (sete mil reais). Data da avaliação: 04/03/2020. 
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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 Grene psi (novo), avaliado em R$ 1.450,00 
(um mil, quatrocentos e cinquenta reais); 
 
2) 02 (dois) motores deslizante para portão Peccinin ¼ (novo), avaliados em R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta reais); 
 
3) 03 (três) maçaricos portátil, VIX (novo), avaliados em R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta 
reais); 
 
4) 03 (três) garrafas de gás 407c (novo), avaliadas em R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e 
cinquenta 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$ 
800,00 (oitocentos reais). 
 
7) 02 (duas) cadeiras para escritório, em bom estado de uso e conservação, avaliadas em R$ 
700,00 (setecentos reais); 
 
8) 01 (um) computador, em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 1.000,00 (um 
mil reais). 
 
Valor total: R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). Data da avaliação: 
04/12/2019. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000392-48.2018.5.19.0003 
AUTOR: ALEANE SILVA DE SOUZA 
RÉU: FORMAGGIO RESTAURANTE LTDA - ME 
 
I - 11 (onze) conjuntos de mesas em madeira, medindo, aproximadamente, 0,70mx0,50m, 
acompanhada de 4(quatro) cadeiras com estrutura também em madeira, estofada na cor bege, 
conjunto avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando R$ 6.600,00 (seis mil e 
seiscentos reais). 
 
II - 10 (dez) mesas em madeira, medindo, aproximadamente, 0,70mx0,50m, unidade avaliada 
em R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
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III -  2 (duas) TVs LCD 40’, Panasonic, número de série não aparente, unidade avaliada em R$ 
900,00 (novecentos reais), totalizando R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais);  
 
IV -  8 (oito) ventiladores de parede, preto, unidade avaliada em R$ 130,00 (cento e trinta 
reais), totalizando R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais);  
 
V -  2 (duas) mesinhas laterais em madeira, uma escura outra clara, com gavetas, medindo 
aproximadamente, 1,00mx0,80mx0,50m, unidade avaliada em R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais), totalizando R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); 
 
VI - 1 (uma) mesa em aço inox, medindo, aproximadamente, 1,50mx0,70m, com prateleira, 
unidade avaliada em R$ 600,00; 
 
VII - 2 (dois) conjuntos de mesas tipo bistrô em madeira, redonda, acompanha 2 (duas) 
cadeiras altas, também em madeira, estofada na cor bege, conjunto avaliado em R$600,00, 
totalizando R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); 
 
 VIII -  1 (um) armário de cozinha, na cor clara, com 6(seis) portas, 4 (quatro) gavetas, 
medindo, aproximadamente, 1,80mx0,80mx2,00m, avaliado em R$ 2.200,00. 
 
Valor total: R$ 16.540,00 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta reais). Data da avaliação: 
09 e 11/05/2019 
 
 
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, 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 1.433-A, Jatiúca, Maceió-AL. Avaliado em R$4.266,66 (quatro mil, duzentos e sessenta e 
seis reais e sessenta e seis centavos). Data da reavaliação: 11/02/2020. 
 
 
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 PMD 30/40 x 2550mm, nº 2006, ano 
de fabricação 2001, capacidade 20/40 T, em bom estado de conservação e funcionamento, 
não apresentando defeito parente, reavaliada por R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Data 
da reavaliação: 09/01/2020. 
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PROCESSO: ATOrd 0001396-91.2016.5.19.0003 
AUTOR: EDIRLAN ROSENDO GALVAO 
RÉU: EMBRATER EMPRESA BRASILEIRA DE TERCEIRIZACAO LTDA E OUTROS (2) 
 
 
1 - 01 (uma) geladeira Esmaltec, ER36D, em bom estado de conservação, avaliada em 
R$600,00; 
 
2- 01 (um) condicionador de ar, marca Komeco, split, branco, 9.000 BTUs, avaliado em 
R$600,00; 
 
3- 04 (quatro) cadeiras de escritório, estofadas em tecido azul, pés de metal, marca Haroldo, 
seminovas, avaliadas em R$520,00; 
 
4- 01 (uma) cadeira modelo executivo coberta com tecido sintético preto, com rodas giratórias, 
avaliada em R$300,00; 
 
5- 01 (uma) mesa multi trabalho para 4 pessoas, de madeira, com quatro cubículos, avaliada 
em R$600,00; 
 
6- 05 (cinco) cadeiras para escritório, marca Portflex, tecido azul, avaliadas em R$750,00; 
 
7- 02 (duas) mesas para escritório, em madeira, cor azul, Haroldo móveis, retangulares 
avaliadas em R$400,00; 
 
8- 01 (um) micro-ondas home leader TR-102965, avaliado em R$200,00; 
 
9- 01 (um) gelágua, marca Eletrolux, série 30101821, avaliado em R$250,00; 
 
10- 01 (um) condicionador de ar, York, mod. YDEA09F5 - ADA, 9.000 BTUs, avaliado em 
R$800,00; 
 
11- 01 (um) condicionador de ar, marca Plasma, preto, instalado na Recepção, avaliado em 
R$700,00; 
 
12- 01 (uma) mesa de reunião azul, redonda, Haroldo móveis, avaliada em R$300,00; 
 
14- 01 (uma) cadeira executiva/presidente, preta, avaliada em R$ 250,00; 
 
15- 01 (uma) impressora multifuncional HP, seminova, avaliada em R$700,00; 
 
16- 01 (um) sofá de dois lugares, cor preta, avaliado em R$ 900,00; 
 



 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
 

 

  
  

 

17- 03 (três) arquivos de aço com três gavetas cada, avaliados em R$150,00; 
 
18- 03 (três) conjuntos de computadores com monitor, sendo 02 marca  AOC e  01 LG, com 
gabinete, sem mais especificações, avaliados num total de R$2.100,00; 
 
19- 01 (um) computador marca Qbex, monitor de 16 polegadas AOC, teclado, mouse e caixa 
de som, avaliado em R$700,00; 
 
20- 01 (uma) mesa preta em forma de L de madeira, com estrutura metálica, três partes, 
avaliada em R$500,00. 
 
Valor total: R$ 11.320,00 (onze mil trezentos e vinte reais). Data da reavaliação: 12/02/2020 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000422-49.2019.5.19.0003 
AUTOR: SANDRA MARIA FELIX DA COSTA 
RÉU: PANTANAL COMERCIO HOTELEIRO LTDA 
 
I -  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$ 700,00 (setecentos reais), totalizando R$16.800,00; 
 
II - 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 a 80 litros, funcionando, com alguns pequenos pontos de ferrugem, unidade avaliada em R$ 
530,00 (quinhentos e trinta reais), totalizando R$6.360,00; 
 
III - 14 (quatorze) ventiladores de teto, sem marca aparente, com lustre, três pás, funcionando, 
unidade avaliada em R$ 100,00 (cem reais), totalizando R$1.400,00; 
 
IV - 1 (um) refrigerador Brastemp Ative, branco, duas portas, painel eletrônico, com capacidade 
aproximada de 400 litros, funcionando, sem defeito aparente, unidade avaliada em R$ 1.100,00 
(mil e cem reais);  
 
V -  1 (um) freezer vertical, Consul, branco, com capacidade aproximada de 120 litros, 
funcionando, sem defeito aparente, faltando a gaveta da base, com alguns pontos de ferrugem, 
avaliado em R$700,00 (setecentos reais);  
 
Os bens penhorados totalizam R$ 26.360,00 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta reais). 
Data da reavaliação: fevereiro/2020 
 
 
 
PROCESSO: ATSum 0001596-64.2017.5.19.0003 
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AUTOR: EDSON RODRIGUES 
RÉU: ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA - ME E OUTROS (3) 
 
I - 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$600.000,00 (seiscentos mil 
reais). Reavaliado em 15/10/2019. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0011100-75.2009.5.19.0003 
AUTOR: JOSE CLEOFANES LIMA DOS SANTOS 
RÉU: J C DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME E OUTRO 
 
I – 05 (cinco) conjuntos de área, fabricados em madeira maciça, contendo cada conjunto: 
quatro cadeiras e um mesa de centro, com assento e encosto na cor branca e braços na cor 
natural, reavaliados em R$ 2.000,00 cada conjunto, totalizando em R$ 10.000,00.  
Valor total: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Data da reavaliação: 27/01/2020. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0054900-08.1999.5.19.0003 
AUTOR: CELI DE LIMA SANTOS 
RÉU: SINDICATO DOS TAXISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 
 
01 - 01 ar condicionado Samsung de 12.000 BTUs, em bom estado, avaliado em R$500,00; 
 
02 - 02 sofás de 2 e 3 lugares, em razoável estado, na cor preta, avaliados em R$500,00; 
 
03 - 01 mesa de escritório com base de ferro, na cor verde, avaliada em R$350,00; 
 
04 - 07 cadeiras de escritório, em metal e plástico, na cor azul, avaliadas em R$700,00; 
 
05- 01 cadeira de escritório, acolchoada, na cor azul, avaliada em R$200,00; 
 
06- 01 mesa de computador, em fórmica, em razoável estado, avaliada em R$100,00; 
 
07- 01 frigobar Electrolux, em bom estado, avaliado em R$300,00; 
 
08 - 01 micro-ondas Electrolux, em bom estado, avaliado em R$200,00; 
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09 -  01 fogão Esmaltec de 4 bocas, em bom estado, avaliado em R$200,00; 
 
11- 01 longarina com seis lugares, acolchoada, em bom estado, avaliada em R$300,00; 
 
Valor total: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Data da reavaliação: 17/02/2020. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000594-59.2017.5.19.0003 
AUTOR: ARIBERTO AVELINO DOS SANTOS JUNIOR 
RÉU: HAVANA DANCE RESTAURANTE LTDA - ME E OUTROS 
 
I- 01 (um) apartamento sob nº 602, do bloco “B”, componente do Edifício Residencial Ilha de 
Límnos, situado na Av. Antônio Gouveia, 1057, no bairro da Pajuçara, nesta cidade, encravado 
no 6º andar, contendo os seguintes cômodos: sala de estar e jantar com varanda, circulação 
social, 03 quartos (sendo 02 suítes e 01 quarto com banheiro reversível social-suíte), cozinha, 
área de serviço, quarto e banheiro de empregada, uma escada de acesso à cobertura que 
contém sala e terraço coberto e descoberto, com as seguintes áreas:  área privativa 176,77m², 
área comum 68,32 m², área total 245,09 m², matrícula nº 108523, ficha 01, registrado no Livro 2 
do Cartório do 1º Registro de Imóveis de Maceió.  
Valor total penhorado: R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos reais). Data da avaliação: 
06/02/2020 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0135300-74.1997.5.19.0004 
AUTOR: JOSE ALVES DA SILVA 
RÉU: MARECHAL GAZ LTDA E OUTROS 
 
I - 01 (um) automóvel Hyundai/HB20, 1.6A, placa QLH5860-AL, Chassi 
9BHBG51DBHP712937, ano fabricação 2016, ano modelo 2017, cor azul, em bom estado, 
reavaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
Valor total: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
 
 
PROCESSO: ATSum 0000397-67.2018.5.19.0004 
AUTOR: JOSE WILLAMS SANTOS DA SILVA 
RÉU: BORRACHARIA DO LUIZ E OUTROS 
 
1) 70 (setenta) rodas de ferro, usadas, em regular estado, mas com alguns pontos de ferrugem, 
avaliada cada em R$ 50,00, totalizando R$ 3.500,00; 
 
2) 01 (um) macaco hidráulico, tipo jacaré, em bom estado, avaliado em R$ 500,00; 
 
3) 200 (duzentos) pneus usados de marcas e modelos diversos, mas pouca vida útil, avaliado 
cada em R$ 60,00, totalizando R$ 12.000,00. 
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Valor total: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Data da avaliação: 09/03/2020 
 
 
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, que compõem canalizações 
para escoamento de águas e esgotos, sem ferro, medindo cada uma 0,60m de diâmetro e 
1,00m de comprimento, novas, valor unitário R$ 60,000 (sessenta reais). Peça fabricada e 
pronta, com entrega prevista no prazo de 45 dias pela executada, a contar da ciência da ordem 
judicia de entrega. 
Valor total: R$ 198.480,00 (cento e noventa e oito mil e quatrocentos e oitenta reais). Data 
da avaliação: 05/02/2020 
 
 
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: 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Data da avaliação: 20/11/2019 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000431-13.2016.5.19.0004 
AUTOR: JOSE MARCELO BEZERRA FRAZAO FILHO 
RÉU: UNIBELL - TRANSPORTE E REPRESENTACAO LTDA - ME E OUTROS 
 
I – 01 (um) caminhão VW / 8.150E delivery, ano/modelo 2010, placa NME8432 AL, chassi 
9531952PXAR026907, Renavan 00204398924, com baú frigorífico canelado, em regular 
estado de funcionamento, avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais) 
 
Valor total: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Data da avaliação:15/10/2018. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0048600-80.2006.5.19.0004 
AUTOR: JOSE ARNALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO 
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RÉU: CONTEL - CONSTRUTORA TENORIO LTDA - EPP E OUTROS 
 
I – 01 (um) automóvel paca OHC5696-AL, marca/modelo Chevrolet Classic LS, ano 
fabricação/modelo 2012/2013, cor cinza, quatro portas, motor VHC-E, chassi 
9BGSU19F0DC103089, em bom estado de conservação, avaliado em R$21.800,00 (vinte e um 
mil e oitocentos reais), pela tabela FIPE. 
 
