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sobre o tema documento novo, que se aplica ao que o novo Código

de Processo Civil, alterou para prova nova:

"por ´documento novo´ não se deve entender aqui o constituído

posteriormente. O adjetivo ´novo´ expressa o fato de só agora ser

ele utilizado, não a ocasião em que veio a formar-se. Ao contrário:

em princípio, para admitir-se a rescisória, é preciso que o

documento já existisse ao tempo do processo em que se proferiu a

sentença. Documento ´cuja existência´ a parte ignorava, é

obviamente, documento que existia; documento de que ela ´não

pôde fazer uso´ é, também, documento que, noutras circunstâncias,

poderia ter sido utilizado, e portanto existia". (Comentários ao

Código de Processo Civil, 13ª ed, Rio de Janeiro, Editora Forense,

2006, pp. 137-139).

O documento novo a que se refere à autora é um “Segundo Termo

Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção em Ar

Condicionado e Manutenção Predial (ID. n.ºa264497) celebrado

entre o réu e uma empresa do grupo econômico da autora, datado

de 23 de outubro de 2021, em que o réu presta serviços para esta

empresa, através de sua pessoa jurídica concebida como

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, diariamente,

recebendo a importância de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e

cinquenta reais) por mês, conforme Cláusula Quarta do susodito

Contrato.”.

Já a sentença rescindenda foi proferida em 14 de janeiro de 2019

(ID n.º fdc3ad1), com trânsito em julgado no dia 26 de março de

2019 (ID n.º fbe3a30).

Ou seja, a alegada prova nova foi um documento elaborado em

data posterior ao julgamento do mérito e o seu trânsito em julgado.

De acordo com Flávio Luiz Yarshell, "é firme na doutrina e na

jurisprudência que o documento a que alude o dispositivo legal não

é o constituído posteriormente ao julgamento do mérito. O adjetivo

'novo' refere-se ao fato de que só posteriormente pôde tal

documento (que já existia) ser utilizado". (Ação rescisória: juízos

rescindente e rescisório, Malheiros Editores, São Paulo, 2005, p.

329)

Essa a lição contida na Súmula 402 do Colendo Tribunal Superior

do Trabalho:

Súmula nº 402 do TST

AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. DISSÍDIO COLETIVO.

SENTENÇA NORMATIVA (nova redação em decorrência do CPC

de 2015) - Res. 217/2017 - DEJT divulgado em 20, 24 e

25.04.2017

I – Sob a vigência do CPC de 2015 (art. 966, inciso VII), para efeito

de ação rescisória, considera-se prova nova a cronologicamente

velha, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão

rescindenda, mas ignorada pelo interessado ou de impossível

utilização, à época, no processo.

II – Não é prova nova apta a viabilizar a desconstituição de julgado:

a) sentença normativa proferida ou transitada em julgado

posteriormente à sentença rescindenda; b) sentença normativa

preexistente à sentença rescindenda, mas não exibida no processo

principal, em virtude de negligência da parte, quando podia e

deveria louvar-se de documento já existente e não ignorado quando

emitida a decisão rescindenda. (ex-OJ nº 20 da SBDI-2 - inserida

em 20.09.2000).

À vista do exposto, não havendo probabilidade do direito, nem

perigo de dano iminente, não prospera o pedido de suspensão da

execução do título judicial, razão pela qual indefiro o pleito de tutela

de urgência formulado na inicial.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar para suspender a

execução que se processa nos autos da ação trabalhista ATOrd

0000792-75.2017.5.19.0010, até o julgamento desta ação rescisória

pelo Colegiado e determino:

a) a Intimação da autora da presente decisão;

b) a expedição de ofício à 10ª Vara do Trabalho de Maceió-Al,

enviando-se cópia desta decisão;

c) a citação do réu, Sr.GILSON SILVA DE MENDONÇA,

reclamante na reclamação trabalhista n.º ATOrd 0000792-

75.2017.5.19.0010, enviando-se cópia da inicial desta ação, para

que apresente defesa, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 157

do regimento interno desta Corte.

MACEIO/AL, 10 de junho de 2022.

    ANNE HELENA FISCHER INOJOSA

    Desembargador Federal do Trabalho

Posto Avançado TRT 19 CAE
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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 05 e 07/07/2022, 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

1) PROCESSO: ATSum 0000385-33.2016.5.19.0001

AUTOR: AGUSTINHO LOPES DA SILVA

RÉU: D'PAP HOTEL LTDA – ME

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

R$ 200,00 (duzentos reais), todos em regular estado de

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

e duzentos reais);

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

regular estado deconservação e funcionamento, sendo cada

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

reais);

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

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

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

4) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca GREE, em

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

(trezentos e cinquenta reais).

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

Data da avaliação: 26/04/2022.

2) PROCESSO: ATSum 0000114-87.2017.5.19.0001

AUTOR: ANATELZA ROSENDO DA SILVA

RÉU: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

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

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

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

quinhentos reais).

Valor total: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

3) PROCESSO: ATOrd 0001551-37.2015.5.19.0001

AUTOR: CELIA MARIA DE OLIVEIRA MELO

RÉU: LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS MEROVEU LTDA

1) Uma propriedade Rural denominada Paquevira, situado no

Município de Paulo Jacinto/AL, com área de 33 (trinta e três)

tarefas, transcrito sob o número R-2, Mat. 794, Liv. 2 do

Cartório de Registro de Imóveis de Paulo Jacinto, de

propriedade do Sr. Baltazar Teixeira Cavalcante, limitadas por

terras que foram ou são de: Ao Norte, com terras do Ingá

pertencente a Hélio Medeiros, Ao Leste: com terras da Fazenda

Cajazeiras de Geraldo Lima, Ao Oeste com terras da lagoa do

Ingá, cadastrada no INCRA sob o número 243.094.005.584,

avaliada em R$ 6.000,00 a tarefa, totalizando R$ 198.000,00

(cento e noventa e oito mil reais). Data da avaliação: 18/05/2022.

Observação: o acesso, de 10 km da sede do Município de Paulo

Jacinto à Fazenda no período do inverno é de difícil acesso. O

imóvel penhorado é destinado ao pastoreio de animais, não

existe no citado imóvel nenhuma edificação (casa alvenaria).

4) PROCESSO: ATOrd 0010538-33.2013.5.19.0001

AUTOR: EVERTON RODRIGO DA SILVA

RÉU: ROBSON ALVES TENORIO

01) 01 (um) buffet self service refrigerado, com 12 (doze) cubas,

sendo a parte superior em vidro, marca Refrimag, a base com

detalhe em madeira, em bom estado. Elétrico, aço e inox,

reavaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais);

02) 01 (um) buffet refrigerado para salada, elétrico, sem cubas,

com parte superior em vidro e base em madeira, aço inox, em

bom estado, reavaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

03) 01 (um) bufffet self service de mesa, térmico, com 5 (cinco)

cubas, em bom estado, reavaliado em R$ 1.000,00 (um mil

reais);

04) 01 (um) fogão industrial de 6 (seis) bocas, em bom estado,

reavaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

05) 21 (vinte e um) conjuntos de mesa com 3 (três) cadeiras,

tudo em madeira, sendo cada R$ 200,00 (duzentos reais), todas

em ótimo estado, totalizando R$ 4.200,00 (quatro mil e

duzentos reais);

06) 07 (sete) conjuntos de mesa e três cadeiras, sendo a mesa

com tampo em madeira e base em ferro e as cadeiras de

plástico com base em madeira, cada conjunto R$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais), todas em ótimo estado,

totalizando R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais);

07) 01 (um) televisor LCD, 42 polegadas, marca Samsung, em

bom estado, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais);

08) 01 (um) televisor LCD, 42 polegadas, marca Philco, em bom

estado, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais);

09) 01 (um) fogão de quatro bocas, Continental, em bom

estado, mas com alguns amassados, avaliado em R$ 500,00

(quinhentos reais);

10) 01 (um) refrigerador duplex Esmaltec, modelo RCD 37, em

regular estado, mas com alguns pontos de ferrugem, avaliado
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em R$ 600,00 (seiscentos reais);

11) 01 (um) freezer Cônsul vertical, capacidade aproximada de

246 litros, em bom estado, mas com poucos pontos de

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

Valor total: R$ 23.950,00 (vinte e três mil, novecentos e

cinquenta reais).

5) PROCESSO: ATSum 0000898-30.2018.5.19.0001

AUTOR: LEONARDO LOPES DA SILVA

RÉU: L C AUTO POSTO E CONVENIENCIAS LTDA - EPP

01) 01 (um) veículo I/FORD EDGE V6, placa PEK0017, renavam

283704039, chassi 2FMDK4KC9BBA48572, ano fabricação 2011

e modelo 2011, a gasolina, cor predominante preta, sem

reserva de domínio, de propriedade do Sr. Laelson Fernandes

da Silva, contendo banco de couro na cor bege, cambio

automático, ar condicionado eletrônico, travas e vidros

elétricos, regulagem dos bancos dianteiros elétricos, tudo em

funcionamento, porém farol dianteiro direito avariado, lataria

com pequenos amassos, arranhões e perda de pintura, pneus

em regular estado de conservação, com 76.687 km rodados na

data da vistoria realizada em 12-11-2018. Avaliação: R$

58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), com base na tabela FIPE

de novembro de 2018 e reajustes.

6) PROCESSO: ATSum 0000385-30.2016.5.19.0002

AUTOR: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA

RÉU: D'PAP HOTEL LTDA - ME E OUTROS

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

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

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

cinquenta reais);

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

em regular estado, faltando botões, com alguns pontos de

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

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

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

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

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

cinquenta reais);

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

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

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

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

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

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

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

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

(setecentos reais);

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

Data da avaliação: 26/04/2022.

7) PROCESSO: CartPrecCiv 0000463-82.2020.5.19.0002

AUTOR: KARINE RODRIGUES RAMALHO

RÉU: DJALMA LEONARDO DE SIQUEIRA

01) 01 (um) automóvel Fiat Pálio/Young 1.0, 02 (duas) portas,

placa MVK1960, combustível gasolina, código renavam

00748223916, ano fabricação 2000, modelo 2001, cor branca,

em regular estado de conservação e uso, avaliado em

R$9.000,00 (nove mil reais).Data da avaliação: 09/11/2021.

8) PROCESSO: ATSum 0000462-36.2016.5.19.0003

AUTOR: GENILSON SILVA DOS SANTOS

RÉU: D'PAP HOTEL LTDA - ME E OUTROS

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

BTUS, em regular estado de conservação e funcionamento,

faltando palhetas e botões, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e

cinquenta reais);

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

BTUS, em regular estado de conservação e funcionamento,

faltando palhetas e botões, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e

cinquenta reais);

3) 01 (um) televisor tubular de 14 polegadas, marca LG, em

regular estado de conservação e funcionamento, avaliado em

R$ 200,00 (duzentos reais).

Valor total: R$900,00 (um mil duzentos e cinquenta reais). Data

da avaliação: 26/04/2022.

OBS: Os bens encontram-se penhorados também nos

processos nº 0000385-30.2016.5.19.0002 e 0000385-

33.2016.5.19.0001.

9) PROCESSO: ATSum 0000920-53.2016.5.19.0003

AUTOR: DEYVISON RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS

RÉU: FABIO ALVES DA SILVA E OUTROS

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

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

cinquenta reais);

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

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

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

1.050,00 (um mil e cinquenta reais);

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

1.200,00 (um mil e duzentos reais);
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5) bem arrematado no leilão realizado em março de 2022;

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

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

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

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

(trezentos reais);

8)bem arrematado no leilão realizado em março de 2022.

Valor total: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinqüenta reais).

Data da avaliação: 27/04/2022.Os bens acima encontram-se

guardados na Rua Wilton Amorim de Miranda, 34, Conjunto

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

10) PROCESSO: ATOrd 0000208-63.2016.5.19.0003

AUTOR: JOCIARA DE ARAUJO FALCAO

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

E OUTROS (3)

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

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

encontra-se entulhado num cômodo da também empresa de

móveis planejados Casa Brasileira, situada na Avenida Dr. Júlio

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

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

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

Data da avaliação: 22/04/2022.

11) PROCESSO: ATSum 0000510-24.2018.5.19.0003

AUTOR: ERINALDO SANTOS DA SILVA

RÉU: PLASTICFER COM. LTDA – ME

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

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

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

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

mil reais). Data da avaliação: 24/05/2022.