Valor total: R$ 21.800,00 (vinte um mil e oitocentos reais). Data da avaliação: 10/09/2019. 
 
 
PROCESSO: ATSum 0000577-85.2015.5.19.0005 
AUTOR: JOYCE MAIRA DO NASCIMENTO SANTOS 
RÉU: BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 
 
PROCESSO: ATOrd 0000739-74.2015.5.19.0007 
AUTOR: KENNEDY JOVENTINO ALVES 
RÉU: BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 
 
PROCESSO: CartPrecCiv 0000161-46.2017.5.19.0006 
DEPRECANTE: JOAO PEIXOTO 
DEPRECADO: DEPRECADO: BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. 
 
PROCESSO: CartPrecCiv 0000292-50.2019.5.19.0006 
DEPRECANTE: KATIUCIA ANAEL ALECRIM 
DEPRECADO: BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 
 
PROCESSO: CartPrecCiv 0000293-41.2019.5.19.0004 
DEPRECANTE: WAGNER PEREIRA DOS SANTOS 
DEPRECADO: BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 
 
PROCESSO: CartPrecCiv 0000298-57.2019.5.19.0006 
DEPRECANTE: CLAUDIO MELHADO 
DEPRECADO: BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 
 
PROCESSO: CartPrecCiv 0000325-43.2019.5.19.0005 
AUTOR: CLAUDIO MELHADO 
RÉU: BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 
 

1- Lote de terreno próprio de nº 15, da Quadra "K", do Loteamento Campus dos Palmares, no 
Tabuleiro 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 
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Rodoviária Santa Mônica do Nordeste Ltda, matrícula nº 54227 do 1º Cartório de RGI de 
Maceió/AL; 

 2- Lote de terreno próprio de nº 16, da Quadra "K", do Loteamento Campus dos Palmares, no 
Tabuleiro 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 17, da Quadra "K", do Loteamento Campus dos Palmares, no 
Tabuleiro 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 18, da Quadra "K", do Loteamento Campus dos Palmares, no 
Tabuleiro 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 19, da Quadra "K", do Loteamento Campus dos Palmares, no 
Tabuleiro 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; 

6- Lote de terreno próprio de nº 20, da Quadra "K", do Loteamento Campus dos Palmares, no 
Tabuleiro 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. 

Benfeitorias não averbadas - Os 6 (seis) imóveis penhorados, contíguos, formam um só 
terreno que 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 
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construído um galpão com aprox. 34,50m x 15,35m (529,57 m² de área construída), composto 
de depósito (de aprox. 30,00m x 15,00m), 2 (dois) depósitos menores, corredor, 2 (duas) salas 
e 2 (dois) banheiros. 

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

 Ocupação - O prédio encontra-se alugado à "Primo Cargo" (CNPJ nº 21.602.481/0001-85), 
empresa especializada no transporte de cargas e no recebimento, armazenagem e distribuição 
de mercadorias, telefones: (82) 3013-1396 e 3373-9036. Por ser a atual possuidora direta do 
galpão, seu titular Márcio Roberto Xavier de Barros foi nomeado depositário dos bens 
penhorados. 

Os bens acima foram reavaliados por R$ 485.460,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E 
CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS). 

 
PROCESSO: ACPCiv 0000896-61.2012.5.19.0004 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
RÉU: LISBOA'S EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 
 
I - 01 (uma) casa localizada na Rua São Carlos, nº 220 (antigo nº 200), Serraria, Maceió-AL, 
cujo terreno mede 48,01m de frente, 46,90m de fundos, 56,33m pelo lado esquerdo e 68,04m 
pelo lado direito. Área construída estimada em 337,69 metros quadrados. Área de lazer 
estimada em 280,00 metros quadrados (incluindo área de piscina, estimada em 71,75 m2).Área 
total de 2.903,68m2, confrontando-se pela frente com a citada rua, pelo lado esquerdo com 
terreno de Gileide de Lisboa Soares, pelo lado direito com terreno de Gilda de Lisboa Soares e 
seu esposo José Geraldo Lima do Nascimento e pelos fundos com terreno de propriedade do 
espólio de João Gomes de Melo, composta de 04 (quatro)quartos, todos suítes, sendo um com 
closet, 02 (duas) salas de estar/jantar, 02 (duas)cozinhas, 01 (uma) sala de jogos, 06 (seis) 
banheiros, 01 (uma) piscina, garagem coberta para 03 (três) carros, churrascaria e área de 
jardim. Imóvel registrado sob nº 94.633 junto ao 1º CRI de Maceió/AL. 
Valor: R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais). Data da avaliação: 07/11/2019. 
 
 
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 bom estado de 
conservação e funcionamento. Reavaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 
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II – 01 (um) refrigerador, marca Esmaltec, modelo ROC 30, capacidade aproximada de 245L, 
cor cinza, em regular estado de uso e funcionamento. Reavaliado em R$ 700,00 (setecentos 
reais); 
 
III- 01 (um) televisor tubular de 14 polegadas, marca LG, em regular estado, tela plana. 
Reavaliado em R$ 200,00 (duzentos reais). 

Valor total: R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais). Data da reavaliação: 16/03/2020. 

 
 
PROCESSO: ATSum 0001022-98.2018.5.19.0005 
AUTOR: JOSINEIDE DO NASCIMENTO MORAES SILVA 
RÉU: J V DE OLIVEIRA FILHO EIRELI  - ME 
 
I- 01 (uma) mesa de granito em L, medindo 2,70m x 1,50m, em perfeito estado de uso e 
conservação, avaliada em R$3.500,00; 
 
II- 02 (duas) gôndolas de madeira com rodas, em perfeito estado de uso e conservação, 
avaliada em R$2.300,00 cada uma, totalizando 4.600,00; 
 
Valor total: R$8.100,00 (oito mil e cem reais). Data da avaliação: 18/09/2019 
 
 
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 0000850), 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 0000685), avaliada por R$8.500,00. 
 
Valor total: R$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais). Data da avaliação: 
20/11/2019 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000251-86.2019.5.19.0005 
AUTOR: JOSE JORGE DOS SANTOS 
RÉU: COLEGIO PONTUAL LTDA E OUTROS 
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1) 99 (noventa e nove) carteiras, tipo universitária, em bom estado, avaliadas em R$7.920,00; 
 
2) 03 (três) aparelhos de ar condicionado Springer, 21.000 BTUs, em bom estado, avaliados 
em R$2.100,00; 
 
3) 01 (um) ar condicionado Springer de 30.000 BTUs, em bom estado, avaliados em R$800,00; 
 
4) 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado, Consul, 21.000 BTUs, cada, em bom estado, 
avaliados em R$3.400,00; 
 
5) 50 (cinquenta) carteiras, tipo universitária, na cor de madeira, em bom estado, avaliadas em 
R$4.000,00; 
 
6) 97 (noventa e sete) carteiras, tipo universitária, na cor branca, em bom estado, avaliadas em 
R$7.760,00; 
 
7) 03 (três) bebedouros, marca Belliere, em bom estado, avaliados em R$1.500,00; 
 
8) 02 (dois) aparelhos de ar condicionado Springer de 21.000 BTUs, em bom estado, avaliados 
em R$1.400,00; 
 
9) 02 (dois) aparelhos de ar condicionado Springer de 21.000 BTUs, em bom estado, avaliados 
em R$1.400,00; 
 
10) 01 (um) ar condicionado de 17.500 BTUs, marca Springer, em bom estado, avaliado em 
R$550,00; 
 
11)  72 (setenta e duas) cadeiras tipo universitária, na cor branca, em bom estado, avaliadas 
em R$5.760,00; 
 
12) 03 (três) aparelhos de ar condicionado Springer de 17.500 BTUs, em bom estado, 
avaliados em R$1.650,00; 
 
13) 01 (um) ar condicionado Springer, 21.000 BTUs, em bom estado, avaliado em R$700,00; 
 
14) 94 (noventa e quatro) carteiras tipo universitária, brancas, em bom estado, avaliadas em 
R$7.520,00; 
 
15) 01 (uma) longarina com 3 lugares, acolchoada na cor azul, em bom estado, avaliada em 
R$250,00; 
 
16) 01 (um) computador, marca LG, com monitor Samsung de 18", teclado e mouse, em bom 
estado, avaliado em R$550,00; 
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17) 01 (um) computador, marca LG, com monitor AOC de 14", teclado e mouse, em bom 
estado, avaliado em R$500,00; 
 
18) 01 (um) gelágua Belliere, em razoável estado, avaliado em R$150,00; 
 
19) 01 (um) computador, marca LG, com monitor AOC de 18", teclado e mouse, em bom 
estado, avaliado em R$550,00; 
 
20) 01 (uma) Televisão de 32", marca buster, em bom estado, avaliada em R$200,00; 
 
21)  Impressora HP Laser Jet P1102, em bom estado, avaliada em R$500,00; 
 
22) 01 (uma) longarina de três lugares, acolchoada na cor azul, em bom estado, avaliada em 
R$200,00; 
 
23) 01 (uma) longarina de dois lugares, acolchoada na cor azul, em bom estado, avaliada em 
R$180,00; 
 
24) 01 (uma) cadeira de recepção, em metal, com três lugares, acolchoada na cor azul, em 
bom estado, avaliada em R$250,00. 
 
Valor total: R$49.790,00 (quarenta e nove mil setecentos e noventa reais). Data da 
avaliação: 18/09/2019. 
 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000576-32.2017.5.19.0005 
AUTOR: EDILANIO ANSELMO DA SILVA 
RÉU: HAVANA DANCE RESTAURANTE LTDA - ME E OUTROS 
 
I -  Apartamento sob número 602, do bloco “B”, componente do Residencial “Ilha de Límnos”, 
situado na Avenida Doutor Antônio Gouveia, 1057, bairro de Pajuçara, cidade de Maceió, 
encravado no sexto pavimento do citado residencial, possuindo os seguintes cômodos: sala de 
estar e jantar com varanda, circulação social, três quartos, sendo dois suítes e um quarto com 
banheiro reversível (social suíte), cozinha, área de serviço, quarto de empregada e banheiro de 
empregada, em escada de acesso à cobertura que contem sala e terraço coberto e descoberto, 
área privativa equivalente (APE) de 176,77m², registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis 
de Maceió, Matrícula 108523, reavaliado em R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). 
Data da reavaliação: 29/03/2021. 
 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000605-82.2017.5.19.0005 
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AUTOR: JOSE ISMAEL DA SILVA 
RÉU: HAVANA DANCE RESTAURANTE LTDA - ME E OUTROS 
 
I – Apartamento sob nº 602, do bloco “B”, componente do Edifício Residencial “Ilha de Limnos”, 
situado na Av. Dr. Antônio Gouveia, 1057, no bairro da Pajuçara, encravado no 6º pavimento, 
contendo os seguintes cômodos: sala de estar e jantar com varanda, circulação social, 03 
quartos (sendo 02 suítes e 01 quarto com um banheiro reversível social-suíte), cozinha, área 
de serviço, quarto de empregada e banheiro de empregada, uma escada de acesso à 
cobertura que contém sala e terraço coberto e descoberto, com as seguintes áreas: área 
privativa equivalente – APE 176,77m², área comum equivalente – ACE 68,32m², área total 
equivalente 245,09m², área privativa real – APR 191,46m², área comum real ACR 116,59m², 
área total real – ATR 308,05m², fração ideal 0,0296067, com direito a 3 vagas de garagens 
para estacionamento de veículos de porte médio/passeio, registrado no Livro 02, ficha 01, 
matrícula 108523, no Cartório do 1º Registro Geral de Imóveis de Maceió/AL, reavaliado R$ 
1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Data da reavaliação: 29/03/2021. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0017500-36.2008.5.19.0005 
AUTOR: MICHAEL MELLO CAVALCANTE GAMELEIRA 
RÉU: AUTO VANESSA LTDA 

1) Um prédio comercial, localizado na Avenida Menino Marcelo, sob nº 7049, Via Expressa, 
Serraria, composto pelos seguintes cômodos: concessionária, departamento de peças, oficina 
e no 1º andar a administração; além do jardim na parte frontal, calçada e estacionamento 
externo. O prédio tem de área construída 5.602,20m² e de área coberta 4.562,90m², na parte 
remanescente de um terreno, denominado área 01, medindo 153,25 metros de frente para a 
Via Expressa, 162,25 metros de fundos com a Fazenda Paraíso, 130,40 metros de extensão 
pelo lado direito com outro estabelecimento e 99,00 metros pelo lado esquerdo com uma rua 
existente. Mantida a avaliação periciada e deferida pelo tribunal Pleno em R$ 19.797.981,00 
(dezenove milhões, setecentos e noventa e sete mil, novecentos e oitenta e um reais). 
Data da reavaliação: 16/04/2018. 

 
PROCESSO: ATOrd 0000567-07.2016.5.19.0005 
AUTOR: LISIANE DE ARAUJO SANTOS 
RÉU: M S BASTOS & CIA LTDA - ME 

1) 01 (um) refrigerador marca Eletrolux, modelo RE29 Super, em bom estado de uso e 
conservação, avaliado em R$ 1.000,00; 

2) 01 (um) televisor  plasma, 26 polegadas, marca CCE, em bom estado de uso e conservação, 
avaliado em R$ 350,00; 
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3) 01 (um) televisor tubular, marca Philips, 20 polegadas, em bom estado de uso e 
conservação, avaliado em R$ 200,00. 

Valor total: R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais). Data da avaliação: 
29/07/2019. 

 
PROCESSO: PetCiv 0001188-04.2016.5.19.0005 
AUTOR: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 
RÉU: MARCOS LEITE DA SILVA E OUTROS 

I – 15 (quinze) portas de madeira para uso interior. Portas medindo 70 x 2,10 x 40mm, portas 
de entrada semi-acabada, primer, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma, 
totalizando R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 

Valor total: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Data da avaliação: 06/02/2020 

 
PROCESSO: ATOrd 0000633-50.2017.5.19.0005 
AUTOR: JOAQUIM DE OLIVEIRA PAES 
RÉU: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 

I – 45 (quarenta e cinco) portas acústicas, classe 3, modelo Japaratinga, medindo 80,0 x 2,100 
x 45 mm (kit porta pronta) linha Premium, valor unitário R$ 2.646,94 (dois mil, seiscentos e 
quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), totalizando R$ 119.112,30 (cento e 
dezenove mil, cento e doze reais e trinta centavos). 

Valor total: R$ 119.112,30 (cento e dezenove mil, cento e doze reais e trinta centavos). 
Data da avaliação: 23/10/2019. 

 
PROCESSO: ATOrd 0000235-50.2010.5.19.0005 
AUTOR: ALICIA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA 
RÉU: CLAER SERVICOS GERAIS EIRELI E OUTROS 

01) 01 (uma) máquina Calandra Monorrol, marca Castanho, com capacidade de passar três mil 
metros de tecidos, linear por hora, na cor cinza, movida a energia elétrica, em bom estado de 
uso e com funcionamento garantido pela empresa executada, avaliada em R$ 15.000,00 
(quinze mil reais); 

2) 01 (uma) caldeira Ecal, categoria “B”, modelo VRF – 300, com produção de vapor com água 
a 20°C de 311kg/H e com água a 80°C de 342kg/H, em regular estado de uso, funcionando, 
nas cores vermelho, prata e inox, avaliada em R$ 3.000,00; 
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3) 01 (uma) máquina de lavar roupas de 50kg, com barreira hospitalar, marca SUZUKI, 
trifásica, tombada no patrimônio da emprea sob o nº 24, em regular estado de uso, 
funcionando, nas cores branco e inox, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

4) 40 (quarenta) caixas medindo aproximadamente 1,30 x 50, em fibra de vidro, cor branca, 
capacidade para 450 litros, para armazenamento de roupas, em regular estado de uso, 
avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) cada, totalizando 12.000,00; 

Valor total: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Data da avaliação: 19/02/20200 

 
PROCESSO: ATOrd 0000968-79.2011.5.19.0005 
AUTOR: ALEXANDRE RICARDO DE OLIVEIRA 
RÉU: TRANSALAGOAS TRANSPORTES LTDA 
 
I – 01 (uma) carreta com semirreboque tipo tanque, composta de cavalo mecânico da marca 
Scania, modelo R124 LA6X2NA 400, 2004/2004, cor azul, diesel, 3 eixos, placa MVE-7547, 
renavam 00833739093, chassi 9BSR6X2A043555774; semirreboque da marca Kronorte, 
2003/2003, cor branca, 2 eixos, ambos os tanques de aço carbono e com capacidade de 
24.000 litros, tendo BT1 placa MVA-3797, renavam 00809052237 e chassi 
9A9BT12723JAU8038, e o BT2, placa MVA-2867, renavam 00809065444 e chassi 
9A9BT22723JAU8039. 
Ônus – não há restrição de domínio em relação a qualquer dos componentes da carreta 
(consulta em 25/02/2020). 
Débitos – débitos dos componentes da carreta junto ao Detran somam R$ 345,35 (consulta de 
25/02/2020). 
Acessórios – não foram considerados na vistoria. 
Avaliação – R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).  
 
Valor total: R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Data da avaliação: 14/02/2020 
 
 
 
PROCESSO: ATSum 0000934-31.2016.5.19.0005 
AUTOR: DOUGLAS EDUARDO DA SILVA MELO 
RÉU: M L TEIXEIRA FONSECA - ME 

I - 01 (um) freezer horizontal, duas portas, branco, marca Metalfrio, 546 litros, modelo  DA550, 
medindo aproximadamente 94,4cm de altura, 166,5cm de largura e 69cm de profundidade, 
com sinais de ferrugem e um dos puxadores quebrado, sem funcionamento, por estar com o 
motor queimado, inclui o motor e o radiador, reavaliado por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais). Data da reavaliação: 24/01/2020. 
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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$ 12.000,00; 
 
2) 01 (um) misturador para massa corrida (capacidade 1.500 kg), sem motor, sem marca 
aparente, atualmente não está em uso, avaliado em R$ 10.000,00. 
 
Valor total: R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais). Data da avaliação: 19/09/2019. 
 
 
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) unidades de manilhas de concreto armado, que compõem 
canalizações para escoamento de águas e esgotos, sem ferro, medindo cada uma 0,60m de 
diâmetro por 1,00m de comprimento. Valor unitário R$60,00.  
Valor total: R$48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais). Data da avaliação: 
25/04/2019. 
 
 
PROCESSO: ATSum 0000188-92.2018.5.19.0006 
AUTOR: HERBERTTY ALLAN DE SOUZA 
RÉU: SANDRA XAVIER PAIVA – ME 
 
I – 01 (uma) impressora multifuncional AP OFFICEJET PRO X476DW MFP, em regular estado 
de uso e funcionamento, avaliada em R$ 1.000,00. 
 
Valor total: R$ 1.000,00 (um mil reais). Data da avaliação: 23/01/2020. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000761-43.2012.5.19.0006  
AUTOR: BENEDITA BISPO DA SILVA 
RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA 
 
I – 01 (um) 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 do ângulo, determinado pela postura municipal, limitando-se pela frente com a via 
principal 2, pelo lado direito com o lote 02, pelo lado esquerdo com a Rua em projeto F-2 e 
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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, 
imóvel em bom estado de conservação, avaliação total R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
Data da avaliação: 19/02/2020. 
Ressalvas: Existe no terreno descrito acima, um imóvel com as seguintes características: 
Entrada com bilheteria, palco, bar, despensa, banheiros e salão, construído em alvenaria e 
coberto com telhas (Clube Social da Associação Beneficente São João Batista), imóvel em 
bom estado de conservação. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0001816-58.2014.5.19.0006 
AUTOR: SANDRA MARIA DO NASCIMENTO 
RÉU: J. JOVINO DOS SANTOS - ME E OUTROS 
 
I – 02 (dois) colchões de casal D-28, com duas bases (cama box), marca Herval, medindo 1,38 
x 1,88 x 0,28, novos, avaliados em R$ 2.200,00. 
 
Valor total: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Data da avaliação: 10/05/2019. 
 
 
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$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); 
 
2) 01 (uma) máquina de serra de bancada, em regular estado e uso, avaliada em R$ 500,00 
(quinhentos reais); 
 
3) 01 (um) grampeador pneumático para moldura, sem marca aparente, em bom estado de 
conservação e uso, avaliado em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); 
 
4) 01 (uma) máquina lixadeira de bancada, em regular estado de uso, avaliada em R$ 600,00 
(seiscentos reais); 
 
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, medelos variados, 
avaliadas em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); 
 
Valor total: 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais). Data da avaliação: 12/11/2020. 
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PROCESSO: ATOrd 0000584-06.2017.5.19.0006 
AUTOR: LUCIANO SILVA DOS SANTOS 
RÉU: HAVANA DANCE RESTAURANTE LTDA - ME E OUTROS 
 
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 
avaliados conjuntamente em R$ 500.000,00. A avaliação dos lotes foi feita levando-se em 
conta o imóvel construído. 
Obs: A rua onde fica a entrada do imóvel se chama atualmente Travessa Dr. Sebastião da 
Hora, na Gruta de Lourdes. 
 
Valor total: 500.000,00 (quinhentos mil reais). Data da avaliação: 22/01/2020. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000955-67.2017.5.19.0006 
AUTOR: MARIA VERONICA FERREIRA PASCOAL 
RÉU: LAVANDERIA ALAGOANA LTDA - ME 
 
01 (um) aparelho de ar condicionado Springer Midea, 12.000 BTUs, split, branco, em bom 
estado de conservação, reavaliado em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).  Data da 
reavaliação: 14/02/2020 
 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000472-08.2015.5.19.0006 
AUTOR: CLAUDEMIR GOMES DA SILVA 
RÉU: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DO AGRESTE LTDA - ME 
 
I - Uma Moto modelo Honda CG 125 FAN KS, Placa NMF7713, ano e modelo 2011, Chassi 
9C2JC4110BR706631, renavam 316838993, cor preta, gasolina, reavaliada em R$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais). A moto não está ligando, pois, faz mais ou menos 01 ano que 
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se encontra parada, tendo em vista que a executada encerrou suas atividades. Data da 
reavaliação: 10/01/2020. 
 
 
PROCESSO: ATSum 0000105-13.2017.5.19.0006 
AUTOR: CRISTIANA CAROLINA DE OLIVEIRA RAMOS 
RÉU: CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C LTDA - EPP 
 
I - 01 (um) mamógrafo, marca VMI, Graph-mammo AF, série 93002073, cor branca/bege, 
funcionando, reavaliado em 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Data da reavaliação: 
15/01/2020. 
 
 
PROCESSO: ATSum 0000127-71.2017.5.19.0006 
AUTOR: EZEQUIAS DA SILVA GOMES 
RÉU: PERITO SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 
 
01 (um) automóvel FIAT UNO VIVACE, 1.0, ANO FAB/MOD 2015, FLEX, cor preta, placa PVU 
9426, renavam 01044166808, em bom estado de conservação. Veículo alienado à BV 
Financeira S.A. Reavaliado em R$ 25.000,00, de acordo com a tabela FIPE. Data da 
reavaliação: 16/01/2020. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000849-71.2018.5.19.0006 
AUTOR: RAIMUNDO FERREIRA 
RÉU: MARCOS MESQUITA DA SILVEIRA MELLO JUNIOR - ME 
 
1- 130 (cento e trinta) escoras metálicas, para construção, medindo até 3,20m, valor unitário 
R$60,00, totalizando R$7.800,00; 
 
2- 25 (vinte e cinco) metros de andaimes, para construção, medindo 1,5m cada, valor unitário 
de R$100,00, totalizando R$2.500,00; 
 
3- 02 (duas) betoneiras, capacidade 400l, cada, marca CSM, sem motor, cada uma avaliada 
em R$800,00, totalizando R$1.600,00. 
 