12) PROCESSO:ATOrd 0000422-49.2019.5.19.0003

AUTOR: SANDRA MARIA FELIX DA COSTA

RÉU: PANTANAL COMERCIO HOTELEIRO LTDA

1) bem arrematado no leilão realizado em março de 2022;

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

marca Consul outros sem marca aparente, cor variando de

branco a bege pelo tempo de uso, com capacidade aproximada

entre 40 a 80 litros, funcionando, com alguns pequenos pontos

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

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

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

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

(cem reais), totalizando R$1.050,00 (um mil e cinqüenta reais).

Valor total: R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinqüenta reais).

Data da avaliação: 24/05/2022.

13) PROCESSO: ATOrd 0054900-08.1999.5.19.0003

AUTOR: CELI DE LIMA SANTOS

RÉU: SINDICATO DOS TAXISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

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

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

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

estava instalado, sem uso pela executada, não tendo sido

possível confirmar o funcionamento;

02) bem arrematado no leilão realizado em março de 2022;

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

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

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

deteriorado pelo tempo de uso, bem sucateado;

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

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

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

produto usado e similares;

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

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

desgaste natural do bem e o valor de mercado para usados

similares;

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

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

considerando o estado de conservação e o valor atual de

mercado para bens usados similares;

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

conservação,  reavaliado em R$ 100,00 (cem reais),

considerando que o bem está sucateado e não pode ser

confirmado se ainda está em funcionamento;

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

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

bem e o valor de mercado para usados similares;

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

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

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

10) bem arrematado no leilão realizado em março de 2019

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

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

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

para usados similares.

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

Data da reavaliação: 23/02/2022.
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14) PROCESSO:ATOrd 0062900-45.2009.5.19.0003

AUTOR: BENJAMIM NUNES DE OLIVEIRA

RÉU: CENTRO EDUCACIONAL JORGE ASSUNCAO SC

1) 106 (cento e seis) carteiras escolares com prancheta lateral

fixa acoplada à estrutura. Composta por estrutura metálica na

cor preta; assento e encosto estofados revestidos de couro

sintético preto e prancheta em fórmica na cor branca em bom

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

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

sessenta reais);

2) 45 (quarenta e cinco) carteiras escolares com prancheta

lateral fixa acoplada à estrutura. Composta por estrutura

metálica na cor preta; assento e encosto estofados revestidos

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

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

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

cinquenta reais);

3) 01 (um) condicionador de ar split, marca Gree, 18.000 BTUs,

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

3 3 1 5 5 3 8 0 0 3 7 7 4 ,  e m  b o m  e s t a d o  d e

conservação e funcionamento, avaliado por R$ 1.500,00 (um mil

e quinhentos reais);

4) 01 (um) condicionador de ar split, marca Gree, 18.000 BTUs,

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

e funcionamento, avaliado por R$1.500,00 (um mil e quinhentos

reais);

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

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

33115280044743, em bom estado de conservação e

funcionamento, avaliado por R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos

reais);

6) 01 (um) condicionador de ar split, marca Gree, 12.000 BTUs,

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

em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado por

R$ 1.00,00 (um mil reais);

7) 01 (um) condicionador de ar split, marca Gree, 12.000 BTUs,

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

em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado por

R$ 1.000,00 (um mil reais);

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

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

em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado por

R$ 1.000,00 (um mil reais);

9) 01 (um) condicionador de ar split, marca Tivah, 18.000 BTUS,

modelo T18HI, número de série S14K051460175, em bom

estado de conservação e funcionamento, avaliado por R$

1.100,00 (um mil e cem reais);

10) 01 (um) condicionador de ar Split, marca Tivah, 18.000

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

de conservação e funcionamento, avaliado por R$ 1.100,00 (um

mil e cem reais);

11) 02 (dois) bebedouros de pressão inox conjugados, marca

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

funcionamento (sem vazamentos e refrigerando), avaliada a

unidade por R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando R$

1.300,00 (um mil e duzentos reais);

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

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

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

1.800,00 (um mil e oitocentos reais);

Valor total: R$ 29.310,00 (vinte e nove mil, trezentos e dez

reais). Data da avaliação: 20/04/2022.

15) PROCESSO:ATOrd 0000842-64.2013.5.19.0003 

AUTOR: DIOGENES PAULO DA SILVA SOARES

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

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

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

conservação e funcionamento, avaliado por R$ 8.000,00 (oito

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

16) PROCESSO:ATSum 0049400-09.2009.5.19.0003

AUTOR: JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA

RÉU: PREMOLDADOS ESFINGE LTDA - ME E OUTROS (3)

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

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

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

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

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

20/04/2022.

17)PROCESSO:ATOrd 0000527-89.2020.5.19.0003

AUTOR: JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO

RÉU: NAVE CONSTRUCOES LTDA - ME

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

na cor  preta ,  ano de fabr icação 2015,  chassi  nº

8AJFX29G8F6608709, placa QLD1309, renavam 1067977314,

em regular estado de conservação, não funcionando, avaliada

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

OBSERVAÇÕES:

1) O VEÍCULO ENCONTRA-SE SEM FUNCIONAR DEVIDO À
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BATERIA DESCARREGADA OU DETERIORADA PELO TEMPO.

2) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO À BV FINANCEIRA S/A

CRED FIN. INV. SALDO DEVEDOR: R$23.218,00 (vinte e três mil

duzentos e dezoito reais) até 08/06/2022.

3) DÉBITOS DETRAN/SEFAZ: SEGURO OBRIGATÓRIO E

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

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

sessenta centavos). IPVA TOTAL EXERCÍCIO 2018- R$

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

TOTAL EXERCÍCIO 2020 - 3.384,11; IPVA TOTAL EXERCÍCIO

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

30/06/2022 - R$ 3.470,77

4) Débito com a empresa Prisma Empreendimentos (Pátio de

Veículos Maceió - DETRAN-AL): R$ 3.788,40 (três mil

setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) até

02/06/2022.

18)PROCESSO:ATOrd 0001908-16.2012.5.19.0003

AUTOR: JULIE REGINIS DANTAS DO NASCIMENTO

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

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

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

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

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

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

quarenta reais). Data da avaliação: 20/04/2022.

19) PROCESSO: ATSum 0000449-61.2021.5.19.0003

AUTOR: REJANE DA SILVA PIMENTEL

RÉU: CARLOS EUGENIO BORGES DOS SANTOS - ME

1) 08 (oito) condicionadores de ar, split, sem número de série

aparente, cada um com capacidade de 7.000 BTUS, usados,

porém, em bom estado de conservação e funcionamento,

avaliados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que,

cada um foi avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais). Data da

avaliação: 13/05/2022.

20) PROCESSO:ATOrd 0000714-34.2019.5.19.0003

AUTOR: CELSO DOS SANTOS SILVA

RÉU: FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR -

EIRELI - ME

1) 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). Data da avaliação:

04/03/2020.

21) PROCESSO:ATOrd 0000815-71.2019.5.19.0003

AUTOR: MAYARA DOS SANTOS SOARES OLIVEIRA

RÉU: FELISDORO TELECOMUNICACOES LTDA - ME

1) 01 (um) relógio de ponto digital X REP 520 BB 300, marca

TRX em bom estado de conservação, numero de fabricação

0002001580004438, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais);

2) 01 (um) relógio de ponto digital X REP 520 BB 300, martca

TRX, em bom estado de conservação, numero de fabricação

0000200002000020001558, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil

reais);

3) 01 (um) condicionador de ar, tipo SPLIT, marca GREE,

capacidade 24.000 BTUs, em bom estado de conservação e

funcionamento, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos

reais), com controle remoto;

4) O direito de uso do telefone fixo de numero 3359-1616

(Pontual Taxi), avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Valor total: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

22) PROCESSO:ATSum 0001021-85.2019.5.19.0003

AUTOR: ALEXSANDRO FRANCISCO DA SILVA

RÉU: MARIA CELIA RIBEIRO DE MATOS E OUTROS

1) 01 (um) freezer Metalfrio, horizontal, duas tampas, cor

branca, medindo: 1,68 x 0,86 x 0,63, avaliado em R$ 2.000,00

(dois mil reais);

2) 01 (um) freezer Midea, horizontal, uma tampa, cor branco,

medindo 1,42 x 0,85 x 0,70, avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e

oitocentos reais).

Valor total: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

23) PROCESSO:ATSum 0000434-63.2019.5.19.0003

AUTOR: LUCIANA ALVES DA SILVA

RÉU: J C M DOS SANTOS - ME E OUTROS

I) 01 (um) expositor central de madeira, para utilização em

padarias e mercadinhos, com 4 lados e 20 prateleiras, medindo

aproximadamente 1,60m de altura, 1,21m de largura e 0,83m de

profundidade, sem marca aparente, em regular estado de

conservação, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais);

II) 01 (um) expositor central de madeira para utilização em

padarias e mercadinhos, com 4 lados e 20 prateleiras, medindo

aproximadamente 1,60m de altura, 1,60m de largura e 0,82m de

profundidade, sem marca aparente, em regular estado de

conservação, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais);

III) 01 (um) balcão expositor de vidro curvo, sem refrigeração

nem aquecimento, com tampo de granito e estrutura de aço
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inoxidável e madeira, com três prateleiras, medindo

aproximadamente 1,24m de altura, 1,19m de largura e 0,71m de

profundidade, sem marca aparente, em regular estado de

conservação, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais);

IV) 01 (um) balcão expositor de vidro curvo, sem refrigeração

nem aquecimento, com tampo de granito e estrutura de aço

inoxidável e madeira, com duas prateleiras, medindo

aproximadamente 1,24m de altura, 1,30m de largura e 0,71m de

profundidade, sem marca aparente, em regular estado de

conservação, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais);

V) 01 (um) balcão expositor de vidro, curvo ,  com

aquecimento,tampo de granito e estrutura de aço inoxidável,

com três prateleiras, medindo aproximadamente 1,18m de

altura e 0,71 m de profundidade, sendo a largura dividida em

três seções de 0,92m, 0,90m e 0,92m, em formato de “U”, sem

marca aparente, em regular estado de conservação, com duas

trincas; Inclui um móvel anexo com tampo de granito, aço

inoxidável e madeira, com 2 prateleiras na parte de trás (para

utilização como caixa do estabelecimento), medindo

aproximadamente 1,21m de altura e 0,67m de profundidade,

sendo a largura dividida em duas seções de 0,30m cada, sem

marca aparente, em regular estado de conservação, avaliado o

conjunto em R$ 2.000,00 (dois mil reais);

VI) 01 (um) balcão expositor de vidro, sem refrigeração nem

aquecimento, com estrutura de aço inoxidável e madeira, com

três prateleiras, medindo aproximadamente 1,04m de altura,

2,02 m de largura e 0,65 de profundidade, sem marca aparente,

em regular estado de conservação, com uma trinca, avaliado

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

VII) 01 (um) expositor central de madeira, para utilização em

padarias e mercadinhos, com 4 lados e 20 prateleiras, medindo

aproximadamente 1,60 m de altura, 3,60m de largura e 0,40m de

profundidade, sem marca aparente, em

regular estado de conservação, avaliado em R$ 1.700,00 (mil e

setecentos reais).

Valor total: R$ 9.000,00 (nove mil reais). Data da avaliação:

11/05/2022.

24) PROCESSO:ATSum 0000612-56.2012.5.19.0003

AUTOR: LENILDA PEREIRA DA SILVA

RÉU: COELY E ARAUJO LTDA - ME E OUTROS

1) 01 (uma) máquina Singer de costura reta, modelo 191D-20,

CAT nº 1955-01, na cor branca, instalada e acompanhada em

uma mesa de costura, acoplada um motor marca Singer de ½

HP, voltagem 110/220 volts, número de série21390821, em

perfeito estado de conservação e funcionando, avaliada em R$

3.000,00 (três mil reais).Data da avaliação: 25/02/2022.

25) PROCESSO:ATSum 0000563-97.2021.5.19.0003

AUTOR: JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO

RÉU: GRIFE DAS CARNES EIRELI E OUTROS

1) 01 (um) freezer (FRICON), horizontal, com quatro tampas de

correr em vidro, medindo 3,04 x 0,92 x0,95, avaliado em R$

3.000,00 (três mil reais);

2) 01 (um) freezer vertical (VHM POLARES), expositor de

carnes, medindo 2,00 X 2,05 x 0,66, série139448, avaliado em

R$ 6.000,00;

3) 01 (um) freezer expositor de carne (VNH), horizontal,

medindo 2,04 x 1,30 x 065, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil

reais).