4- 01 (uma) betoneira, capacidade 400l, marca Menegotti, sem motor, cada uma reavaliada em 
R$1.500,00. 
 
Total: R$13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais). Data da reavaliação: 12/02/2020. 
 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000232-53.2014.5.19.0006 
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AUTOR: PAULO JORGE DOS SANTOS 
RÉU: OPCAO AUTO SERVICE LTDA - ME 

I - 01 (um) compressor de ar de alta pressão, 40 pés, 250 litros, 175 lbf 7 ½ H8, marca 
pressure AT 32/250, cor vermelha, com motor acoplado trifásico, reavaliado em R$2.000,00; 

II - 01 (uma) prensa hidráulica, marca Siena, com capacidade de 30 toneladas, cor azul, em 
regular estado de conservação, reavaliada em R$1.000,00; 

III - 01 (um) elevador automotivo, com dois motores, marca “Farimaq”, cor vermelha, 
capacidade de 4000kg, em regular estado de conservação, reavaliado em R$4.000,00. 

Valor total dos bens reavaliados: R$7.000,00 (sete mil reais). Data da reavaliação: 
13/01/2020. 

 
PROCESSO: ATSum 0001494-67.2016.5.19.0006 
AUTOR: ANDERSON PIANCO DOS SANTOS SILVA 
RÉU: M D S MARTINS - ME 
 
01) 01 (um) aparelho de ar condicionado split, capacidade de 9.000 BTUs, marca Fricon, 
avaliado em R$700,00; 
 
02) 01 (um) aparelho de ar condicionado split, capacidade de 9.000 BTUs, marca Fricon, 
avaliado em R$700,00; 
 
03) 03 (três) máquinas lixadeiras para polir, marca Bosch GPO 14e, cada uma avaliada em 
R$1.000,00, totalizando R$3.000,00; 
 
04) 03 (três) macacos jacaré, cada um no valor de R$500,00, totalizando R$1.500,00; 
 
05) 01 (uma) máquina Spot carV8, repuxadeira, avaliada em R$1.000,00; 
 
06) 01 (um) painel de secagem para veículo, avaliado em R$800,00. 
 
Valor total: R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). Data da avaliação: 20/05/2019 
 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0038000-57.2007.5.19.0006 
AUTOR: NILSON MARTINS DOS SANTOS 
RÉU: AUTO POSTO MILENIO LTDA - ME 
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I - 69 (sessenta e nove) litros de gasolina comum, sendo o litro no valor de R$ 4,39, totalizando 
R$ 302,91 (trezentos e dois reais e noventa e um centavos). Data da reavaliação: 
03/02/2020. 

 
 
PROCESSO: ATSum 0000100-54.2018.5.19.0006 
AUTOR: ADENILMA VICENTE DOS SANTOS 
RÉU: COLEGIO MERITO MACEIO LTDA - ME 

1) 35 (trinta e cinco) conjuntos de carteiras escolares, marca plaxmetal, estrutura em aço, 
tampos em resina ABS, cor azul, em bom estado de conservação, reavaliado a unidade em R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta 
reais); 

 2) 03 (três) arquivos em aço com 04 gavetas, em bom estado de conservação, unidade 
reavaliada em R$ 213,00 (duzentos e treze reais), totalizando R$ 639,00 (seiscentos e trinta e 
nove reais). 

Valor total: R$ 9.389,00 (nove mil, trezentos e oitenta e nove reais).  Data da reavaliação: 
13/01/2020. 

 
PROCESSO: CartPrecCiv 0000298-91.2018.5.19.0006 
DEPRECANTE: CARLOS EDUARDO DANTAS DE FARIAS 
DEPRECADO: RICARDO JORGE MAIA SOARES DE AZEVEDO 
 
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 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000072-54.2016.5.19.0007 
AUTOR: PAULO HENRIQUE MEDEIROS BRANDAO 
RÉU: FABIO ANTONIO GOMES DA SILVA - ME 
 
I- 10 (dez) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do GM/Onix, ano 2015 a 2017, 
em regular estado de uso e conservação, com preço unitário de R$600,00, valor total da 
avaliação R$6.000,00 (seis mil reais); 
 
II- 02 (duas) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do Mitsubishi/Outlander, ano 
2016 a 2017, em regular estado de uso e conservação, avaliadas em R$1.800,00 (um mil e 
oitocentos reais); 
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III- 12 (doze) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do VW/Gol G-VI, anos 
2013/2014 e 2015, em regular estado de uso e conservação, com preço unitário de R$600,00, 
valor total da avaliação R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais); 
 
IV- 04 (quatro) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do VW/Gol G-VI, ano 
2016/2017, em regular estado de uso e conservação, com preço unitário de R$600,00, valor 
total da avaliação R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); 
 
V- 06 (seis) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do GM/Corsa Classic, anos 
2014/2015/2016 e 2017, em regular estado de uso e conservação, com preço unitário de 
R$500,00, valor total da avaliação R$3.000,00 (três mil reais); 
 
VI- 06 (seis) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do GM/Cruzer, anos 2015 e 
2016, em regular estado de uso e conservação, com preço unitário de R$600,00, valor total da 
avaliação R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais); 
 
VII- 04 (quatro) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado da Toyota/Hilux, anos 
2013, 2014 e 2015, em regular estado de uso e conservação, com preço unitário de R$600,00, 
valor total da avaliação R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); 
 
VIII- 04 (quatro) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do Honda/Fit, anos 
2015/2016, em regular estado de uso e conservação, com preço unitário de R$500,00, valor 
total da avaliação R$2.000,00 (dois mil reais); 
 
IX- 04 (quatro) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do Ford/Ecosport, anos 
2014 e 2016, em regular estado de uso e conservação, com preço unitário de R$700,00, valor 
total da avaliação R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); 
 
X- 01 (uma) caixa evaporadora (usada) para ar condicionado do Kia/Soul, anos 2012/2013, em 
regular estado de uso e conservação, avaliada em R$500,00 (quinhentos reais); 
 
XI- 02 (duas) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do GM/Agile, anos 2012 e 
2013, em regular estado de uso e conservação, avaliadas em R$1.000,00 (um mil reais); 
 
XII- 08 (oito) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do Ford/Fiesta, anos 
2012/2013, em regular estado de uso e conservação, com preço unitário de R$700,00, valor 
total da avaliação R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). 
 
Valor total: R$38.300,00 (trinta e oito mil e trezentos reais). Data da avaliação: 16/05/2019. 
 
 
PROCESSO: CartPrecCiv 0000299-39.2019.5.19.0007 
AUTOR: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 
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RÉU: CELIA MARIA LAURINDO PEREIRA SANTOS 
 
I- 02 (dois) martelos elétricos TEX 5P, números de série MHN104644 e MHN104647, em bom 
estado, avaliados em R$6.562,50; 
 
II- 04 (quatro) estabilizadores para computador, marca microsol, BI 1.0 SOL 64 738 APC, em 
bom estado, avaliados em R$600,00. 
 
Valor total: R$7.162,50 (sete mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 
Data da avaliação: 24/07/2019. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0010025-47.2013.5.19.0007 
AUTOR: JOSE ALEXSANDRO DA SILVA VIEIRA 
RÉU: AUTO VANESSA LTDA 
 
I – 02 (dois)  kits de farol de neblina para GM Sonic, caixas completas contendo 2 farois, 2 
molduras, chicote elétrico para instalação e botão de acionamento, novos, originais GM, 
códigos M50780886 e M51153356, com valor unitário de R$ 1.750,00, totalizando R$ 3.500,00. 
Valor total: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Data da avaliação: 30/01/2019. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0010525-16.2013.5.19.0007 
AUTOR: JOSE CICERO DA SILVA 
RÉU: AUTO VANESSA LTDA 
 
I – 03 (três)  kits de farol de neblina para GM Sonic, caixas completas contendo 2 farois, 2 
molduras, chicote elétrico para instalação e botão de acionamento, novos, originais GM, 
códigos M51153358, M50780885 e M51156357, com valor unitário de R$ 1.750,00, totalizando 
R$ 5.250,00. 
Valor total: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais). Data da avaliação: 
30/01/2019. 
 
 
PROCESSO: ExFis 0000024-32.2015.5.19.0007 
AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN) 
RÉU: AUTO VANESSA LTDA 
 
I – 01 (um) veículo Chevrolet Onix 1.4 ACT AT, Hatch, Flex, zero quilometro (sem 
emplacamento), ano e modelo 2019, 5 portas, 5 lugares, veículo completo, com central 
multimídia e direção elétrica, pintura metálica na cor vermelho carmim, câmbio com 
transmissão automática, chassi 9BGKC48V0KG289465. 
Conservação – veículo funcionando, em perfeito estado geral de conservação; pneus, pintura, 
lanternas e faróis, tudo em perfeito estado e funcionando, sem quaisquer defeitos aparentes. 
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Avaliação - bem avaliado em R$ 68.080,00 (sessenta e oito mil e oitenta reais), considerando 
o preço médio de mercado baseado em pesquisa comparativa de preços em anúncios da 
Internet. 
Observação – veículo em exposição no pátio da executada no momento da avaliação. 
Valor total: R$ 68.080,00 (sessenta e oito mil e oitenta reais). Data da avaliação: 25 
27/11/2019 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0001398-83.2015.5.19.0007 
AUTOR: CARLOS DANTAS PITUBA 
RÉU: ROSSERVICE MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME 
 
I – 12.122 kg (doze mil cento e vinte e 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 contoneira de aço foi avaliado em R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos), do que 
resultou o total penhorado de R$ 80.005,20 (oitenta mil e cinco reais e vinte centavos). 
Valor total: R$ 80.005,20 (oitenta mil e cinco reais e vinte centavos). Data da avaliação: 
19/11/2018. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0109100-69.2007.5.19.0007 
AUTOR: VALDERICE FERREIRA DA SILVA 
RÉU: ROSANE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS 
 
I – 01 (um) automóvel marca Renaut, modelo Logan, ano de fabricação 2010, modelo 2011, 
placa NLX-9435, chassi 93YLSR7RHBJ514157, renavam 221964240,  MOTOR 1.0,  16V, cor 
prata, em regular estado de conservação, avaliado em R$ 13.000,00 (reze mil reais). 
Valor total: R$ 13.000,00 (treze mil reais). Data da avaliação: 01/06/2019. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000636-96.2017.5.19.0007 
AUTOR: GILSON DE JESUS ROSA 
RÉU: T BARROS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - ME E OUTROS 
 
1) 03 (três) aparelhos de ar condicionado split, marca LG, capacidade 12.000 BTUS cada um, 
valor unitário R$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais); 
 
2) 01 (um) aparelho de ar condicionado Split, marca Midea, capacidade 7.000 BTUS, avaliado 
em R$ 600 (seiscentos reais); 
 
3) 10 (dez) cadeiras para escritório com braço, revestidas em tecido chenille, cada uma 
avaliada em R$ 100,00 (cem reais), totalizando R$ 1.000,00; 
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4) 01 (uma) mesa em vidro, espessura 10mm, em L, vidro verde, medindo 1,50 X 60, para 
escritório, avaliada em R$ 500,00; 
 
5) 01 (um) impressora Samsung, multifuncional SCX 4626, cor preta, em toner, copiadora,  
avaliada em R$ 500,00. 
 
Valor total; R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Data da avaliação: 18/07/2019 
 
 
PROCESSO: ATSum 0001639-91.2014.5.19.0007 
AUTOR: MICHELLE KATIUSCIA DE MORAIS TENORIO 
RÉU: GREEN MULHER ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIRELI - ME 
 
I - 01 (UM) AUTOMÓVEL FIESTA FLEX, 2007, NA COR BRANCA, A ÁLCOOL, DE PLACA 
MVE - 2339, CHASSI 9BF2F10A478044007, RENAVAN 00902254057, EM BOM ESTADO DE 
USO, CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, REAVALIADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL 
REAIS). Data da reavaliação: 29/03/2021. 
 