Valor total: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Todos os bens estão

em bom estado de conservação e funcionamento. Data da

avaliação: 28/01/2022.

26) PROCESSO: ATOrd 0000950-83.2019.5.19.0003

AUTOR: MAGNO MARTINS DA SILVA

RÉU: ANERITA SOARES DA COSTA - ME E OUTROS

1) 01 (uma) mesa de sinuca profissional inglesa, toda fabricada

em prancha, em madeira jatobá, 3,00 metros x 2,68 metros,

revestida com formiplast anti-arranhão wengue. Acompanha

um jogo de bolas importadas numeradas de 1 a

15, bolas snooker, 05 tacos, 02 fanchos, taqueira com

mareador, lousa e giz azul, estando o bem em perfeito estado

de uso e conservação, conforme demonstrado em fotografias

que seguem anexas, sendo avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil

reais).

27) PROCESSO:CartPrecCiv 0000190-66.2021.5.19.0003

AUTOR: LUCIA RAIANE DIAS DE OLIVEIRA

RÉU: ABEMARIO CLAUDIO OLIVEIRA RIOS

1) 01 (um) imóvel residencial , situado na rua C, nº 28, Conjunto

Henrique Equelman, Maceió, com terraço, 3 quartos, sala,

cozinha, banheiro, área de serviços, área de construção

66,19m² e área coberta 83,79m², avaliado em R$230.000,00

(duzentos e trinta mil reais). Débito de IPTU: R$ 6.785,51 (seis

mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e m

centavos).

28) PROCESSO:ATOrd 0000308-13.2019.5.19.0003

AUTOR: JOSE VALTER GOMES DA SILVA

RÉU: EDITE JOAQUIM DE MOURA - ME

1)6.377 (seis mil, trezentos e setenta e sete) litros de gasolina
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comum, sendo cada litro avaliado em R$ 7,36 (sete reais e trinta

e seis centavos), totalizando a penhora em R$ 46.934,72

(quarenta e seis mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta

e dois centavos). Data da Reavaliação 04/05/2022.

29) PROCESSO:ATSum 0000282-44.2021.5.19.0003

AUTOR: LAURA POLLYANNE SILVA SANTOS

RÉU: STORE WISE BEACH WEAR EIRELI E OUTROS

1) 01 (um) condicionador de ar split, marca Philco, capacidade

de 9000 BTUS, sem número de série aparente, em bom estado

de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 900,00

(novecentos reais);

2) 01 (uma) impressora HP6230 PRO, jato de tinta, série nº

TH628512JK, seminova, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos

reais).

Valor total: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

30) PROCESSO: ATSum 0000240-29.2020.5.19.0003

AUTOR: QUITERIA JOVENTINO ALVES DA SILVA

RÉU: FABIO PINO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA EIRELI - ME E OUTROS

1)01 (um)notebook Apple - Mac Book Pro, cor prata, ano 2018,

em excelente estado de conservação, apenas com a fonte

danificada, avaliado em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos

reais). Data da avaliação: 02/04/2022.

31) PROCESSO:ATOrd 0000904-36.2015.5.19.0003

AUTOR: JAKLEBERSON JANIEL DE LIMA

RÉU: VIGAL - VIGILANCIA ALAGOANA LTDA - EPP E OUTROS

(3)

1) Apartamento sob o nº 307, componente do edifício

residencial MONTICATINE, situado na Rua Dr. Antônio

Cansanção, nº 950, no bairro de Ponta Verde, nesta cidade,

encravado no 3º pavimento, possuindo os seguintes cômodos

e áreas: sala de estar e jantar com varanda, 02 quartos sendo

um suíte, wc social, cozinha e área de serviço, área privada

61,00m², área comum 26,66m², área total equivalente a 87,66m²

com direito a uma vaga no estacionamento destinada a veículo

de médio porte, matrícula nº 141258, registrado no 1º cartório

de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió. Avaliado em R$

300.000,00 (trezentos mil reais). Débito de condomínio: R$

6.333,30 (seis mil trezentos e trinta e três reais e trinta

centavos) até 18/05/2022. Débito de IPTU: R$ 11.754,00 (onze

mil, setecentos e cinqüenta e quatro reais).

32) PROCESSO:ExTiEx 0000155-48.2017.5.19.0003

AUTOR: MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES

RÉU: EMBRATER EMPRESA BRASILEIRA DE TERCEIRIZACAO

LTDA E OUTROS

1) 01 (um) aparelho de ar condicionado split, 9000 BTUS,

midea, branco, com compressor e controle remoto, bom estado

de conservação, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais);

2) 01 (um) aparelho de ar condicionado split, marca Philco,

branco, com compressor e controle remoto, 9000 BTUS, bom

estado de conservação, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais);

3) 01 (um) computador BENQ SENSEYE, monitor G 615HDPL,

teclado Z-MAX, com mouse, bom estado, avaliado em R$

1.100,00 (um mil e cem reais);

4) 01 (um) computador SAMSUNG SYNC MASTER B1630

%000001, sem teclado, com mouse, em bom estado de

conservação, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais);

5) 01 (um) computador ADC E1621SWB, com teclado, mouse

multilaser, em bom estado de conservação, avaliado em R$

900,00 (novecentos reais);

6) 01 (um) laptop HP cinza/preto, Pavilion G4, acoplado a uma

televisão 32" LG, que serve de monitor, em bom estado de

conservação, avaliado o conjunto em R$ 2.200,00 (dois mil e

duzentos reais);

7) 01 (uma) impessora marca Epson, scaner, preta, bom estado,

avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais);

8) 01 (um) sofá de 02 (dois) lugares, preto, sem marca, em bom

estado de conservação, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos

reais);

9) 01 (uma) mesa redonda, cor cinza/azul, para reuniões, com

04 (quatro) cadeiras azuis de pés de ferro, avaliado o conjunto

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

Valor total: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

33) PROCESSO:ATSum 0000437-18.2019.5.19.0003

AUTOR: CEZAR BRUNO DE MELO PEREIRA

RÉU: MISTER CAYMAN LTDA - ME

1) 01 (uma) pele de jacaré, couro curtido, na cor preto, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000696), avaliada por R$ 8.000,00 (oito mil reais);

2) 01 (uma) pele de jacaré, couro curtido, na cor preto, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000705), avaliada por R$ 8.000,00 (oito mil reais);

3) 01 (uma) pele de jacaré, couro curtido, na cor branca, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000799), avaliada por R$ 8.000,00 (oito mil reais);

4) 01 (uma) pele de jacaré, couro curtido, na cor verde, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº
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0000737), avaliada por R$ 8.000,00 (oito mil reais);

5) 01 (uma) pele de jacaré, couro curtido, na cor verde, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000738), avaliada por R$ 8.000,00 (oito mil reais);

6) 01 (uma) pele de jacaré, couro curtido, na cor verde, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000749), avaliada por R$ 8.000,00 (oito mil reais);

7) 01 (uma) pele de jacaré, couro curtido, na cor marrom, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000728), avaliada por R$ 8.000,00 (oito mil reais);

Valor total: R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais). Data da

avaliação: R$ 16/02/2022.

34) PROCESSO: ATOrd 0001694-22.2012.5.19.0004

AUTOR: BENEDITO PRUDENCIO DA SILVA

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

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

armado, utilizadas para escoamento de água e esgoto, sem

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

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

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

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

12/05/2022.

35) PROCESSO:ATOrd 0000097-37.2020.5.19.0004

AUTOR: JOAO CARLOS SANTOS DA SILVA

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

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

na cor  preta ,  ano de fabr icação 2015,  chassi  nº

8AJFX29G8F6608709, placa QLD1309, renavam 1067977314,

em regular estado de conservação, não funcionando, avaliada

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

OBSERVAÇÕES:

1) O VEÍCULO ENCONTRA-SE SEM FUNCIONAR DEVIDO À

BATERIA DESCARREGADA OU DETERIORADA PELO TEMPO;

2) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO À BV FINANCEIRA S/A

CRED FIN. INV. SALDO DEVEDOR: R$23.218,00 (vinte e três mil

duzentos e dezoito reais) até 08/06/2022;

3) DÉBITOS DETRAN/SEFAZ: SEGURO OBRIGATÓRIO E

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

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

sessenta centavos). IPVA TOTAL EXERCÍCIO 2018- R$

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

TOTAL EXERCÍCIO 2020 - 3.384,11; IPVA TOTAL EXERCÍCIO

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

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

4) Débito com a empresa Prisma Empreendimentos (Pátio de

Veículos Maceió -DETRAN-AL): R$ 3.788,40 (três mil,

setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) até

02/06/2022.

36) PROCESSO:ATOrd 0001621-79.2014.5.19.0004

AUTOR: JOSE FIRMINO DA SILVA

RÉU: ROSSERVICE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME

E OUTROS

1) 9.850,00 kg (nove mil, oitocentos e cinquenta 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. Valor da avaliação: o valor do

quilo da cantoneira de aço foi avaliado em R$ 13,00 (treze

reais), do que resultou o total penhorado de R$ 128.050,00

(cento e vinte e oito mil e cinquenta reais). Data da avaliação:

11/05/2022.

37) PROCESSO:ATOrd 0001046-42.2012.5.19.0004

AUTOR: ALEXSANDRO FERREIRA FELIX

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

1) 290 (duzentos e noventa) manilhas de concreto armado,

utilizadas para escoamento de água e esgoto, sem ferro,

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

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

Valor total : R$34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).

Data da avaliação: 14/02/2022.

38) PROCESSO:ATOrd 0130500-22.2005.5.19.0004

AUTOR: OLGA MARIA GOMES LEITE

RÉU: CENTRO EDUCACIONAL JORGE ASSUNCAO SC E

OUTROS 

1) 01 (uma) multifuncional brother, modelo DCP-8080 DN, serie

U62269K1J896051, 110V-120V, seminova, em excelente estado

de conservação, funcionando, sem defeito aparente, avaliado

em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);

2) 01 (um) notebook CCE INFO, preto, wi-fi Q802XRN3-01,

ANATEL 0994-11-1949, windows,  em bom estado, a

configuração não pode ser confirmada, a etiqueta havia sido

apagada pelo tempo de uso, funcionando e sem defeito

aparente, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Valor total: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais). Data da

avaliação: 18/02/2022

39) PROCESSO: ATSum 0000104-92.2021.5.19.0004
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AUTOR: PEDRO DANILO DOS SANTOS HONORIO

RÉU: J. ATAIDE ALVES EIRELI - EPP

1) 03 (três) motores compressores para ar condicionado, cada

um com capacidade de 90.000 BTUS (7.5tr), em bom estado de

uso (conservação e funcionamento), sem uso, avaliados em R$

9.000,00 (nove mil reais);

2) 04 (quatro) motores compressores para ar condicionado,

cada um com capacidade de 60.000 BTUS (5TR), em bom

estado de uso (conservação e funcionamento), sem uso,

avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Valor total: R$19.000,00 (dezenove mil reais). Data da avaliação:

17/05/2022.

40) PROCESSO: ATSum 0000726-76.2018.5.19.0005

AUTOR: GERSIA NEUZA SARMENTO DE OLIVEIRA

RÉU: KLEBER TENORIO POVOAS

1) 01 (um) refrigerador de água, marca Esmaltec, tipo gelágua,

em regular estado de conservação e funcionamento, avaliado

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

2) 01 (um) refrigerador, marca Esmaltec, modelo ROC 30,

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

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

reais);

3) 01 (um) televisor tubular de 14 polegadas, marca LG, em

regular estado de conservação e funcionamento, tela plana,

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

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

41) PROCESSO:ATOrd 0001592-21.2017.5.19.0005

AUTOR: IBE BARBOSA SANTOS

RÉU: MISTER CAYMAN LTDA

1) 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;

2) 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;

3) 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 reavaliação: 30/05/2022.

42) PROCESSO: ATOrd 0000510-28.2012.5.19.0005

AUTOR: CHINTIA RAFAELLA SANTOS SILVA

RÉU: ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS 00979596424 E

OUTROS (2)

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

18.000 BTUs marca Springer Midea, em bom estado de uso e

conservação, avaliado em R$

1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Data da avaliação:

13/05/2022.

43) PROCESSO: ATOrd 0001036-53.2016.5.19.0005

AUTOR: JOSOALDO DA SILVA PORFIRIO

RÉU: M. B. NUNES CADETE - ME E OUTROS

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

unitário R$ 90,00 (noventa reais), totalizando R$ 95.130,00

(noventa e cinco mil, cento e trinta reais). Data da avaliação:

24/05/2022.

44) PROCESSO:ATSum 0000960-24.2019.5.19.0005

AUTOR: CAUE MARTINS BARRETO DE MELO

RÉU: MEGA TOP MULTIMIDIA LTDA - ME

1) 01 (um) computador LG, na cor branca, com teclado branco,

disposit ivo desktop 2UF6646, processador INTEL(R),

CELERON(R) , CPU N3450@1. 10GHz, RAM instalada 4.00 GB,

sistema operacional 64 BITs, funcionando, avaliado em R$

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

2) 02 (duas) condensadoras Eletrolux 12.000 modelo VE12F,

código 2412ECBA206, nº de serie 70100240, outra sem

numeração, em bom estado, avaliado por R$ 1.100,00 (um mil e

cem reais) cada uma, totalizando R$ 2.200,00 (dois mil e

duzentos reais).

Valor total: R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Data da

avaliação: 30/05/2022.

45) PROCESSO:ATOrd 0001044-40.2010.5.19.0005

AUTOR: DAYANE CRISTIANE DA SILVA SANTOS

RÉU: AUTO POSTO MALIS LTDA - ME

1) 03 (três) bombas de abastecimento, marca Gilbarco, modelo

Veeder-Root, em razoável estado de conservação e

funcionamento, avaliadas a unidade por R$ 4.000,00,

totalizando R$12.000,00 (doze mil reais). Data da avaliação:

27/05/2022.

46) PROCESSO:ATOrd 0000123-13.2012.5.19.0005

AUTOR: JOSE CICERO MIGUEL DA SILVA

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

1) 97 (noventa e sete) manilhas de concreto armado, utilizadas

para escoamento de água e esgoto, sem ferro, medindo cada
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uma 0,60m de diâmetro por 1,00m de comprimento. Valor

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

11.640,00 (onze mil seiscentos e quarenta reais).

47) PROCESSO:ATSum 0000583-53.2019.5.19.0005

AUTOR: WAGNER LIMA DOS SANTOS

RÉU: BELTRÃO E ACIOLI LTDA - ME E OUTROS

1) 05 (cinco) cadeiras estofadas, em curvim (ou semelhante),

cor marrom escuro, pés em madeira, em regular estado de uso

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

2) 01 (uma) cadeira de escritório, giratória, encosto alto, braços

pretos, pés cromados com rodas, em regular estado de uso e

conservação, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais);

3) 01 (um) sofá em curvim (ou semelhante) preto, medindo

aproximadamente 1,90m, braços largos, dois assentos

estofados fixos, em regular estado de uso e conservação,

avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais)

4) 01 (um) sofá estofado, preto em napa (ou curvim), quatro

lugares, braços estreitos, em regular estado de conservação ,

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

5) 01 (um) móvel tipo rack, preto, com 4 gavetas centrais, com

aproximadamente 2,10m de comprimento, em regular estado de

uso e conservação, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais);

6) 01 (um) balcão de atendimento revestido em fórmica

bege/amadeirado e branco, medindo aproximadamente 2m de

comprimento, em regular estado de uso e conservação,

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

7) 01 (um) móvel baixo, tipo buffet, cor preta, com 4 portas,

medindo aproximadamente 1,80m, em regular estado de uso e

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

8) 02 (duas) poltronas estofadas, giratórias, cor preta, em

curvim (ou semelhante), formato quadrado, braços finos, em

regular estado de uso e conservação, avaliadas em R$ 1.000,00

(um mil reais);

09) 01 (um) móvel tipo buffet, cor preta, 5 portas, medindo

aproximadamente 2,20m, em regular estado de conservação,

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

10) 01 (uma) mesa de refeições, cor branca, pés em ferro,

medindo aproximadamente 2m de comprimento, cantos

arredondados, em conjunto com 8 cadeiras brancas, assentos

e encostos plásticos e pés de metal, tudo em regular

estado de uso e conservação, conjunto avaliado em R$

1.200,00 (um mil e duzentos reais);

11) 01 (uma) mesa redonda, aproximadamente 1m de diâmetro,

tampo revestido amadeirado, pés em ferro, em conjunto com 2

cadeiras pretas, assentos e encostos plásticos, pés de ferro,

tudo em regular estado de conservação;

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

12) 01 (uma) mesa para reuniões, retangular, tampo madeira

clara, pés pretos e largos, cantos arredondados, medindo

aproximadamente 1,90m de comprimento; em conjunto com 4

cadeiras pretas, estofadas, estrutura em metal (inclusive os

braços), tudo em regular estado de uso e conservação,

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

13) 01 (um) aparelho de ar condicionado Split, marca

AGRATTO, capacidade 12.000 BTUs, em regular estado de uso

e funcionamento, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais);

14) 01 (uma) geladeira grande, estilo retrô, duas portas cores

vermelha e branca, com adesivo Duff Beer, em regular estado

de uso e conservação, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos

reais);

15) 01 (um) bebedouro de gelágua, marca Esmaltec, branco e

com detalhes cinza, em regular estado de uso e conservação,

avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais);

16) 01 (um) aparelho de ar condicionado Split, marca

EQUATION, capacidade 12.000 BTUs, em regular estado de uso

e funcionamento, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais);

17) 01 (uma) mesa para reuniões (ou trabalho), retangular,

tampo madeira clara,  pés pretos e largos,  cantos

arredondados,  medindo aproximadamente 2,10m de

comprimento, em conjunto com 3 cadeiras de escritório,

encosto alto, braços pretos, pés cromados com todas, tudo em

regular estado de uso e conservação; conjunto avaliado em R$

1.400,00 (um mil e quatrocentos reais);

18) 01 (um) sofá em curvim (ou semelhante) preto, 2 lugares,

medindo aproximadamente 1,60m, braços lagos, dois assentos

estofados fixos, em regular estado de uso e conservação,

avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais);

19) 01(um) aparelho de ar condicionado Split, marca COMFEE,

capacidade 7.500 BTUs, em regular estado de uso e

funcionamento, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais);

20) 01 (uma) impressora multifuncional, MFC-8512DN, marca

Brother, em regular estado de uso e conservação, avaliada em

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

21) 01 (um) aparelho de ar condicionado Split, marca PHILCO,

capacidade 9.000 BTUs, em regular estado de uso e

funcionamento, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais);

22) 01 (uma) impressora multifuncional HP Laser Jet M1132, em
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regular estado de uso e conservação, avaliada em R$ 1.500,00

(um mil e quinhentos reais);

23) 01 (um) aparelho de ar condicionado Split, marca

AGRATTO, capacidade 12.000 BTUs, em regular estado de uso

e funcionamento, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais);

24) 02 (duas) mesas de escritório, com revestimento

amadeirado escuro, medindo aproximadamente 1,80m cada

uma, ambas em regular estado de uso e conservação,

avaliadas em R$ 800,00 (oitocentos reais);

25) 01 (uma) copiadora multifuncional, DCP-7065DN, marca

Brother, em regular estado de conservação, avaliada em R$

1.000,00 (um mil reais);

26) 01 (um) aparelho de ar condicionado Split, marca PHILCO,

capacidade 12.000 BTUs, em regular estado de uso e

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

27) 02 (duas) mesas de escritório, com revestimento

amadeirado claro, medindo aproximadamente 1,60m cada uma,

ambas em regular estado de uso e conservação, avaliadas em

R$ 700,00 (setecentos reais).

Os bens acima reavaliados totalizam o valor de R$ 21.300,00

(vinte e um mil e trezentos reais).

48) PROCESSO:ATSum 0000221-51.2019.5.19.0005

AUTOR: IGOR MADSON FERNANDES DOS SANTOS

RÉU: SAO JUDAS TADEU COLEGIO E CURSOS LTDA - EPP E

OUTROS

1) 01 (uma) lousa digital, medindo 1,50 cm x 1,50 cm, digo,

COM 100sem polegadas, marca Techlumens, avaliada em R$

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

2) 01 (uma) impressora multifuncional, marca Lexmark,

MX7110E, avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

3) 01 (um) monitor LG Flatron (217WS)c com DVR INTELBRAS,

com oito canais (VD 3004) e duas câmeras (Stilos), avaliados

em R$ 1.000,00 (um mil reais);

4) 50 (cinqüenta) cadeiras escolares com braço, tipo carteiras,

em polipropileno (pés de ferro), assento e encosto na cor

laranja, avaliadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

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

avaliação: 31/05/20222

49) PROCESSO:ATSum 0000988-89.2019.5.19.0005

AUTOR: IGOR MADSON FERNANDES DOS SANTOS

RÉU: SAO JUDAS TADEU COLEGIO E CURSOS LTDA - EPP E

OUTROS

1) 01 (um) expositor de lanches, marca Refrimate Engenharia

deFrios Ltda, com uma porta, faltando a outra, em regular

estado de uso e conservação,avaliado em R$ 200,00 (duzentos

reais);

2) 01 (um) fogão Esmaltec, sem a tampa, com pontos

deferrugem, em regular estado de uso e conservação, avaliado

em R$ 300,00 (trezentosreais);

3) 01 (um) refrigerador Esmaltec, com vários pontos de

ferrugem,em regular estado de conservação e funcionamento,

avaliado em R$ 500,00(quinhentos reais);

4) 01 (uma) chapa, marca Venâncio, com seis queimadores,

emregular estado de uso e conservação, avaliada em R$

800,00 (oitocentos reais).

Valor total: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Data da

avaliação: 01/06/2022.

50) PROCESSO:ATSum 0000876-52.2021.5.19.0005

AUTOR: ANA MARIA MOTA

RÉU: FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO

ALCOOL DE AL

1) 01 (uma) Serra Cirúrgica para Osteotomia Serratec III,

utilizada para cortes precisos em cirurgias ortopédicas, nos

mais diferentes tipos de ossos e tecidos relacionados, em

perfeito estado de conservação e funcionamento, avaliado em

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Data da avaliação:

26/05/2022.

51) PROCESSO:ATOrd 0001251-97.2014.5.19.0005

AUTOR: MOZART PINA DE ALMEIDA

RÉU: F. TORRES EIRELI - ME E OUTROS

1) 01 (um) compressor 250 lts, trifásico, marca Schulz, cilindro

de ar, sem número de série aparente, com dois pistões, usado

em bom estado de uso e conservação e funcionamento,

avaliado em R$ 1.000.00(um mil reais). Data da avaliação:

23/05/2022.

52) PROCESSO:ATSum 0000567-65.2020.5.19.0005

AUTOR: ANDRESSA CARLA DOMINGOS JORGE

RÉU: ABR ENGENHARIA LTDA - ME E OUTROS

1) 01 (uma) mesa para escritório medindo aproximadamente

1,40m x 1,40m, estrutura em alumínio com tampo de vidro, em

bom estado de conservação, avaliada em R$ 1.800,00 (um mil e

oitocentos reais);

2) 01 (uma) mesa para escritório com base oval em madeira,

tampo de vidro, em bom estado de conservação, avaliada em

R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais);
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3) 05 (cinco) estantes em aço com 06 prateleiras cada, em

bomestado de conservação, avaliadas em R$ 300,00 (unidade),

totalizando R$ 1.500,00 (um

mil e quinhentos reais);

4) 02 (duas) estantes de aço com 05 prateleiras cada, em bom

estado de conservação, avaliadas em R$ 270,00, totalizando R$

540,00 (quinhentos e quarenta reais);

5) 01 (uma) furadeira elétrica de coluna com mandril de ¾,

bancada ajustável , multivelocidade, com base de fixação, SEM

MOTOR, em bom estado de conservação, avaliada em R$

1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

6) 01 (uma) mesa circular em madeira, estrutura em aço, bom

estado de conservação, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos

reais);

7) 02 (duas) duas cadeiras para sala de espera, tipo longarina,

com três lugares cada, em bom estado de conservação,

avaliadas em R$700,00 (unidade), totalizando R$ 1.400,00 (um

mil e quatrocentos reais);

8) 01 (uma) cadeira para escritório tipo presidente, com

rodízios, em bom estado de conservação, avaliada em R$

500,00 (quinhentos reais);

9) 04 (quatro) cadeiras para escritório tipo secretária, fixas, em

bom estado de conservação, avaliadas em R$ 250,00 (unidade),

totalizando R$ 1.000,00 (um mil reais);

10) 02 (duas) cadeiras para escritório tipo secretária, com

rodízios, em bom estado de conservação, avaliadas em R$

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

11) 01 (uma) mesa para escritório em madeira, revestida com

lâminas de madeira cerejeira, com duas gavetas, medindo

1,80m x 0,57m; formato em L, em bom estado de conservação,

avaliada em R$ 1.000,00 (um mil reais)

Valor total: R$ 11.740,00 (onze mil, setecentos e quarenta

reais).