 
PROCESSO: ExFis 0093800-04.2006.5.19.0007 
AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN) 
RÉU: CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C LTDA - EPP 
 
I – 01 (um) aparelho de ultrassonografia, marca Medison, modelo SONOACE 5500, série 
A49003610, em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais).  
Valor total: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Data da avaliação: 27/02/2007. 
 
 
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 avaliado em R$ 56,00, totalizando R$ 168.112,00 (cento e sessenta e oito mil e cento e 
doze reais).  
Valor total: R$ 168.112,00 (cento e sessenta e oito mil e cento e doze reais). Data da 
reavaliação: 29/03/2021. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000289-29.2018.5.19.0007 
AUTOR: NAZARE DAS NEVES SALGUEIRO 
RÉU: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 
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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). 
Valor total: R$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais). Data da avaliação:  
21/01/2019 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0001337-57.2017.5.19.0007 
AUTOR: LAUDICE FERREIRA TENORIO SILV 
RÉU: CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C LTDA - EPP 
 
RECEPÇÃO (Av. Moreira e Silva, nº 917) 
1)  01 (um) aparelho de ar condicionado Split, Springer Carrier, branco, 60.000 btu´s, em bom 
estado de conservação, em funcionamento, avaliado em R$ 4.500,00; 
2) 01 (um) gelágua Consul, branco, em perfeito estado de conservação e em funcionamento, 
avaliado em R$ 400,00; 
3) 01 (uma) impressora multifuncional, Samsung, monocromática, M4070 Proxpress, em bom 
estado de conservação e em funcionamento, avaliada em R$ 700,00; 
4) 04 (quatro) monitores de vídeo, sendo: três de 15” (Samsung, AOC e LG) e um 17”” (AOC); 
todos em bom estado de conservação e em funcionamento, avaliados em R$ 250,00 (cada 
monitor de 15””) e R$ 300,00 (monitor de 17”); totalizando R$ 1.050,00; 
SALA DE MAMOGRAFIA: 
5) 01 (um) aparelho de ar condicionado modelo janela, Consul Air Master, cor cinza, 10.000 
btu´s, em bom estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 600,00; 
SALA DO FATURAMENTO: 
6) 01 (um) aparelho de ar condicionado Springer, modelo janela, cor branca, 7,500 btu´s, em 
bom  estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 400,00; 
SALA DE TELEMARKETING: 
7) 01 (um) aparelho de ar condicionado marca Gree, cor branca, modelo janela, 7.500 btu´s, 
em bom estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 400,00; 
SALA DA DIRETORIA: 
8) 01 (um) aparelho de ar condicionado marca Consul, modelo janela, cor branca, 7.500 btu´s, 
em bom estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 400,00; 
9) 01 (uma) mesa para escritório em madeira e fórmica, com aproximadamente 1,80m x 1,80x, 
modelo e L, com duas pequenas gavetas, em bom estado de conservação, avaliada em R$ 
1.000,00; 
SALA DE INFORMÁTICA: 
10) 01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, marca Komeco, cor bege, 7.500 btus, 
em regular estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 350,00; 
11) 01 (um) monitor marca AOC, 20”, em bom estado de conservação e em funcionamento, 
avaliado em R$ 450,00; 
SALA “CÂMARA CLARA”: 
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12) 01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo Split, marca Gree, cor bege, 9.000 btu’s, em 
bom estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 1.000,00; 
13) 01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, cor branca, marca Springer Carrier, 
12.000 btu’s,, em regular estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 500,00; 
14) 01 (uma) impressora Samsung, monocromática, cor cinza, modelo ML – 3750ND, em bom 
estado de conservação e em funcionamento, avaliada em R$ 400,00; 
15) 01 (um) monitor marca V7, 17”, em bom estado de conservação e em funcionamento, 
avaliado em R$ 300,00; 
RECEPÇÃO II: 
16) 01 (um) gelágua Esmaltec, nas cores branco e cinza, em bom estado de conservação e em 
funcionamento, avaliado em R$ 400,00; 
17) 01 (um) aparelho de TV Samsung, 22”, em bom estado de conservação e em 
funcionamento, avaliado em R$ 450,00; 
SALA “RESULTADO”: 
18) 01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, cor bege, marca Consul, 10.000 btu´s, 
em regular estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 450,00; 
19) 01 (um) monitor marca AOC, 15”, em bom estado de conservação e em funcionamento, 
avaliado em R$ 250,00; 
SALA ULTRASSON 01: 
20) 01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, cor branca, marca Eletrolux, 10.000 
btu’s, em bom estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 600,00; 
21) 01 (um) monitor de vídeo marca Samsung, 17”, Sync Master, em bom estado de 
conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 300,00; 
SALA ULTRASSON 04: 
22) 01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, cor branca, marca Eletrolux, 10.000 
btu´s, em bom estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 600,00; 
23) 01 (um) monitor de vídeo marca AOC, 15”, em bom estado de conservação e em 
funcionamento, avaliado em R$ 250,00; 
SALA DESINTOMETRIA: 
24) 01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, cor bege, marca Consul Air Master, 
12.000 btu´s, em  regular estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 500,00; 
25) 01 (um) monitor de vídeo marca LG, 17”, em bom estado de conservação e em 
funcionamento, avaliado em R$ 300,00; 
RECEPÇÃO (Rua Itatiaia, nº 111): 
26) 01 (um) aparelho de ar condicionado modelo Split, cor branca, marca Springer Carrier, 
60.000 btu’s, em bom estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 4.500,00; 
27) 01 (um) monitor de vídeo marca V7, 15”, em bom estado de conservação e em 
funcionamento, avaliado em R$ 250,00; 
SALA SUS 02:  
28) 01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, cor cinza, marca Consul Air Master, 
10.000 btu´s, em regular estado de conservação em em funcionamento, avaliado em R$ 
450,00; 
SALA DE AULA: 
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29) 01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, cor branca, marca Gree, 12.000 btus, 
em regular estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 500,00; 
30) 01 (um) monitor de vídeo marca V7, 15”, em bom estado de conservação e em 
funcionamento, avaliado em R$ 250,00; 
 
Valor total : R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Data da avaliação: 
21/11/2018. 
 
 
PROCESSO: ExFis 0379000-29.2005.5.19.0007 
AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN) 
RÉU: JEFERSON LUIZ DE BARROS COSTA E OUTROS 
 
I – 290 (duzentas e noventa) carteiras tipo universitárias, com estrutura de ferro e madeira, em 
bom estado, avaliadas em R$ 26.100,00. 
Valor total: R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais). Data da avaliação: 21/07/2012. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000669-62.2012.5.19.0007 
AUTOR: FERNANDO DO AMOR LIMA 
RÉU: JOSE INACIO DE CARVALHO FILHO - ME E OUTROS 
 
1) 01 (um) ar condicionado Split, marca Platinium de 12.000 BTUS, em bom estado, avaliado 
em R$ 1.200,00; 
 
2) 01 (uma) cadeira de escritório, acolchoada, na cor preta, com rodas, em bom estado, 
avaliada em R$ 250,00; 
 
3) 01 (uma) mesa de escritório em “L”, com tampo de vidro, estrutura em ferro, 01 gaveta, em 
bom estado, avaliada em R$ 400,00; 
 
4) 01 (uma) cadeira com estrutura em ferro e plástico, na cor preta, em bom estado, avaliada 
em R$ 150,00 
 
5) 01 (uma) mesa de escritório em “L”, com tampo de vidro, estrutura em ferro, em bom estado, 
avaliada em R$ 350,00; 
 
6) 01 (uma) impressora multifuncional 7460DN, marca Brother MFC, em bom estado, avaliada 
em R$ 1.000,00; 
 
7) 02 (dois) armários, com 02 portas cada, na cor azul, em bom estado, avaliados em R$ 
500,00; 
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8) 01 (um) armário de metal para escritório, com 04 gavetas, marca W3, em bom estado, 
avaliado em R$ 300,00; 
 
9) 01 (uma) gaveta de plástico, pequena, com 03 compartimentos, na cor preta, em bom 
estado, avaliada em R$ 30,00; 
10) 01 (uma) cadeira de escritório, acolchoada, na cor preta, com rodas, avaliada em R$ 90,00; 
 
11) 01 (uma) cadeira de escritório, acolchoada, na cor cinza, estrutura de metal, em bom 
estado,  avaliada em R$ 90,00 
 
12) 01 (um) sofá de 02 lugares, na cor preta, em razoável estado de conservação, avaliado em 
R$ 200,00; 
 
13) 01 (um) centro com estrutura de madeira e tampo de vidro, em bom estado, avaliado em 
R$ 200,00; 
 
14) 01 (um) gelágua, marca Britânia, em bom estado, avaliado em R$ 280,00; 
 
15) 11 (onze) evaporadores (núcleo evaporador) universais, em ótimo estado, avaliados em R$ 
8.400,00; 
 
16) 12 (doze) caixas evaporadoras sem núcleo, em bom estado, avaliadas em R$ 7.200,00; 
 
18) 05 (cinco) compressores, marca Delphi, em ótimo estado, avaliados em R$ 4.000,00; 
 
19) 02 (dois) compressores, marca OSO, em ótimo estado, avaliados em R$ 1.600,00; 
 
20) 03 (três) compressores, marca IOP08, em ótimo estado, avaliados em R$ 2.400,00; 
 
21) 01 (um) evaporador (núcleo evaporador) para Punto, novo, avaliado em R$ 800,00; 
 
22) 01 (um) evaporador para Cherokee, novo, avaliado em R$ 800,00; 
 
23) 01 (um) evaporador para Ômega, novo, avaliado em R$ 800,00; 
 
24) 01 (um) evaporador universal, novo, avaliado em R$ 800,00; 
 
25) 03 (três) evaporadores para Pálio Fire, em ótimo estado, avaliados em R$ 1.800,00. 
 
Valor total: R$ 33.640,00 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta reais). Data da avaliação: 
17/03/2016. 
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PROCESSO: ATSum 0000981-30.2015.5.19.0008 
AUTOR: MANOEL MESSIAS CIPRIANO DA SILVA 
RÉU: NEW CAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA  - ME 
 
1- 01 (um) condicionador de ar split, capacidade 9.000 BTUs, marca LG, em bom estado de 
conservação e funcionamento, avaliado em R$1.000,00; 
 
2- 01 (um) compressor, marca Shultz, cor preta, com três pistões, capacidade 173 libras, em 
bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$3.000,00; 
 
3- 01 (um) elevador para carros (elevacar), cor laranja (nas colunas), sem marca aparente, 
capacidade 4,5 toneladas, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em 
R$2.000,00. 
 
Valor total: R$6.000,00 (seis mil reais). Data da avaliação: 18/03/2019. 
 
 
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). 
Valor total: R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). Data da avaliação: 29/07/2019. 
 
 
PROCESSO: ATSum 0000418-65.2017.5.19.0008 
AUTOR: ELIANE MENDONCA DA SILVA 
RÉU: ROMILDA FERNANDES ZUZA 09612181420 E OUTROS 
 
I- 01 (um) veículo marca Fiat, modelo Idea ELX flex, cor cinza, ano/modelo 2010, placa 
NMF2434, renavam 00212436392, cinco portas, 81cv, precisando de alguns reparos de 
funilaria e pintura, em regular estado de conservação e funcionamento. Avaliado em 
R$15.000,00 (quinze mil reais).  
Valor total: R$15.000,00 (quinze mil reais). Data da avaliação: 08/05/2019. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000332-65.2015.5.19.0008 
AUTOR: MARIA DE FATIMA PEREIRA 
RÉU: TEXFORM S/A 
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I- 03 (três) sofás de dois lugares cada, na cor vinho, de marca não aparente, com 
aproximadamente 1,5m de comprimento, 0,90m de largura, 0,70m de altura, em precário 
estado de conservação. Avaliados por R$450,00; 
 
II- 08 (oito) mesas de escritório em L, na cor cinza claro, sem gavetas, de marca não aparente, 
com 1,60m x 1,20m de comprimento, 0,74m de altura, em regular estado de conservação. 
Avaliadas por R$1.800,00; 
 
III- 12 (doze) armários baixos 2 portas para escritório, de cor cinza claro, sem marca aparente, 
com aproximadamente 0,78m de comprimento, 0,45m de largura, 0,75m de altura, em regular 
estado de conservação, avaliados por R$1.500,00; 
 
IV- 02 (duas) impressoras HP Laser Jet M1132 MFP, modelo CE847A, 110-127V, semi novas, 
em bom estado de conservação, avaliadas por R$1.000,00. 
 