53) PROCESSO:ATSum 0001111-26.2015.5.19.0006

AUTOR: RENISE HONORIO DOS SANTOS

RÉU: STUDIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

1) 01 (uma) máquina de impressão Wit Color Printer Ultra 9200

1601, utilizada para impressão de baners e plotagens, de

fabricação chinesa, em estado de sucata, avaliada em R$

1.000,00 (um mil reais). Data da avaliação: 17/05/2022.

54) PROCESSO: ATSum 0001248-71.2016.5.19.0006

AUTOR: ALDO JOSE DOS SANTOS ALVES

RÉU: QUALITMAX INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES

LTDA - ME E OUTROS

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

de uso e conservação, avaliada em R$ 11.500,00 (onze mil e

quinhentos reais);

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

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

uso, avaliado em R$ 9.500,00.

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

avaliação: 07/01/2022.

55) PROCESSO: ATSum 0000684-24.2018.5.19.0006 

AUTOR: JOSE MILTON DA SILVA

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

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

utilizadas para escoamento de água e esgoto, sem ferro,

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

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

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

reais).Data da avaliação: 12/05/2022.

56) PROCESSO: ATOrd 0000660-30.2017.5.19.0006

AUTOR: VERA LUCIA DA SILVA SANTOS

RÉU: PESSOA E MELO LTDA E OUTROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

totalizando R$ 600,00 (seiscentos) reais;

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

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

e quatrocentos reais);

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

avaliação: 25/02/2022.

57) PROCESSO: ATOrd 0000248-31.2019.5.19.0006

AUTOR: RAFAEL DA SILVA MOURA

RÉU: ALMAFI MARTINS LEITE

1) 01 (um) veiculo VW/GOLF, ano 2001/2002, placa MVA6361,

chassi BWAA41J124019061, renavam 774508426, cor prata, em

péssimo estado de conservação, faltando 02 (dois) pneus, com
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pintura e estofados desgastados, não sendo possível atestar o

funcionamento do veículo por problemas na bateria, avaliado

por R$ 10.000,00 (dez mil reais). Data da avaliação: 07/06/2022.

Débitos: LICENCIAMENTO: 2019 - R$ 130,32, 2020 - R$ 130,32,

2021 - R$ 130,32 e 2022 - R$ 130,32. TOTAL LICENCIAMENTO:

R$ 521,28. IPVA: 2019 - R$ 305,21, 2020 - R$ 438,58, 2021 - R$

407,65 e 2022 - R$ 520,25. TOTAL IPVA: R$ 1.671,69.

58) PROCESSO: ExFis 0000468-29.2019.5.19.0006

AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

RÉU: USINA SANTA CLOTILDE (em Recuperação Judicial)

1) 01 (uma) gleba de 34,47 (trinta e quatro vírgula quarenta a

sete) hectares da Fazenda Ingazeira de Cima, situada na zona

rural do município de Atalaia/AL, limitando-se tal gleba com a

Fazenda Novos a leste, com terras de Gustavo José Acioly

Tenório a oeste, com terras de Eraldo Raposo Tenório ao sul e

com terras de Julia Maria Acioly Tenório ao norte. Propriedade

aparentemente plana e utilizada para o plantio de cana-de-

açúcar em toda sua área. Possui uma estrada de terra que a

circunda. Dista aproximadamente 12,2 km da BR-101, à qual se

liga por uma estrada de terra. Matrícula: 5.745, página 124,

Livro 1-A, transcrita no Livro 3-I, fls. 75, sob o número 3.291, do

cartório de Registro Geral de Imóveis de Atalaia/AL. Avaliação:

R$ 909.000,00 (novecentos e nove mil reais); Data da avaliação:

12/05/2022.

59) PROCESSO: ATOrd 0036700-46.1996.5.19.0006

AUTOR: ALBERTO RIBEIRO LINO E OUTROS

RÉU: JORGE E OMENA LTDA - ME E OUTROS

1) 01 (um) prédio sob o nº 19, da Rua Comendador

Vasconcelos, em Fernão Velho, neste município, construído em

alvenaria, coberto de telhas, identificado como padaria e

mercadinho, edificada em terreno próprio, medindo 9,40 mts de

frente e de fundos, por 34,54 mts de frente a fundos em ambos

os lados, com uma área total de 324,70 mts², sendo 188,74 mts²

de área construída, sendo a divisão do imóvel o seguinte:um

galpão com 02 (dois) compartimentos, sendo 1º com

aproximadamente 6 x 9,40 mts contendo um escritório com 5x2

mts e o 2º compartimento medindo 9,40 x 28,54 mts, em regular

estado de uso,matrícula nº 50867 no 1º Cartório de Registro

Geral, avaliado por R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Data

da avaliação: 01/06/2022.

60) PROCESSO: CartPrecCiv 0000260-74.2021.5.19.0006

AUTOR: JOSE ILSON ALVES DOS SANTOS

RÉU: FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LITORAL LTDA

- EPP

1) Unidade autônoma de nº P10, localizada na quadra P, do

Condomínio Residencial Laguna, situado na Ilha de Santa Rita,

Marechal Deodoro (AL). Unidade autônoma P 10 terreno – área

de utilização exclusiva com 915,08 m². Características do

terreno: TERRENO DE MARINHA tem a forma irregular e os

seguintes limites: frontal com a rua em projeto A17, medindo

14,12 m , lateral esquerda com a Unidade Autônoma P11,

medindo 35,30m, fundos com as unidades autônomas P8 e P9,

medindo 36,44 m (25,60 m e 10,84 m respectivamente), lateral

direita com a Rua em projeto A16, medindo ,42,73 m (dois

s egui ment os  curvos  m edi ndo  36 , 78  m  e  5 , 95  m

respectivamente), Área global e das partes comuns: áreas

totais: área real coberta 13,27 m². Área privativa (área livre do

terreno) 901,81 m2. Área comum 2.230,09 m². Área total 3.131,9

m², correspondente a uma fração ideal do terreno de 0,003446.

Não existia débito junto ao condomínio até 06/06/2022. Valor da

Avaliação: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Data da

avaliação: 06/06/2022. Débito de IPTU: R$4.746,49 (quatro mil,

setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove

centavos).

61) PROCESSO: ATOrd 0001398-83.2015.5.19.0007

AUTOR: CARLOS DANTAS PITUBA

RÉU: ROSSERVICE MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME

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

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

arrematante, peça fabricada e pronta, com entrega prevista no

prazo de 45 dias pela executada, a contar da ciência

da ordem judicial de entrega. O valor do quilo da cantoneira de

aço avaliado em R$ 13,00 (treze reais). Total penhorado R$

157.586,00 (cento e cinqüenta e sete mil e quinhentos e oitenta

e seis reais). Data da avaliação: 12/05/2022.

62) PROCESSO: ExFis 0134800-47.2007.5.19.0007

AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

RÉU: ANTONIO MONTEIRO DA SILVA E CIA LTDA - EPP

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

1,retirados na jazida, sendo cada metro cúbico avaliado em R$

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

quarenta reais).

63) PROCESSO: ATOrd 0000289-29.2018.5.19.0007

AUTOR: NAZARE DAS NEVES SALGUEIRO

RÉU: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

1) 14 (quatorze) portas acústicas classe 3, folha med 8,00x2,
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10x15mm (kit de 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).

64) PROCESSO:ATSum 0000967-78.2017.5.19.0007

AUTOR: VERA LUCIA MARCOLINO DE FREITAS

RÉU: DIREPLAN - DIRECAO PLANEJADA LTDA - ME E

OUTROS

1) 01 (um) automóvel Honda Civic – IX, placa DCE0394, ano

fabricação/ano modelo 2000/2000, cor branca, renavam

00732158494, à gasolina, em bom estado, porém os puxadores

das 2 portas do lado direito (lado do motorista) estão

quebrados e a porta do motorista está sem abrir. Avaliação: R$

16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). Data da avaliação:

19/05/2022.

65) PROCESSO:ATSum 0000462-82.2020.5.19.0007

AUTOR: DENNYS PAULINO DA COSTA

RÉU: AMANDA MENEZES DAMASCENO LIMA

1) 02 (duas) máquinas industriais de costura “TRAVETE”, "SUN

ESPECIAL" 551850XHW, utilizadas para costura específica de

pontos de maior impacto, como as laterais das peças, bolsos,

bem como para acabamentos, com capacidade para produção

em larga escala, com precisão e segurança em todo processo,

em bom estado de conservação e funcionamento, avaliadas em

R$ 10.000,00 (dez mil reais).

66) PROCESSO:ExFis 0496200-57.2005.5.19.0007

AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

RÉU: COMPANHIA ACUCAREIRA USINA CAPRICHO (em

Recuperação Judicial)

1) Um terreno situado na Rua Comendador Palmeira, onde

existia a casa nº 444, medindo 19,25 m, de frente, por igual

medida de fundos, por 70m de frente a fundos, em ambos os

lados, conforme escritura pública, registrada no 1º Cartório de

Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió, sob nº 14.670, Livro

2, fls. 129, de 29 de agosto de 1979, avaliado em R$ 500.000,00

(quinhentos mil reais). Débito de IPTU: R$ 15.486,05 (quinze

mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos).

67) PROCESSO:ATSum 0000347-32.2018.5.19.0007

AUTOR: VERONILDO FRADIQUE PEIXOTO

RÉU: K. C. FERREIRA DE SOUZA MORAES - ME

1) 01 (uma) caminhonete aberta, cabine dupla, diesel, Toyota

Hilux CD 4X2, câmbio manual, ano/mod 2005/2006, prata, placa

JOQ 0624, Chassi 8AJER32G964003017, renavam 00867421894,

em péssimo estado de conservação, com algumas avarias,

principalmente na parte frontal, sem funcionar há mais de 01

(um) ano por problemas na bateria. Avaliação: R$ 48.000,00

( quaren ta  e  o i to  m i l  rea i s ) .DÉBITOS JUNTO AO

DETRAN/AL:Licenciamento exercícios 2020/2021/2022 - R$

390,96. Infrações - R$ 4.081,30. IPVA exercícios 2020/2021/2022

- R$ 4.580,39. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE AO

BANCO BRADESCO.

68) PROCESSO:ATSum 0001363-89.2016.5.19.0007

AUTOR: ARTHUR OLIVEIRA PITANGA CALDAS DA SILVA

RÉU: CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA DE ALAGOAS LTDA -

ME E OUTROS

1) 01 (uma) cadeira odontológica, com equipo acoplado, marca

Gnatus, em bom estado, avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil

reais) . Data da avaliação: 07/12/2021.

69) PROCESSO:ATSum 0000162-72.2010.5.19.0007

AUTOR: FERNANDA MARIA DA SILVA

RÉU: ISABEL CRISTINA SILVA DE LIMA

1) 01 (um) automóvel marca Fiat, modelo Siena 1.4 Tetrafuel,

ano de fabricação 2007, ano do modelo 2007, cor predominante

preta, placa MVB2037, renavam 00935078762, chassi

9BD17201X73363179, em precário estado de conservação,

seriamente danificado em virtude de um sinistro. Avaliação:

R$6.000,00 (seis mil reais).

RESSALVAS: ENCONTRA-SE SEM O KIT GNV, SEM BATERIA,

ESTÁ COM OS CINCO PNEUS, PORTA DIANTEIRA DO LADO

DIREITO, CAIXA DE RODA DO LADO ESQUERDO DIANTEIRO,

PARACHOQUE E GRADE DIANTEIROS, TODOS AVARIADOS,

SEM O PARALAMA DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO, PNEUS

EM PÉSSIMO ESTADO.

70) PROCESSO:ATOrd 0001683-73.2015.5.19.0008

AUTOR: ROSECLEIDE DE SOUZA CAVALCANTE

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

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

BTUS, bom estado de conservação e funcionamento, avaliado

em R$ 500,00 (quinhentos reais);

2) 01 (um) aparelho de ar condicionado LG 9.000 Btus, avaliado

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

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

modelo Tsnc2425ma0, em bom estado de conservação e

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

reais);
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4) 01 (um) aparelho de ar condicionado Carrier, Split, 48.000

BTUS, em bom estado de conservação, porém, presentando

defeito técnico (ruído) quando em funcionamento, avaliado em

R$ 3.000,00 (três mil reais);

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

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

oitocentos reais);

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

giratórias, com estofamento preto, bom estado, avaliadas em

R$ 3.000,00 (três mil reais).

Valor total: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

71) PROCESSO:ATSum 0000085-79.2018.5.19.0008

AUTOR: WEMERSON HORACIO DOS SANTOS

RÉU: ALDAIR F DA SILVA - ME

1) 01 (uma) 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, avaliada

em R$6.000,00 (seis mil reais).

72) PROCESSO:ATOrd 0001050-04.2011.5.19.0008

AUTOR: JAELSON DEK DOS SANTOS

RÉU: E D K - SERVICOS LTDA - ME

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

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

func ionando em regular  estado de uso,  ava l iado

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

10/05/2022.

73) PROCESSO:ATOrd 0000516-16.2018.5.19.0008

AUTOR: JOAO DE OLIVEIRA DIAS

RÉU: AUTORENOV CENTRO DE RECUPERACAO AUTOMOTIVA

LTDA - ME

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

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

aquecedor Siemens, modelo LGA52156A27, possuindo

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

bom estado de funcionamento e conservação, com quadro de

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

74) PROCESSO:ATOrd 0010252-34.2013.5.19.0008

AUTOR: GENI MESSIAS DOS SANTOS

RÉU: MARCIA FERNANDA ALMEIDA DA CUNHA

1) 01 (um) veículo Honda/Fit, Flex, LX, Ano/Modelo 2014, placa

ORF8118, renavam 994542933, cor vermelha, em bom estado de

uso e conservação, alienado fiduciariamente à AYMORE CRED

FIN E INVEST S/A, avaliado em R$ 48.000,00 (quarenta e oito

mil reais).

75) PROCESSO:ATOrd 0001142-40.2015.5.19.0008

AUTOR: ADRIANO ANTONIO DE ARAUJO

RÉU: TRANSALAGOAS TRANSPORTES LTDA E OUTROS

1) 01 (um) caminhão, marca Iveco, modelo STRALIS 570S41T,

2010/2011, cor branca, diesel, placa NML0791-AL, renavam

286215284, chassi 93ZS2MSHOB8810391, não inclui

semirreboque, em regular estado de conservação e

funcionamento, avaliado em R$ 160.000,00 ( cento e sessenta

mil reais). Data da avaliação: 17/05/2022

76) PROCESSO:ATSum 0000762-75.2019.5.19.0008

AUTOR: GILDA FELIX DOS ANJOS

RÉU: WILSON EMILIANO BARROS ALIMENTOS

01) 01 (um) freezer horizontal, Consul, com duas tampas, de

534 litros, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais);

02) 01 (um) freezer horizontal, Eletrolux, com duas tampas, de

384 litros, avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais);

03) 01 (um) fogão industrial de quatro bocas, em ferro, avaliado

em R$ 400,00 (quatrocentos reais);

04) 01 (uma) geladeira Consul (frost free) biplex, avaliada em R$

500,00 (quinhentos reais);

05) 03 (três) freezers verticais (um com logotipo da Pietra, um

com logotipo da Schin e um da Devassa), avaliados em R$

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);

06) 36 (trinta e seis) mesas em madeira ripada com logotipo da

Itaipava, avaliadas em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais);

07) 144 (cento e quarenta e quatro) cadeiras em madeira ripada

(marca Fimap), avaliadas em R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos

reais);

08) 05 (cinco) caixas de cerveja Heineken de 600 ml, cada um

contendo vinte e quatro unidades, avaliadas em R$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais);

09) 05 (cinco) caixas de cerveja Devassa de 600 ml, cada uma

contendo vinte e quatro unidades, avaliadas em R$ 600,00

(seiscentos reais).

Valor total: R$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais). Data

da avaliação: 07/06/2022.
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77) PROCESSO:ATSum 0000748-28.2018.5.19.0008

AUTOR: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

RÉU: POSTO ANTAS DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA -

EPP E OUTROS

01) Um apartamento sob nº 303, componente do EDIFÍCIO

“PALAZZO IMPÉRIA “ situado na Rua Industrial Climério

Sarmento, nº 41, no bairro de Jatiúca, nesta cidade, encravado

no 3º pavimento do citado edifício, com os seguintes cômodos:

living, varanda, 03 quartos, sendo 01 suíte, wc social, cozinha

com área de serviço e dependência completa de empregada,

possuindo as seguintes áreas: área privativa 112,09m², área

comum 53,87m², área total 165,96 m² e fração ideal – 0,03805%

e com direito a 01 vaga de estacionamento de veículo de porte

médio; edificado em terreno constituído dos lotes 10 e 11, da

quadra 08 , do Loteamento Stella Maris, medindo 30,00ms de

frente, limitando-se com a Rua Ind. Climério Sarmento, 30,00

ms de fundos, limitando-se com os lotes 15 e 16, 30,00ms pelo

lado direito, limitando-se com o lote 12 e 30,00ms do lado

esquerdo, limitando-se com o lote 09. Tudo conforme matricula

91048, ficha 01, Livro 2 do 1º Cartório de Registro de Maceió.

Avaliação: R$300.000,00 (trezentos mil reais). Data da

avaliação: 01/06/2022. Débito de condomínio até 20/05/2022: R$

102.757,39 (cento e dois mil, setecentos e cinqüenta e sete

reais e trinta e nove centavos). Débito de IPTU: R$ 16.630,77

(dezesseis mil, seiscentos e trinta reais e setenta e sete

centavos).

78) PROCESSO:ATSum 0000620-71.2019.5.19.0008

AUTOR: MARIA LETICIA DOS SANTOS SILVA

RÉU: ALANILSON LADISLAU FIGUEIREDO DOS SANTOS E

OUTROS

01) 03 (três) mesas quadradas em fórmica branca, com ajuste

regulável e base circular, todas em regular estado, sendo cada

R$ 100,00, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais);

02) 03 (três) aparelhos de ar condicionado, tipo split, marca

AGRATTO, 18.000 BTUS, todos em regular estado, sendo cada

R$ 2.000,00, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais);

03) 01 (um) balcão expositor em vidro, com detalhes de plástico

vermelho, em regular estado, avaliada em R$ 300,00 (trezentos

reais);

04) 01 (uma) geladeira duplex, marca Eletrolux, modelo DC49A,

branca, em regular estado, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos

reais);

05) 01 (um) freezer horizontal, marca FRICON, duas tampas,

capacidade aproximada de 600L, com pontos de ferrugem nas

tampas, em regular estado, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos

reais);

06) 11 (onze) cadeiras, em plástico, cor do encosto e do

assento em vermelho, marca Forteplástico, todas em bom

estado, sendo cada R$ 50,00 (cinquenta reais);

07) 01 (um) fogão industrial de oito bocas, em regular estado,

avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais);

08) 03 (três) chapas quentes a gas, marcas variadas, em bom

estado de uso e conservação, sendo R$ 600,00 (seiscentos

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

Valor total: R$ 10.850,00 (dez mil, oitocentos e cinquenta reais).

79) PROCESSO: ATSum 0001309-83.2017.5.19.0009

AUTOR: CELIO DOS SANTOS DA SILVA

RÉU: J.R DE LIMA PRE-MOLDADOS – ME

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

valor de R$ 10,00 o metro. Valor total da avaliação: R$ 10.000,00

(dez mil reais). Data da avaliação: 18/05/2022.

80) PROCESSO: ATSum 0001154-80.2017.5.19.0009

AUTOR: ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS

RÉU: RESTAURANTE MANDACARÚ CASA CAIPIRA

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

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

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

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

massaranduba, em regular estado de uso e conservação,

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

II – Arrematado em leilão realizado em maio/2021

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

avaliação: 10/01/2022.

81) PROCESSO:CartPrecCiv 0001165-41.2019.5.19.0009

DEPRECANTE: COSMO JOSE DA SILVA

DEPRECADO: CARLOS ALBERTO VIEIRA GOMES

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

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

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

23/11/2021.

82)PROCESSO: ATOrd 0000580-88.2016.5.19.0010

AUTOR: JAIRO ANTONIO DOS SANTOS

RÉU: LEONARDO EMANOEL DA COSTA TORRES - ME

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

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

restaurante, em regular estado de uso e conservação, avaliadas

emR$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Data da avaliação:
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10/01/2022.

83) PROCESSO: ATOrd 0000450-35.2015.5.19.0010

AUTOR: ADENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS

RÉU: J.R DE LIMA PRE-MOLDADOS – ME

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

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

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

avaliação: 07/01/2022.

84) PROCESSO:ATOrd 0087800-13.2005.5.19.0010

AUTOR: DAMIAO BEZERRA DE ARAUJO

RÉU: PREVIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME

01) 01 (um) apartamento residencial, nº 702, encravado no 7º

pavimento do Edifico Dom Louis de Bourbom, localizado na

Rua Hélio Pradines, 111, Ponta Verde, composto dos seguintes

cômodos e área: sala de estar/jandar , varanda social, 4 quartos

suítes, sendo 3 com varanda, lavabo, cozinha, despensa, área

de serviço, quarto e banheiro de empregada, 2 vagas de

garagem, com área privativa de 267,89 m², área comum de

148,32 m², área total de 416,21 m². O imóvel tem como limites:

pela frente com a Rua Helio Pradines, lado direito com o lote 3

dos herdeiros de João Francisco Teixeira; lado esquerdo com

os lotes 06 e 07 de Pedro Barbosa e pelos fundos com os lotes

10 e 11, pertencentes a Pedro Barbosa. Matrícula nº 65.428 no

1º Cartório de Registro Geral de Imóveis de Maceió/AL. Conta o

condomínio com área de lazer, com piscina, 2 elevadores, um

social e outro de serviço, gerador e porteiro, ótima localização,

há poucos metros da praia. Valor da avaliação: R$ 1.300.000,00

(um milhão e trezentos mil reais). Data da avaliação: 31/05/2022.

Débito de IPTU: R$ 42.438,20 (quarenta e dois mil, quatrocentos

e trinta e oito reais e vinte centavos).

85) PROCESSO:ATSum 0000717-31.2020.5.19.0010

AUTOR:ANTONIO MIQUELINO FERREIRA

RÉU:NAVE CONSTRUCOES LTDA - ME

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

na cor  preta ,  ano de fabr icação 2015,  chassi  nº

8AJFX29G8F6608709, placa  QLD1309, renavam

1067977314, em regular estado de conservação, não

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

OBSERVAÇÕES:

1) O VEÍCULO ENCONTRA-SE SEM FUNCIONAR DEVIDO À

BATERIA DESCARREGADA OU DETERIORADA PELO TEMPO.

2) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO À BV FINANCEIRA S/A

CRED FIN. INV. SALDO DEVEDOR: R$23.218,00 (vinte e três mil

duzentos e dezoito reais) até 08/06/2022.

3) DÉBITOS DETRAN/SEFAZ: SEGURO OBRIGATÓRIO E

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

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

sessenta centavos). IPVA TOTAL EXERCÍCIO 2018- R$

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

TOTAL EXERCÍCIO 2020 - 3.384,11; IPVA TOTAL EXERCÍCIO

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

30/06/2022 - R$ 3.470,77

4) Débito com a empresa Prisma Empreendimentos (Pátio de

Veículos Maceió - DETRAN-AL): R$ 3.788,40 (três mil

setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) até

02/06/2022.

86) PROCESSO:ATOrd 0030900-10.2005.5.19.0010

AUTOR: MARCOS ANTONIO GUIMARAES DA ROCHA

RÉU: RADIO JORNAL DE HOJE LTDA - EPP

01) 01 (um) grupo gerador 55 KVA, HEIMER, alternador série

nº 13P0799, radiador nº OP5740MS, motor FPT (tipo 80M AM1

3601), em bom estado de conservação e funcionamento,

avaliado emR$ 20.000,00 (vinte mil reais).Data da avaliação:

15/12/2021.

87) PROCESSO: ATSum 0000254-13.2018.5.19.0058

AUTOR: INGRID ALVES CRUZ SANTOS

RÉU: POUSADA ACONCHEGO DO VELHO CHICO E OUTROS

(2)

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

de fabricação 1978, 72 amperes, trifásico 60Hz , mod. 27/29,

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

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

88) PROCESSO: ATOrd 0010209-41.2013.5.19.0059

AUTOR: THIAGO DEIVID DOS SANTOS

RÉU: FUNDACAO CASA DO PENEDO

Descrição: Um prédio de alvenaria com 2 pavimentos onde

funciona a Sede da Fundação. O imóvel conta com 12

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

de Penedenses ilustres, o anfiteatro e o Memorial Permanente.