Valor total: R$4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais). Data da avaliação: 
15/05/2019 
 
 
 
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). 
 Valor total: R$6.000,00 (seis mil reais). Data da avaliação: 07/03/2019 
 
 
PROCESSO: ATSum 0001096-17.2016.5.19.0008 
AUTOR: ANTONIO MARCUS PEREIRA DA SILVA 
RÉU: AGNALDO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR SOLDA - ME 
 
I – TV Philips, 42 polegadas, LES, modelo 42PFL3604/78, nº de série HC110944117989, em 
bom estado de conservação e funcionamento, avaliada por R$ 1.500,00. 
Valor total: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Data da avaliação: 02/07/2019. 
 
 
PROCESSO: CartPrecCiv 0001371-97.2015.5.19.0008 
AUTOR: NAYLA TATIANA FERREIRA 
RÉU: VP BENS CORRETORA DE SEGUROS E PROMOTORA DE VENDAS LTDA 
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1) UM VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, 4P/65 CV, BÁSICO, ANO DE FABRICAÇÃO E 
MODELO 2007, PRETO, PLACA MVK 7174/AL, CHASSI 9BFBLZGDA7B648035, RENAVAM 
948531266, EM REGULAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO (O AUTOMÓVEL ESTÁ SEM 
FUNCIONAR POR FALTA DE BATERIA E A PINTURA ESTÁ QUEIMADA), ALIENADO A BV 
FINANCEIRA S.A CRED. FIN. INV. REAVALIADO EM R$ 5.500,00 (CINCO MIL E 
QUINHENTOS REAIS). 
Valor total: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Data da reavaliação: 11/10/2017. 
 
 
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 por R$ 42.000,00. 
Valor total: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Data da avaliação: 02/12/2019 
 
 
PROCESSO: ATSum 0000863-83.2017.5.19.0008 
AUTOR: MARIA JOSE DA SILVA 
RÉU: ADJANE DA SILVA LIMA 
 
1) 06 (seis) mesas de madeira, em bom estado de uso e conservação, avaliada cada em R$ 
80,00, totalizando R$ 480,00; 
 
2) 24 (vinte e quatro) cadeiras de plástico, em bom estado de uso e conservação, avaliada 
cada em R$ 15,00, totalizando R$ 360,00. 
 
Valor total: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Data da avaliação: 18/07/2019. 
 
 
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); 
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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: 11/06/2019 
 
 
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 com quatro cadeiras cada, em bom estado de uso e 
conservação e todas as mesas e cadeiras em madeira, avaliadas em R$ 6.000,00. 
Valor total: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Data da avaliação: 12/04/2019. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000664-37.2012.5.19.0008 
AUTOR: TATIANE SOARES ALEXANDRINO DOS SANTOS 
RÉU: LEA LUCIA DA ROCHA - ME 
 
1 – 475 (quatrocentos e setenta e cinco) unidades de camisas com manga, corte reto, 100% 
poliéster, na cor branca, tamanhos P, M e G, novas e sem defeito, unidade avaliada em R$ 
11,00 (onze reais). Os bens penhorados totalizam R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e 
cinco reais), considerando serem bens novos, sem defeito e o preço médio de mercado 
baseado em pesquisa comparativa de preços em anúncios da Internet. 
 
Valor total: R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). Data da avaliação:  
21/05/2019. 
 
 
 
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 amarela, funcionando em regular estado de uso, avaliada por R$ 
16.000,00 (dezesseis mil reais). Data da reavaliação: 24/01/2020 
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PROCESSO: ATOrd 0000271-44.2014.5.19.0008 
AUTOR: EVA MARIA DA SILVA 
RÉU: COLEGIO SAO LUCAS ALAGOANO LTDA. - ME 
 
1) 01 (uma) impressora multifuncional, marca Brother, modelo DCP 8085 DN, em perfeito 
estado, avaliada em R$ 2.000,00; 
 
2) 01 (um) ar condicionado, tipo Split, marca Komeco, 18000 BTUS, em bom estado, avaliado 
em R$ 2.550,00. 
 
Valor total: R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais). Data da avaliação: 
20/04/2016. 
 
 
PROCESSO: ATSum 0001413-46.2015.5.19.0009 
AUTOR: ALINE MARIA SILVA DE ARAUJO 
RÉU: M. M. LOPES 
 
1) 50 (cinquenta) carteiras escolares em plástico resistente, na cor azul, com prancheta frontal e porta 
livros, bom estado, unidade reavaliada em R$ 110,00 (cento e dez reais), totalizando R$ 5.500,00 
(cinco mil e quinhentos reais); 
 
2) 01 (um) ar condicionado Split, marca Consul, 9000 Btus, branco, com controle, 
reavaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais). 
 
3) 01 (um) ar condicionado Split, marca Midea, 9000 Btus, branco, com controle, 
reavaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais). 
 
Valor total: R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais). Data da reavaliação: 24/05/2017 
 
 
 
PROCESSO: CartPrecCiv 0000198-35.2015.5.19.0009 
AUTOR: FERNANDO ANTONIO MAZZEO DE LIMA 
RÉU: CONSTRUTORA LIMA ARAUJO LTDA E OUTROS 
 
1) um apartamento sob o nº 803, duplex, encravado no 8º e 9º pavimentos elevados do 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL "BRUMAS", situado na Rua Cláudio Ramos, nº 436, esquina com a 
Rua Rubens Canuto, nº 100, no bairro da Ponta Verde, nesta cidade, com as seguintes 
características: 04 quartos, sendo 02 suítes com varanda, 2 WC social, cozinha, área de 
serviço, dependência completa de empregada, sauna, piscina e terraço; possuindo 231,39m² 
de área privativa, 83,52m² de área comum, 314,91m² de área total, e fração ideal de 0,0571. 
Com direito a 02 vagas no estacionamento. O referido Edifício Brumas, está edificado em um 
terreno construído dos lotes n° 471,472 e parte dos lotes 473, "A" e 470, do Loteamento Álvaro 
Otacílio, medindo 32,55m de frente para a Rua Cláudio Ramos; 41,75m de fundos, limitando-se 
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com as partes restantes dos lotes 473 e lote "A", medindo pelo lado direito 35,00m, limitando-
se com parte já desmembrada do lote 470 e parte remanescente do lote "A", medindo pelo lado 
esquerdo 34,00m limitando-se com a Rua Rubens Canuto, possuindo uma área de 1.262,17m. 
O referido apartamento contém ainda sala com varanda, tudo conforme matrícula do imóvel 
71218 do 1º Registro Geral de Imóveis de Maceió-AL, reavaliado em R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais). 
 
Valor total: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Data da reavaliação: 31/10/2019. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0001687-73.2016.5.19.0009 
AUTOR: JHONATHAN HENRIQUE DA SILV 
RÉU: FORMAGGIO RESTAURANTE LTDA - ME E OUTROS 
 
I- 02 (dois) televisores Panasonic LED, 42", com controle remoto, modelo Vieira, em bom 
estado de conservação e funcionamento, avaliada a unidade por R$1.100,00, totalizando 
R$2.200,00; 
 
II- 02 (dois) freezers horizontais, duas portas, 480 litros, marca Fricon, em razoável estado de 
conservação, funcionando perfeitamente, avaliada a unidade por R$1.600,00, totalizando 
R$3.200,00. 
 
Valor total: R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Data da avaliação: 06/11/2018. 
 
 
PROCESSO: ATSum 0001309-83.2017.5.19.0009 
AUTOR: CELIO DOS SANTOS DA SILVA 
RÉU: J.R DE LIMA PRE-MOLDADOS – ME 
 
I- 1.000 metros de nervura pré-moldadas, no valor de R$8,00 cada metro, novo, totalizando 
R$8.000,00 (oito mil reais). 
Valor total: R$8.000,00 (oito mil reais). Data da avaliação: 26/02/2019 
 
 
PROCESSO: ATSum 0000585-45.2018.5.19.0009 
AUTOR: JOSE RENILDO MACEDO DA SILVA 
RÉU: PERITO SEGURANCA PRIVADA LTDA  - ME E OUTROS 
 
I- 01 (um) automóvel Fiat Uno Vivace, 1.0, ano fabricação/modelo 2015, flex, cor preta, placa 
PVU9426, Renavam 01044166808, em bom estado de conservação, reavaliado em 
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Não  foi  possível  atestar  o  atual  estado  de 
conservação  e  funcionamento  por  não  ter  obtido  êxito  em  conseguir por meios 
telemáticos fotos ou vídeos atualizados do veículo junto ao depositário/executado. 
Valor total: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Data da reavaliação: 29/03/2021. 
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PROCESSO: ATSum 0001087-81.2018.5.19.0009 
AUTOR: FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA 
RÉU: PEDRA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI – EPP 
 
I- 24m² de mármore branco rajado, com 2cm de espessura, material em chapa, cada uma com 
aproximadamente 5m², com valor unitário de  R$240,00 o metro quadrado, totalizando R$ 
5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais). 
 
Valor total: R$5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais). Data da avaliação: 
02/07/2019 
 
 
PROCESSO: ATSum 0000275-73.2017.5.19.0009 
AUTOR: LUCELIA DE SOUZA MELO 
RÉU: TAVARES E CUNHA LTDA - ME 
 
I- 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca Electrolux, 9.000 BTUs, em regular 
estado, avaliado em R$1.000,00; 
 
II- 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca Comfee, 9.000 BTUs, em regular 
estado, avaliado em R$1.000,00; 
 
III - 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Electrolux, 10.000 BTUs, em regular estado, 
avaliado em R$450,00; 
 
IV- 01 (um) aparelho de ar condicionado da marca Consul, 10.000 BTUs, em regular estado, 
avaliado em R$450,00. 
 
Valor total: R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais). Data da avaliação: 24/10/2019. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0001415-16.2015.5.19.0009 
AUTOR: MARIA JOSE DA SILVA 
RÉU: DIVA COMERCIO E CONFECCOES LTDA  - ME 
 
I - 20 (vinte) peças, calças jeans, modelo 13410, novas, avaliadas em R$ 5.598,00 (cinco mil, 
quinhentos e noventa e oito reais); 
 
II - 50 (cinquenta) peças, camisas ML modelo 10120, novas, avaliadas em R$ 10.995,00 (dez 
mil, novecentos e noventa e cinco reais); 
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III - 25 (vinte e cinco) peças, calças jeans, modelo 1370, novas, avaliadas em R$ 3.997,50 (três 
mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). 
 
Valor total: 20.590,50 (vinte mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta centavos). Data 
da avaliação: 27/09/2017. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0001033-62.2011.5.19.0009 
AUTOR: PAULO SERGIO VIEIRA DO NASCIMENTO 
RÉU: A. M. DIAS PEREIRA                                                                                                                                     
E OUTROS 
 
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). 
 
Valor total: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Data da avaliação: 12/03/2019. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000860-28.2017.5.19.0009 
AUTOR: ISLANE MARIA SILVA 
RÉU: N.G. DE ARAUJO - ME 
 
I – 01 (uma) máquina de plotter de impressão digital, marca  Epson Stylus 7700, na cor preto e 
cinza, em bom estado de uso, funcionando, avaliado por R$ 38.000,00. 
Valor total: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Data da avaliação: 27/11/2019. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0001247-43.2017.5.19.0009 
AUTOR: DENIVAL WANDERLEY DOS SANTOS 
RÉU: MCG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 
 
I – 01 (um) veículo NMC/Pagero Sport HPE, placa NMJ 7890, ano/modelo 2010, à diesel, cor 
prata, renavam 206696868, em bom estado, reavaliado por R$ 40.000,00. Não  foi  possível  
atestar  o  atual  estado  de conservação  e  funcionamento  por  não  ter  obtido  êxito  em  
conseguir por meios telemáticos fotos ou vídeos atualizados do veículo junto ao 
depositário/executado. 
Valor total: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Data da reavaliação: 29/03/2021. 
 