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

Benfeitorias: Prédio com fachada, portas e janelas com

pinturas novas.

Avaliação: R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Data da

avaliação: 04/11/2019.

Observação: o bem penhorado, apesar de afetado por

tombamento realizado pelo IPHAN-AL, pode ser objeto de leilão
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por qualquer interessado, ressalvada a preferência prevista no

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

judicial.

Débito tributário municipal - TLF (Taxa de Licença de

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

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

89) PROCESSO:ATSum 0077900-14.2009.5.19.0059

AUTOR: IVANILDO VIEIRA ALVES

RÉU: CERAMICA PENEDO LTDA - ME E OUTROS

1) Duas partes de terras, formando um todo, situado na estrada

de rodagem Penedo - Piaçabuçu, neste município, com a

denominação de “Sitio Dourado”, com os seguintes limites e

dimensões: pela frente limitando-se com a estrada de

Piaçabuçu, medindo noventa e duas varas e meia (92,1/2) de

um lado, medindo 179 (cento e setenta e nove) varas, com

terras de Paulo Soares da Silva; do outro lado, com terras de

Miguel dos Santos, medindo cento e setenta e nove varas;

pelos fundos, com a estrada do Arizona, medindo cento e dez

(110) varas. Obs.: uma vara mede aproximadamente 2,20

metros. Avaliação: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos

mil reais).

90) PROCESSO:ATOrd 0000426-91.2019.5.19.0260

AUTOR: MARIA MADALENA DA SILVA E OUTROS (2)

RÉU: ALDO BAHIA MAIA GOMES

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

ano/fabricação 2009, ano/modelo 2010, placa JSW5921,

combustível diesel, cor prata, avaliado por R$ 80.000,00 (oitenta

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

To t a l  d e  dé b i t o s  j un t o  a o  D E TR A N :  R $  2 6 0 , 6 4

(taxas/licenciamento) e R$ 3.715,57 (infrações). IPVA

EXEERCÍCIO 2022: R$ 2.569,58; IPVA EXEERCÍCIO 2021: R$

2.306,37; IPVA EXEERCÍCIO 2019: R$ 2.193,38;

91) PROCESSO:ATOrd 0001231-25.2011.5.19.0260

AUTOR: EDNALDO AMARO DOS SANTOS E OUTROS

RÉU: MAURICIO ALVES DA SILVA

1) 54,79 hectares do Imóvel denominado Parcela “D”, na zona

rural de Ibateguara, Alagoas, registrado sob nº 634, Fl 97vº,

Livro 2-F, do Cartório d Registro de Imóveis de Ibateguara-AL,

de propriedade do executado MAURICIO ALVES DA SILVA,

avaliado por R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e

cinquenta mil reais).Data da avaliação: 27/05/2022.

92) PROCESSO:ATOrd 0000187-24.2018.5.19.0260

AUTOR: MARIA JUSANIA SEVERINO

RÉU: MARIA CICERA DA SILVA

1) Imóvel situado na Rua Vereador Francisco de Moraes, nº 578,

bairro Roberto Correia de Araújo, União dos Palmares,

Alagoas, onde funciona a Farmácia Padre Cícero, Matrícula nº

614 do 1º Tabelionato de Notas – Registro de Imóveis e

Protestos de Títulos de União dos Palmares, avaliado em

R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Data da avaliação:

01/02/2022.

93) PROCESSO:ATSum 0001207-02.2017.5.19.0061

AUTOR: JOSICLEITON FEITOSA DA SILVA

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

1) 01 (uma) impressora HP Látex 260 (HP Design Jet L 26500),

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

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

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

reavaliação: 06/09/2021.

94) PROCESSO:CartPrecCiv 0000765-65.2019.5.19.0061

AUTOR: MARCIO JOSE DA SILVA PASSOS

RÉU: NORDESTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

01) 01 capo do veiculo Ônix, novo, original, código da

montadora 52150932, avaliado em R$ 500,00;

02) 01 capo do veiculo Etios, ovo, original, código da

montadora 533010D122, avaliado em R$ 500,00;

03) 01 capo do Novo Palio, novo, original, código da montadora

51878191, avaliado em R$ 500,00;

04) 01 capo do veiculo Gol G4, novo, original, código da

montadora SW0823071, avaliado em R$ 500,00;

05) 01 capo do veiculo Strada, fase 4 novo, original, código da

montadora 51878191, avaliado em R$ 500,00.

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

avaliação: 28/05/2022.

95) PROCESSO:ATSum 0000997-14.2018.5.19.0061

AUTOR: ROSIVAL PEREIRA DE LUCENA

RÉU: EDSON VICENTE DA SILVA E OUTROS

01) 01 (um) veiculo placa NML3231, ano de fabricação 2011,

chassi 9BD11058DB1535651, marca/modelo Fiat/Línea HLX 1.8,

ano modelo 2011. Valor total: R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e

oitocentos reais). Data da avaliação: 17/05/2022.

96) PROCESSO:ATSum 0001591-91.2019.5.19.0061

AUTOR: ALDAIR DANTAS DUARTE

RÉU: CENTRO DE REFERENCIA EM UROLOGIA DE
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ARAPIRACA LTDA - EPP E OUTROS

01) 01 (uma) máquina que visa implodir ou triturar os cálculos

renais (litotripsia), em regular estado de conservação, avaliada

em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Data da avaliação:

17/03/2022.

97) PROCESSO:ATAlc 0001327-74.2019.5.19.0061

AUTOR: MADELINE HOLANDA CAVALCANTI COSTA SANTANA

RÉU: CASA DE SAUDE E MATERNIDADE AFRA BARBOSA

LTDA - EPP

01) 01 (uma) máquina de lavanderia NOVAMEC, em regular

estado de conservação, avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Data da avaliação: 28/01/2022.Ressalvas: este bem também foi

penhorado nos processos 0001483-62.2019.5.19.0061; 0001553-

79.2019.5.19.0061; 0001327-74.2019.5.19.0061 e 0001315-

60.2019.5.19.0061, todos da segunda VT de Arapiraca.

98) PROCESSO:ATOrd 0000177-69.2021.5.19.0261

AUTOR: PAULO HENRIQUE FERREIRA DE MELO

RÉU: AUTO POSTO ML LTDA - ME E OUTROS

01) 01 (um) veículo Fiat/Strada Working, placa OHB4703,

ano/modelo de fabricação 2013/203, em estado ruim de

conservação, avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Data

da avaliação 25/03/2022.

99) PROCESSO:ATSum 0000209-74.2021.5.19.0261

AUTOR: JOSE WESLLEY TAVARES DOS SANTOS

RÉU: CASA DE SAUDE E MATERNIDADE AFRA BARBOSA

LTDA – EPP

01) 01 (uma) maquina de litotripsia (procedimento que visa

triturar cálculos reais), em regular estado de conservação,

avaliada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Data da

avaliação: 23/03/2022.

100) PROCESSO:ExFis 0000107-46.2016.5.19.0061

AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

RÉU: CASA DE SAUDE E MATERNIDADE AFRA BARBOSA

LTDA - EPP

1) Imóvel medindo 17,00 metros na frente, por 38,70 metros de

frente a fundos, situado na Rua Lúcio Roberto, sob nº 61,

Centro, Arapiraca, Alagoas, anexo de um lado com Antônio

Rocha e Silva, do outro lado com herdeiros de padre

Jefferson e pelos fundos, com Tibúrcio Valeriano, com área

total de 646m². Atualmente, neste imóvel, funciona na

numeração 61, uma loja de roupa “#HASTAG”, na numeração

61A, um petshop “PÁSSAROS &CIA” e na numeração 61B, um

estacionamento privativo. Avaliação: R$ 1.615.000,00 (um

milhão e seiscentos e quinze mil reais). Data da avaliação:

23/02/2022.

101) PROCESSO: ATSum 0001685-44.2016.5.19.0061

AUTOR: LUCIANO JOAQUIM DA SILVA

RÉU: CIMLEL - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE - MOLDADOS

DE CONCRETO EIRELI E OUTROS

01) 14 (quatorze) postes de concreto. Especificação: poste

CADT 10M/600 DAN. Valor unitário: R$ 2.099,14. Valor total: R$

29.387,96 (vinte e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e

noventa e seis centavos). Data da penhora e avaliação:

25/03/2022.

102) PROCESSO:ATSum 0000385-76.2018.5.19.0061

AUTOR: ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA

RÉU: E P IND GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

1) 01 (uma) máquina dobradeira Baumhak BD9/2, usada e em

funcionamento, avaliada por R$ 3.100,00 (três mil e cem reais);

2) 01 (um) estabilizador trifásico, marca BK, modelo Eros

50KVA, usado e em funcionamento, avaliado por R$4.900,00

(quatro mil e novecentos reais);

3) 01 (um) furador de chapas (Pré Registro), marca Elenco, Off

Set, usado, formato dois, avaliado por R$8.100,00 (oito mil e

cem reais).

Valor total: R$16.100,00 (dezesseis mil e cem reais). Data da

avaliação: 24/05/2022.

103) PROCESSO:ATOrd 0001148-11.2017.5.19.0062

AUTOR: GIVALDO MARIANO DE OLIVEIRA

RÉU: USINAS REUNIDAS SERESTA S/A E OUTROS

1)01 (um) veículo marca/modelo VOLVO/FM 440, 6 x 4, ano

fabricação 2009, ano modelo 2010, placa NMJ1850, chassi

9BVAS02D2AE755017, na cor branca, em razoável estado de

conservação, avaliado em R$105.000,00 (cento e cinco mil

reais). Data da avaliação: 31/05/2022.

104) PROCESSO:ATSum 0000491-69.2017.5.19.0062

AUTOR: EVERALDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

RÉU: USINAS REUNIDAS SERESTA S/A E OUTROS

1) 01 (um) reboque Randon/SP RQ CA, cor amarelo, chassi

955D1254CDS52363, placa ORF6110, ano 2012, com 16

(dezesseis) pneus, em razoável estado de conservação,
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avaliado em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Data da

avaliação: 31/05/2022.Ressalva: este bem também está

penhorado para a garantia das execuções dos processos nº:

550-57.2017.5.19.0062 e 545-35.2017.5.19.0062.

105) PROCESSO:ATOrd 0000550-57.2017.5.19.0062

AUTOR: JOSE LINS DA SILVA

RÉU: USINAS REUNIDAS SERESTA S/A E OUTROS

1) 01 (um) reboque Randon/SP RQ CA, cor amarelo, chassi

955D1254CDS52363, placa ORF6110, ano 2012, com 16

(dezesseis) pneus, em razoável estado de conservação,

avaliado em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Data da

avaliação: 31/05/2022. Ressalva: este bem também está

penhorado para a garantia das execuções dos processos nº:

545-35.2017.5.19.0062 e 491-69-2017.5.19.0062.

106) PROCESSO:ATSum 0000045-27.2021.5.19.0062

AUTOR: LIEDJA DE MELO CORREIA E OUTROS

RÉU: SILVANIA MARIANO DOS SANTOS

1) 01 (uma)motocicleta Honda Biz 125 ES, ano modelo 2014,

placa OHI0962/AL, chassi 9C2JC48 20ERO15231, cor vermelha,

razoável estado de conservação, avaliada em R$ 10.000,00 (dez

mil reais). Data da avaliação: 31/05/2022.

107) PROCESSO:ATOrd 0001206-14.2017.5.19.0062

AUTOR: LEANDRO LUIS DA SILVA

RÉU: USINAS REUNIDAS SERESTA S/A E OUTROS

1) 01 (um), semi reboque canavieiro fechado cana picada, com

08 (oito) pneus, de cor amarela, medindo 12,5 metros de

comprimento, placa ORF 5690, chassi 955N1252CDS352364,

marca/modelo: SR/RANDON SP CA, ano 2012, modelo 2013, em

bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 92.000,00

(noventa e dois mil reais). Data da avaliação: 31/05/2022.

108) PROCESSO:ATOrd 0001311-88.2017.5.19.0062

AUTOR: JOSE LAELSON GONCALVES DA SILVA

RÉU: USINAS REUNIDAS SERESTA S/A E OUTROS

1) 01 (um) veículo marca/modelo VOLVO/UM 270x6x4, ano de

fabricação 2012, ano modelo 2013, placa ORK6537, chassi

93KKOR1D5DE137988, na cor branca, em bom estado de uso e

conservação, avaliado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil

reais). Data da avaliação: 31/05/2022.