 
PROCESSO: ATSum 0000120-02.2019.5.19.0009 
AUTOR: RUBENS FRANCISCO DOS SANTOS 
RÉU: OMEGA ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME 
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I – 01 (um) veículo Chevrolet Prisma 1.4 AT LTZ, placa QLH-4671-AL, , cor branca, ano 2016, 
chassi 9BE6KT69RO66263407, em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 
45.000,00. 
Valor total: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Data da avaliação: 03/02/2020. 
 
 
PROCESSO: ATSum 0001270-86.2017.5.19.0009 
AUTOR: EDSON DA SILVA 
RÉU: LA EQUIPADORA LTDA – ME 
 
1) 04 (quatro) rodas originais do automóvel Corola, aro 16, cor preta, novas, ótimo estado, 
custando cada qual R$ 140,00, totalizando R$ 560,00. 
Valor total: R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais). Data da avaliação: 23/08/2019. 
 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000607-74.2016.5.19.0009 
AUTOR: THAYSE RODRIGUES LINO 
RÉU: INDUSTRIA QUEIROZ MONTEIRO LTDA - ME E OUTROS 
 
1) 01 (um) frigobar Consul, avaliado em R$500,00; 
 
2) 01 (um) ar condicionado Comfee 12000 BTUS, Split, avaliado em R$1.000,00; 
 
3) 01 (uma) mesa para escritório em “L”, avaliada em R$ 550,00; 
 
4) 01 (uma) longarina 3 lugares preta, avaliada em R$ 250,00; 
 
5) 01 (um) ar condicionado Consul 12.000 BTUS, Split, avaliado em R$ 1.000,00; 
 
6) 01 (um) sofá 3 lugares branco, avaliado em R$ 400,00. 
 
Valor total: R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Data da avaliação: 31/10/2018. 
 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0001120-13.2014.5.19.0009 
AUTOR: THAYSE PEDROSA SOARES 
RÉU: CENTRO EDUCACIONAL ISAAC NEWTON LTDA                                                                                                                   
E OUTROS 
 
1) 87 (oitenta e sete) carteiras escolares, com braço revestido em fórmica azul, acolchoados. 
Valor unitário R$50,00, totalizando R$4.350,00; 
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2) 02 (duas) mesas quadradas pequenas, cada uma com 04 cadeiras infantis. Valor unitário 
R$100,00, totalizando R$200,00; 
 
3) 03 (três) mesas hexagonal pequenas, cada uma com 06 (seis) cadeiras. Valor unitário 
250,00, totalizando R$750,00; 
 
4) 28 (vinte e oito) carteiras escolares em polipropileno, cor azul, valor unitário R$ 80,00, 
totalizando R$ 2.240,00. 
 
Valor total: R$7.540,00 (sete mil, quinhentos e quarenta reais). Data da avaliação: 
15/07/2019. 
 
 
 
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). 
Valor total: R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Data da reavaliação: 06/02/2020. 
 
 
 
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 reavaliação: 06/02/2020. 
 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000912-92.2015.5.19.0009  
AUTOR: JORGE APARECIDO DOS SANTOS  
RÉU: JOSE BENILTON SOARES DE MELO BELO JARDIM 
 
1- 01(uma) caminhonete GM/S10 rodeio D, cor verde, ano fabricação 2010, modelo 2011, 
gasolina, chassi 9BG138XF0BC420860, placa NMG8999, em razoável estado de conservação, 
com lanterna traseira quebrada, pneus meia vida e algumas marcas de uso, hodômetro 
inacessível, avaliada em R$40.000,00 (quarenta mil reais). 
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PROCESSO: ATSum 0000265-63.2016.5.19.0009  
AUTOR: MIRIAM DE ASSUNCAO SILVA  
RÉU: L J BRASILEIRO SANTOS - ME 
 
1- 02 (dois) conjuntos em madeira maciça, de mesa e quatro cadeiras, sendo a mesa vazada e 
com detalhe em vidro, todos em perfeito estado, sendo cada R$2.390,00, totalizando 
R$4.780,00 (quatro mil, setecentos e oitenta reais). 
Valor total: R$4.780,00 (quatro mil, setecentos e oitenta reais). Data da avaliação: 
08/04/2017. 
 
 
PROCESSO: ATSum 0001029-15.2017.5.19.0009  
AUTOR: GLEICIARA CANDIDO DE ALAPENHA  
RÉU: COLÉGIO AGNES-ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA AGNES 

I - 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca Komeco, 24.000 BTUs, em regular 
estado de conservação, mas sem possibilidade de aferir o seu funcionamento, pois se encontra 
desativado, reavaliado em R$ 700,00 (setecentos reais); 

II - 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca LG, 24.000 BTUs, em regular estado 
de conservação, mas sem possibilidade de aferir o seu funcionamento, pois se encontra 
desativado, reavaliado em R$ 700,00 (setecentos reais).  

Valor total: 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Data da reavaliação: 03/02/2020. 

PROCESSO: ATSum 0001154-80.2017.5.19.0009 
AUTOR: ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS 
RÉU: RESTAURANTE MANDACARÚ CASA CAIPIRA 
 
I -  09 (nove) conjuntos de mesa com quatro cadeiras, cada, em madeira maciça, em regular 
estado de uso e conservação, avaliados em R$7.650,00; 
 
II - 01 (um) freezer cervejeiro, marca Esmaltec, em regular estado de conservação e 
funcionamento, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

Valor total: R$ R$9.150,00 (nove mil, cento e cinquenta reais). Data da reavaliação: 
28/02/2020. 

 
PROCESSO: CartPrecCiv 0001165-41.2019.5.19.0009 
DEPRECANTE: COSMO JOSE DA SILVA 
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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$7.000,00 (sete mil reais). 
 
 
 
ATSum 0001300-92.2015.5.19.0009 
AUTOR: RONALDO DOS SANTOS FERREIRA 
RÉU: CLAUDIO WLADEMIR DA SILVA 
 

I - 1 (um) compressor, marca Primax, cor prata, em regular estado de conservação, reavaliado 
em R$ 300,00 (trezentos reais); 

II - 01 (uma) mesa de escritório com duas gavetas, em metal e fórmica, em precário estado de 
conservação, reavaliada em R$ 100,00 (cem reais); 

IV – 02 (duas) cadeiras, cor preta, em metal e plástico, em bom estado de conservação, 
custando cada qual, R$ 60,00, num total de R$ 120,00 (cento e vinte reais); 

VI - 01 (uma) cadeira de escritório, com rodas, braço danificado, cor preta, em péssimo estado 
de conservação, reavaliada em R$ 50,00 (cinqüenta reais); 

Total da Reavaliação: R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais). Data da reavaliação: 
13/02/2020. 

 
PROCESSO: ATOrd 0000733-27.2016.5.19.0009  
AUTOR: EDEILDO GARCIA NASCIMENTO  
RÉU: MCG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 
 
01 (um)  plotter marca Cânon, Série IPF 710, branco, em bom estado de conservação, 
aparelho usado para imprimir plantas e projetos de engenharia, reavaliado em R$ 7.000,00 
(sete mil reais). Data da reavaliação: 28/01/2020. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0001552-95.2015.5.19.0009 
AUTOR: JOSENI MACHADO DA SILVA 
RÉU: LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DE ALAGOAS AS 
 
PROCESSO: ATOrd 0001307-59.2016.5.19.0006 
AUTOR: ANA CRISTINA DA ROCHA LIMA 
RÉU: LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DE ALAGOAS SA 
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I - 01 (um) terreno situado na Avenida Principal no Distrito Industrial, Tabuleiro dos Martins, 
Maceió-AL, desmembrado de outro de maiores proporções, da Área Industrial Governador Luís 
Cavalcante, medindo 162,16m de largura na frente, por 162,16m de largura nos fundos, por 
185,00m de extensão pelo lado direito e 185,00m de extensão pelo lado esquerdo, limitando-se 
pela frente com a Avenida Principal, lado direito com área verde de propriedade da CODEAL, 
lado esquerdo com área de propriedade da  Moveterras S/A e pelos fundos com a CODEAL e 
CIMEG. Registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Maceió-AL, sob matrícula nº 
62349. Avaliado em R$12.000.000,00 (doze milhões de reais). 
 
 
 
PROCESSO: ATSum 0001074-16.2017.5.19.0010 
AUTOR: JUCILEIDE MARIA DA HORA FERREIRA 
RÉU: SERVLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - EPP 
 
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 estofados 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 – 03 (três) birôs em madeira, em “L”, tipo ilha, com gavetas, em bom estado de uso e 
conservação, avaliados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 
 
IV – 02 (dois) birôs em madeira e vidro, em bom estado de uso e conservação, avaliados em 
R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
 
V – 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); 
 
VI – 03 (três) aparelhos de ar condicionado tipo Split, marca LG, com capacidade de 
refrigeração de 9.000 BTU´s, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliados 
em R$ 2.400,00; 
 
VII – 01 (um) aparelho de vídeo porteiro, marca ECP, com gravação de imagens, campanhia 
externa, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 
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VIII – 01 (um) birô em madeira, com compartimento de filtro de linha para computadores com 
05 tomadas, medindo aproximadamente 80 cm x 1,30m, em regular estado de uso e 
conservação, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais); 
 
IX – 01 (um) birô em madeira, medindo aproximadamente 80cm x 1,30m, em regular estado de 
uso e conservação, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais); 
 
X – 02 (duas) cadeiras giratórias, marca ROAL, com regulagem de altura, assento em tecido e 
encosto em tela na cor preta, em regular estado de uso e conservação, avaliadas em R$ 
200,00 (duzentos reais). 
 
Valor total: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Data da avaliação: 07/1/2019 
 
 
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); 
 
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$2.000,00 (dois mil reais); 
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XII - 25 (vinte e cinco) carteiras escolares infantis, coloridas, com braço em fórmica, assento e 
encosto em plástico, estrutura em ferro, todas em bom estado, avaliadas em R$ 72,00 (setenta 
e dois reais) cada, totalizando R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). 
 
Valor total: R$ 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais).  
 
 
PROCESSO: ATSum 0000410-87.2014.5.19.0010 
AUTOR: ALICE CRISTENE SANTOS PEREIRA 
RÉU: CENTRO EDUCACIONAL JORGE ASSUNCAO SC 
 
I – 65 (sessenta e cinco) carteiras escolares, compostas de mesas e cadeiras, sendo as mesas 
com porta livros, estrutura em aço na cor preta e tampo revestido em fórmica, e as cadeiras 
também em aço, com assento e encosto revestidos em fórmica, todas em bom estado de uso e 
conservação, avaliado cada conjunto (mês e cadeira) em R$ 55,00 (cinquenta e cinco) reais, 
totalizando R$ 3.575,00 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais). 
 
Valor total: R$ 3.575,00 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais). Data da avaliação: 
12/05/2017. 
 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0010244-51.2013.5.19.0010 
AUTOR: ROGERIO DA COSTA SILVA SANTOS 
RÉU: AUTO POSTO MILENIO LTDA – ME 
 
 
I - 01 (um) freezer vertical, Eletrolux de 262 L, autolimpante, modelo RDE 30 Super, em regular 
estado de conservação, mas com alguns pontos de ferrugem, reavaliado em R$ 600,00 
(seiscentos reais); 
 
II - 01 (um) refrigerador Brastemp, Duplex, frost free, modelo Zyrium, capacidade aproximada 
de 400 L, em regular estado de conservação, mas com alguns pontos de ferrugem, reavaliado 
em R$ 800,00 (oitocentos reais); 
 
III - 114 (cento e quatorze) litros de gasolina comum, sendo o litro no valor de R$ 4,39, 
totalizando R$ 500,46 (quinhentos reais e quarenta e seis centavos). 
 
Valor total: R$ 1.900,46 (um mil e novecentos reais e quarenta e seis centavos). Data da 
reavaliação: 03/02/2020. 
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PROCESSO: ATSum 0001167-76.2017.5.19.0010 
AUTOR: CREUSA BEZERRA DA SILVA 
RÉU: N.G. DE ARAUJO - ME 
 
I - 01 (uma) máquina plotter, marca fabricante Mimaki, referência JV33-160, na cor metálica e 
lilás, funcionando, 220 wats, em perfeito estado de uso, reavaliada por R$25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais). 
Valor total: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Data da reavaliação: 30/01/2020 
 
 
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, no valor de R$8,00 cada 
metro, novo, reavaliado em R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). 
 
Valor total: R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Data da reavaliação: 16/01/2020. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0001311-55.2014.5.19.0010 
AUTOR: RENIVAN JOAO DOS SANTOS 
RÉU: CAMBRA ENGENHARIA LTDA 
 
01- Lote de terreno sob nº 02, da Quadra “B-1”, componente do Loteamento Rio Novo, nesta 
cidade, medindo 10m de frente, 27m no lado direito, 34m do lado esquerdo e nos fundos 
12,20m, limitando-se pela frente com a Rua em Projeto 05, já existente, no lado direito com o 
lote 01, no lado esquerdo com o lote 03 e nos fundos com a Rua em Projeto23, conforme 
matrícula nº 16.025, junto ao Cartório do 2º Registro Geral de Imóveis de Maceió - Al, 
pertencente à Cambrá Engenharia LTDA, avaliado por R$80.000,00 (oitenta mil reais). 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000136-71.2017.5.19.0058 
AUTOR: ANDREA MARIA LIMA DE QUEIROZ 
RÉU: RECANTO DA MADA LTDA – ME 
 
I – 13 (treze) ar condicionados 9.000 BTUs (diversas marcas), avaliados em R$ 5.850,00; 
 
II – 13 (treze) frigobares Consul, avaliados em R$ 4.450,00. 
 
Valor total: R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais). Data da avaliação: 26/02/2019. 
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PROCESSO: CartPrecCiv 0000970-79.2014.5.19.0058 
AUTOR: RAIMUNDO NONATO LOPES DE ARAUJO 
RÉU: COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS E OUTROS 
 
I – UM TERRENO URBANO situado na cidade de Delmiro Gouveia, constituído pela anexação 
dos lotes números 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 e 21 da quadra C do Loteamento São Vicente, 
medindo 96,00 metros de frente, igual dimensão de fundo e banda 60,00 metros, ou sejam 
5.760,00 metros quadrados, confrontando-se pela frente com uma rua projetada, pelos fundos 
com outra rua projetada, pelo lado direito com os lotes números 13 e 17 e pelo lado esquerdo 
com os lotes nºs 9 e 22 da mesma quadra “C” e Loteamento São Vicente. No citado imóvel 
acha-se construído UM PRÉDIO EM ALVENARIA com uma área, uma porta e quatro janelões 
de frente, três janelões nas laterais, cinco janelões nos fundos, nove salas, três sanitários, uma 
copa, quintal murado e balaustrada na frente, área construída 280,86 metros quadrados. 
NÚMEROS DE REGISTRO: R-1-2.964, as folhas 257 do Livro 2-R;R-1-2965, as folhas 258 do 
Livro 2-R;R-1-2966, as folhas 259 do Livro 2-R;R-1-2-967, as folhas 260 do Livro 2R;R-22968 
das folhas 261 do Livro 2-R;R-!-2.969, as folhas 262 do Livro2-R;R-1-2.970, as folhas 263 do 
Livro 2-R e R-1-2.971, as folhas 264 do Livro 2-R, no Registro de Imóveis da Comarca de 
Delmiro Gouveia. O referido imóvel está em mau estado de conservação. 
Matrícula: 3.714, às fls. 107, do livro nº 2-U do Registro de Imóveis da Comarca de Delmiro 
Gouveia/AL. Nos registros constantes na Prefeitura de Delmiro Gouveia/AL, o número da 
matrícula resumida do referido imóvel é 11.456. 
Endereço atual: O mesmo informado no mandado. 
Benfeitorias: Não há. 
Ocupação: Atualmente no imóvel funciona a sede da Emater, regional Delmiro Gouveia/AL, e 
da ADEAL. 
Avaliação: Com base no valor venal do imóvel, constante nos registros atualizados da 
Prefeitura de Delmiro Gouveia (R$ 123.573,09), acrescido do índice do IPCA acumulado 
(213,58), fornecido pelo referido ente público, e considerando a depreciação e o estado de 
conservação do bem, avalio o mesmo em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000236-89.2018.5.19.0058 
AUTOR: JOAO MIGUEL CORREIA LIMA 
RÉU: SOC EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DA PAR DE PAO DE ACUCAR 
 
I - Mercedes benz, amarelo, 1214c, ano/fab 1998/1998, placa MUI-5393. Conservação – 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 junho/2019 e o estado de conservação, o 
bem foi avaliado em R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). 
 
II – Veículo Siena, vermelho, fire flex 1.0, 4p, fab/ano 2008/2008, placa NLX-3146.  
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Conservação – O veículo 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 estão desgastados e algumas partes 
com avarias. Motor e pneus em bom estado, aparentemente. 
Avaliação – Com base na tabela Fipe para o mês junho/2019 e o 
estado de conservação, o bem foi avaliado em R$ 11.000,00 (onze mil reais); 
 
III - VW Spacefox Route, prata, 1.6, 4p, fab/ano 2009/2010, placa NMA-9558. Avaliado em R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). 
Conservação – O veículo 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, motor e pneus em bom estado, aparentemente 
Avaliação – Com base na tabela Fipe para o mês junho/2019 e o estado de conservação, o 
bem foi avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
 
Valor total:  R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais). Data da avaliação: 18/09/2019. 
 
 
 
PROCESSO: ATSum 0001417-96.2016.5.19.0058  
AUTOR: PAULEANE DO NASCIMENTO SILVA  
RÉU: MANOEL MESSIAS DE HOLANDA, MARIA CICERA DA SILVA OLANDA 
 
a) Congelador Metal frio Dupla Ação 546l Da550 Horizontal, usado, bom funcionamento, 
avaliado em R$ 1.000,00 com base em pesquisa comparativa de preços da internet. 
 
b) Fatiador de frios Bermar, usado, avaliado em R$ 600,00 com base em pesquisa comparativa 
de preços em anúncios da Internet. 
 
c) Honda Biz 125 ES, vermelha, placa OHD3284, bom estado de conservação, avaliada em R$ 
6.457,00 com base em pesquisa comparativa de preços na tabela FIPE e em anúncios da 
Internet. 
 
Valor total: 8.057,00 (oito mil e cinqüenta e sete reais). Data da reavaliação:  
04/02/2020 
 
 
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. 
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Endereço: Rua João Pessoa, 126, Centro Histórico- Penedo/Al 
Benfeitorias: Prédio com fachada, portas e janelas com pinturas novas. 
Fotos do Imóvel em anexo 
Reavaliação: Não houve mudanças no imóvel nem valoração ou desvalorização dos imóveis 
no período compreendido entre a penhora e a reavaliação e por tais razões mantenho à 
avaliação em R$500.000,00 (Quinhentos mil reais). Data da reavaliação: 04/11/2019 
 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000080-06.2015.5.19.0059 
AUTOR: THIAGO ARAUJO FILHO 
RÉU: FUNDACAO CASA DO PENEDO 
 
I – Imóvel denominado “CHALÉ DOS LOUREIROS”, localizado na Av. Getúlio Vargas, 172, 
Centro, no município de Penedo/AL. 
Descrição: Um prédio de alvenaria, com dois pavimentos, mais um chalé menor de madeira, 
um espaço verde que fica por trás da casa. O imóvel se encontra fechado, não havia ninguém 
no momento penhora e avaliação, e por essa razão o imóvel não foi avaliado por dentro. 
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 172, Centro, Penedo/AL. 
Benfeitorias: Prédio com fachada, portas e janelas com pinturas novas e todo reformado. 
Reavaliação: Não houve mudanças no imóvel, nem valorização ou desvalorização dos imóveis 
no período compreendido entre a penhora e a reavaliação, e por tais razões a avaliação foi 
mantida em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). A reavaliação realizada pela fachada do 
prédio, posto que o mesmo se encontra fechado e desocupado. 
 
Valor total: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Data da reavaliação: 21/02/2020 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0000455-02.2018.5.19.0059 
AUTOR: JOSE ANTONIO DOS SANTOS 
RÉU: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - EPP 
 
I - 01 Caixão alimentador medindo 5x1 com dois motores elétricos, marca Rogesesi, avaliado 
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 
 
II - 85 milheiros de Blocos de Cerâmica de Oito Furos, avaliados em R$34.000,00 (trinta e 
quatro mil reais) 
 
Valor total:  R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais). Data da avaliação: 28/01/2020. 
 
 
PROCESSO: ATOrd 0010328-02.2013.5.19.0059 
AUTOR: ANTENOR GONZAGA DOS SANTOS 
RÉU: CERAMICA AGUA DOCE LTDA E OUTROS (2) 
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01- 01 (um) caminhão, marca Volkswagen, modelo 25.390 CTC 6x2, a diesel, placa OHD9632, 
ano fabricação 2013, ano modelo 2013, cor branca, chassi 9536T8279DR321946, Renavam 
00529541122, conservado, funcionando, avaliado em R$140.000,00 (cento e quarenta mil 
reais). 
 
 
II. DA PLATAFORMA ZOOM PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO NA CAE 
 
Considerando o Ato Conjunto TRT19ª GP/CR nº 03, de 28 de janeiro de 2021, que adotou a 
plataforma de videoconferência “Zoom” para realização de audiências e sessões de 
julgamento, no âmbito da Justiça do Trabalho da 19ª Região, e com fulcro na Resolução nº 
206, de 07 de abril de 2021, que regulamentou o leilão eletrônico no âmbito do TRT da 19ª 
Região, o primeiro leilão de 2021 será realizado unicamente na modalidade eletrônica, na 
SALA TELEPRESENCIAL DA CAE, por meio do aplicativo de Videoconferência Zoom, 
devendo os interessados instalarem, previamente, o aplicativo Zoom nos seus computadores, 
tablets ou celulares, utilizando-se dos navegadores de internet Firefox ou Chrome, sendo a 
primeira praça  do leilão no dia 24/05/2021 (segunda-feira), às 09 horas, por meio do link: 
https://trt19-jus-br.zoom.us/j/86182867825 e a segunda praça  no dia  26/05/2021 (quarta-
feira), às 09 horas, por meio do link: https://trt19-jus-br.zoom.us/j/89554701760. 
 
Todos os participantes deverão identificar-se adequadamente na plataforma de 
vídeoconferência. Antes do nome, deverá indicar a função ou o órgão ao qual está vinculado. 
Exemplos: a) Advogado (nome do Advogado) e número do registro na OAB; b) autor (nome do 
autor) seguido da palavra reclamante; c) reclamada (nome da reclamada) seguida da palavra 
reclamada; d) licitante (nome do licitante). Os participantes deverão, ainda, se apresentar na 
sala telepresencial portando documento de identidade. 
 
Os links correspondentes ao leilão serão disponibilizados ao público no site deste Regional  ( 
www.trt19.jus.br ). 
 
III. DO CADASTRO DE LICITANTES 
 
Somente as pessoas que estiverem com o cadastro devidamente homologado poderão ofertar 
lanços ON-LINE. O cadastramento é valido para todas as varas do TRT da 19ª Região e é 
realizado, inicialmente, por meio do site deste Regional Trabalhista, preenchendo ficha 
cadastral e fazendo o upload da documentação solicitada: RG, CPF e comprovante de 
residência do licitante, para as pessoas físicas. No caso de pessoa jurídica, deve ser acrescido 
o contrato social da empresa, ficha cadastral do CNPJ e procuração com firma reconhecida, 
em se tratando de preposto, tudo conforme Resolução nº 206/2021.  
 
Os valores de lanço inicial para arremate são baseados nos percentuais estipulados neste 
edital e servem unicamente como parâmetro para os lanços iniciais, não implicando, 
necessariamente, no deferimento. 
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IV. 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 Regional ( www.trt19.jus.br ). 
  
V. 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 do Trabalho 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). 
  
VI - 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. 
  
VII. DO PREÇO MÍNIMO PARA A ARREMATAÇÃO 
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No leilão realizado na 1ª praça, os bens disponíveis só poderão ser arrematados por preço 
igual ou superior ao valor da avaliação. 
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. 
  
VIII - 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. 
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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) 
  
IX - DA FORMALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO E DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS 
 
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). 
  
X - 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 09 de abril de 2021. Eu, MARIA FLÁVIA 
BEZERRA FEITOSA, Analista Judiciário, digitei o presente edital. E, EU, JOEL MACHADO DA 
SILVA, Coordenador da Coordenadoria de Apoio às Execuções, conferi. . 
  
 

NILTON BELTRÃO DE ALBUQUERQUE JUNIOR 
JUIZ COORDENADOR DA CAE 

 
 
 