II.DAS CONDIÇÕES E DESPESAS RELATIVAS AO BEM

Emsuamaioria,osbensacimarelacionadostêmcomodeposit

áriosospróprios executados,emseusrespectivos endereços.

Semprequepossível,osreferidosbensserãofotografadoseto

dasasinformações serão disponibilizadas ao público no site

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

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

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se

encontram, semgarantia, não havendo, pois, qualquer

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

Trabalhoemrelaçãoaosdefeitosqueporventuravieremaapres

entarouvícioseventuais ocultos.

Constituiônusdointeressadoemparticipardosleilõesverifica

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

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

No caso de imóveis rurais ou urbanos, cabe ao interessado

verificar os limites,áreas, confrontações, situação jurídica,

despesas de condomínio, etc., nãopodendo se escusar a

e f e t ua r  o  p a ga m e n t o  d o  l a nc e  s o b  a  a l e g a ç ã o

dequeobemarrematadonão atendeàssuasexpectativas.

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

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

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

asprovidênciasnecessáriasparaqueofieldepositárioodispo

nibilizeàvisitação.

Correrãoporconta doarrematanteas despesas e os custos

r e l a t i v o s

àdesmontagem,remoção,transporteetransferênciapatrimoni

aldosbensarrematados e, dependendo do que for

determinado pelo Juízo, também asdespesas de armazenagem

(no caso de demora na retirada dos bens do localemquese

encontrem).

III.DO LOCAL E DATAS DE REALIZAÇÃO DOS LEILÕES

LOCAL: SALATELEPRESENCIALDACAE(INTERNET).

Os leilões serão realizados na Sala Telepresencial da CAE, a

qual poderá seracessada através dos links específicos para

cada leilão, conforme apresentado noitem2,desse Edital.

ParaacessarasalatelepresencialdaCAE,ointeressadodevei

nstalarpreviamenteoaplicativodevideoconferênciaZoom,no

sseuscomputadores,tabletsoucelulares,utilizando-

sedosnavegadoresdeinternetFirefoxouChrome.

DATAS:

O leilão será realizado no dia 05 de julho de 2022 (terça-feira),

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

pelo linkhttps://trt19-jus-br.zoom.us/j/86934140551.

Os bens não arrematados naquela oportunidade serão levados

a um novoleilão a ser realizado no dia 07 de julho de 2022
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( q u i n t a - f e i r a ) ,  à s  0 9

horas.Nestedia,aSalaTelepresencialdeveseracessadapeloli

nkhttps://trt19-jus-br.zoom.us/j/83694062832.

IV.DOS LANÇADORES

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

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

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

Para realizar o cadastramento, o interessado deve previamente

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

FichaCadastral e fazer a juntada(upload) da documentação

solicitada: RG, CPFe comprovante de residênciado

interessado, para as pessoas físicas. Na oportunidade, o

interessado deveinformarse jápossui  cer t i f icado

deassinatura d ig i ta l .

Nocasodepessoajurídica,deveseracrescidoocontratosoci

aldaempresa, ficha cadastral do CNPJe procuração com firma

reconhecida(emsetratandodepreposto),tudoconformeReso

luçãonº206/2021.

Aosecadastrar,olançadorconcordacomautilizaçãodasinfor

maçõesapresentadas para que possam ser utilizadas

exclusivamente para os próximosleilões a serem realizados

pe l o  TR T  d a  1 9 ª  R eg i ão  ou  p or  q ua i sq ue r  d as

V ar as qu e i n t egr e ma s ua j ur i sd i çã o .

Emcasodeposterioralteraçãodasinformaçõescadastradas,é

daresponsabilidade do lançador atualizar seus dados, sob

pena de inviabilizarseus lançosnosleilõesseguintes.

V.DAS PESSOAS IMPEDIDAS DE PARTICIPAR DA HASTA

PÚBLICA

São impedidas de participar da hasta pública pessoas físicas e

j u r í d i c a s

quedeixaramdecumprirsuasobrigaçõesemhastasanteriores

e/oucriaramembaraços na qualidade de arrematantes em

processo de qualquer das Varasda19ªRegião.

Deacordocomoart.890doCódigodeProcessoCivil,também

estãoimpedidas de participaraspessoasnasseguintes

condições:

- tutores, curadores, testamenteiros, administradores ou

liquidantes, quantoaos bensconfiadosà suaguardae

àsuaresponsabilidade;

- mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou

alienação estejamencarregados;

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

e s c r i v ã o ,

chefedesecretariaedemaisservidoreseauxiliaresdajustiça,e

mrelaçãoaosbense direitos objeto de alienação na localidade

onde servirem ou a que se estenderasua autoridade;

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

d a

pessoajurídicaaqueserviremouqueestejamsobsuaadminist

raçãodiretaouindireta;

-

leiloeiroseseusprepostos,quantoaosbensdecujavendaest

ejamencarregados;

-advogadosdequalquer daspartes.

VI.ORIENTAÇÕES PARA O LEILÃO

Todos os participantes deverão identificar-se adequadamente

na plataforma devídeoconferência. Antes do nome, deverá

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

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

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

c)reclamada (nome da reclamada) seguida da palavra

reclamada; d) interessado(nomedo interessado).

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

senaSalaTelepresencialportando documento oficial de

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

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

Manter a câmera aberta no momento do oferecimento do

lanço.

VII.DO PREÇO MÍNIMO PARA A ARREMATAÇÃO

Osvaloresdelançoinicialparaarrematesãobaseadosnosperc

entuaisestipulados neste edital e servem unicamente como

parâmetro para os

lançosiniciais,nãoimplicando,necessariamente,nodeferimen

to.

Os percentuais mínimos para lanços válidos variam conforme a

espécie

dobem:a)parabensmóveis,olançomínimoéde30%dovalor

daavaliação;

b)paraautomóveiseimóveis,olançomínimoéde50%(cinque

ntaporcento)do valordaavaliação.

A arrematação por valores abaixo dos percentuais referidos,

apesar de não ser vedada, somente poderá ser admitida em

situações excepcionais, devendo, cada caso concreto, ser

submetido à análise do magistrado coordenador do leilão a

quem compete a admissão ou não do valor ofertado com o

lanço específico.

VIII.DA ARREMATAÇÃO
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O arrematante deverá garantir o lanço com um sinal de 20%

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

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

Seoarrematante,ouseufiador,nãopagardentrode24(vintee

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

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

voltando à praça os bens executados, sendovedada, neste

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

art.897do CPC).

Os débitos relativos ao bem arrematado, que foram registrados

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

serão de responsabilidade do arrematante.

As despesas referentes à transferência da propriedade correm

por contadoarrematante.

Em caso de veículos, as multas anteriores à expedição do

mandado deentrega não serão transferidas ao arrematante,o

qual poderá solicitar aomagistrado responsável a expedição

de Ofício para o órgão encarregado datransferênciade

propriedadedo veículo(DETRAN).

Emsetratandodebensimóveis,nãorecaemsobreoarrematan

tearesponsabilidadepordívidaspretéritasdeágua,energiaelé

tricaouinternet.

Seoleilãofordediversosbensehouvermaisdeumlançador,t

erápreferência aquele que se propuser a arrematá-los todos,

oferecendo, paraos bens que não tiverem lance, preço igual ao

da avaliação e, para os demais,preço igual ao do maior lance

que, na tentativa de arrematação individualizada,tenhasido

oferecido paraeles(art.893doCPC).

Os bens imóveis, ainda que gravados com cláusula de hipoteca

em favor deinstituições financeiras, poderão ser objeto de

arrematação, ressalvado, nessahipótese,odireitodo

hipotecantequantoàsobrado produtodolanço.

IX.DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO

Os interessados poderão oferecer propostas para o pagamento

do bem emparcelas,conformeosrequisitosdoart.895CPC.

As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo,

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

decorreçãomonetáriaeascondiçõesdepagamentodosaldo.

As propostas deverão conter a oferta de pagamento de, pelo

m e n o s ,

25%(vinteecincoporcento)dovalordolanceàvistaeoresta

nteparceladoem até 30(trinta)meses.

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

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

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

Nahipótesedeparcelamentodebensimóveis,serãoaplicadosj

urosequivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente,

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

adatadaarremataçãoatéomês anterioraodopagamento.

Em caso de atraso no pagamento de qualquer das parcelas,

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

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

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

ãodeperdadacaução (sinal) em favor do exequente, com

consequente designação de novoleilão, no qual será vedada a

participação do arrematante remisso (art. 897 doCPC).

Oinadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da

arremataçãoou promover, em face do arrematante, a execução

do valor devido, devendoambos os pedidos ser formulados

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

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

A apresentação da proposta prevista neste artigo não

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

Apropostadepagamentodolanceàvistasempreprevalecerá

sobreaspropostasdepagamentoparcelado.(art.895,§7ºdo

CPC).

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

proposta depagamento parcelado:I - em diferentes condições,

o  j u i z  d e c i d i r á  p e l a

maisvantajosa,assimcompreendida,sempre,ademaiorvalor;

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

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

No caso de arrematação a prazo,os pagamentos feitos pelo

arrematantepertencerão ao exequente até o limite de seu

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

9ºdoCPC).

X.DA FORMALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO

Arrematadoobemeassinadooautorespectivo,peloJuiz,pelo

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

irretratável aarrematação, não podendo ser desfeita senão nos

est r i tos  te rmos da  Lei  (ar t .903 ,§1º , I , I Ie I I Ie§

5º Ie I I , todosdoCPC).

XI.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Juiz

Coordenador da CAE, deacordo com os princípios gerais e

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

§1ºda Lei 13.467/2017.

Dado e passado nesta cidade de Maceió, aos 13 dias de

junhode 2022. Eu, MARIA FLÁVIA BEZERRA FEITOSA,
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Analista Judiciário, digitei o presente edital.  E, eu,

JOELMACHADODASILVA,CoordenadordaCoordenadoriade

ApoioàsExecuções,conferi.

MACEIO/AL, 13 de junho de 2022.

MARIA FLAVIA BEZERRA FEITOSA

Secretário de Audiência

Notificação

Processo Nº ATOrd-0053700-27.2008.5.19.0010
AUTOR VITOR PAULO VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO Carlos Eduardo Correia da
Rocha(OAB: 6517/AL)

ADVOGADO CHRISTIANE CORREIA DA
ROCHA(OAB: 4827/AL)

RÉU TADEU D GUTTEMBERG BELTRAO
BREDA

ADVOGADO SEBASTIAO UMBELINO DE GODOI
NETO(OAB: 7992/AL)

RÉU MOACYR JOAO BELTRAO BREDA

RÉU MARIA DO PERPETUO SOCORRO
BELTRAO BREDA

RÉU META - EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - ME

ADVOGADO LUCIANO ANDRE COSTA DE
ALMEIDA(OAB: 4217/AL)

TERCEIRO
INTERESSADO

ALAGOAS 1 CARTORIO DE
REGISTRO DE IMOVEIS E
HIPOTECAS

TERCEIRO
INTERESSADO

V2 CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO MARIA JULIANA VASCONCELOS
SOARES DE MENDONCA(OAB:
9479/AL)

Intimado(s)/Citado(s):

  - META - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

  - TADEU D GUTTEMBERG BELTRAO BREDA

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9e86428

proferido nos autos.

DESPACHO - CAE

Tendo em conta que se verifica que o Requerimento da

coproprietária do bem (fl. 335) é anterior à Manifestação do

Arrematante (fl. 339), em cuja Petição pugna pela liberação de 50%

(cinquenta por cento) do lanço, como já deferido no despacho de fls

139/140 dos autos, complementa-se o despacho de fl. 344 para,

uma vez comprovado, pelo Arrematante, o registro da Carta de

Arrematação 08/2021 (fl 244/245):

a) autorizar à liberação da parcela da coproprietária V2-

Construções Ltda (50% do lanço), como também do crédito do

Autor, observadas as cautelas legais; e

b) ratificam-se as providências determinadas no despacho de fl.344

em face do Arrematante. 

Ciência às Partes e ao Arrematante. 

MACEIO/AL, 13 de junho de 2022.

    NILTON BELTRAO DE ALBUQUERQUE JUNIOR

    Juiz do Trabalho Coordenador do CAE-JT
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uma vez comprovado, pelo Arrematante, o registro da Carta de

Arrematação 08/2021 (fl 244/245):

a) autorizar à liberação da parcela da coproprietária V2-

Construções Ltda (50% do lanço), como também do crédito do

Autor, observadas as cautelas legais; e
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